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Katarzyna Górak-Sosnowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wizerunki kobiet sukcesu
w świecie arabskim

Wstęp
Na temat kobiet w świecie islamu funkcjonuje
wiele stereotypów. Dotyczą one przede wszystkim
statusu kobiety w prawie muzułmańskim, pozycji
w rodzinie oraz kwestii związanych z obyczajowością. Problem aktywności kobiet w sferze publicznej
podejmowany jest relatywnie rzadko i głównie przez
pryzmat barier i ograniczeń uniemożliwiających
kobietom pełną partycypację w życiu społecznym.
Z tych powodów wydaje się, że między pojęciami
„kobieta arabska” i „kobieta sukcesu” nie może istnieć żaden związek, a jeżeli już jakiś, to sprzeczność.
Opracowań poświęconych kobietom sukcesu
w świecie arabskim jest niewiele. Dwa dominujące w literaturze nurty to nieliczne publikacje o zamożnych kobietach biznesu mieszkających głównie
w państwach Zatoki Perskiej1. Przedstawiane są
w nich jako ikony swoich państw, swoiste „cyfrowe Szeherezady” – immanentny dowód na to, że
w świecie arabskim jest miejsce na rozwój kobiet.
Drugi nurt dotyczy kobiet liderek społeczności lokalnych. Został on wzmocniony doświadczeniami ostatnich czterech lat, a w szczególności dynamicznych
przemian politycznych określanych jako Arabska
Wiosna Ludów [Esfandiari 2015].
W szerszym kontekście problematyka kobiet sukcesu w świecie arabskim zawiera się w opracowaniach
dotyczących sytuacji kobiet w kulturze państw muzułmańskich. Pozycja kobiet przedstawiana jest w nich
przez pryzmat norm religijnych. Przedmiotem analizy
jest zatem status kobiety według źródeł prawa muzułmańskiego oraz wynikające stąd jej prawa i obowiązki [Chmielowska, Grabowska, Machut-Mendecka 2001]. Niekiedy pozycja kobiet analizowana jest
w raportach instytucji międzynarodowych ukazują-

cych prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne
uwarunkowania funkcjonowania kobiet w państwach
arabskich i/lub muzułmańskich [UNIFEM 2004;
UNDP 2005; World Bank 2013]. Bezpośrednio
z problematyką kobiet sukcesu w świecie arabskim
związane są publikacje traktujące o ruchu emancypacyjnym kobiet świata arabskiego i tzw. feminizmie
muzułmańskim [Ahmed 1992]. Pojawiają się także
pierwsze badania empiryczne dotyczące pracujących
kobiet: ich oczekiwań, motywacji, zadowolenia z pracy czy postrzegania przez otoczenie.
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunków
kobiet sukcesu w świecie arabskim oraz ukazanie
różnorodności sposobów osiągania przez nie sukcesu. Istotnym wątkiem jest także odbiór społeczny
takich kobiet. W opracowaniu pojęcie sukcesu ma
wymiar zobiektywizowany i wynika przede wszystkim z miejsca zajmowanego przez kobiety w hierarchii społecznej2, zwłaszcza w polityce oraz w biznesie
(w tym show-biznesie). Problematyka kobiet sukcesu w świecie arabskim (i szerzej: muzułmańskim)
nie była jak dotychczas przedmiotem badań i analiz,
tym trudniej jest więc mówić o kształtowanych wizerunkach. Niniejsze opracowanie ma zatem charakter wstępnego studium, a podstawę badawczą stanowią sylwetki dwunastu kobiet.
Kolejno omówione zostaną cztery sfery życia społecznego, w których coraz większą pozycję zdobywają
kobiety. W świecie biznesu będą to sylwetki Lubny
Al-Ulajan (Arabia Saudyjska), Husny Raszid (Egipt)
oraz Lubny Al-Kasimi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), w świecie polityki – sylwetki królowej Rani
Al-Abdallah (Jordania), Nurijji As-Sabih (Kuwejt)
oraz Salwy Ajjaszi Labban (Tunezja), natomiast
w świecie rozrywki – sylwetki Nancy Ajram (Liban), Ahlam (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz
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Latify (Tunezja). Ostatnia z omawianych sfer życia
społecznego została nazwana „światem mężczyzn”3,
a przedstawiono w niej sylwetki Hanadi Hindi (Arabia Saudyjska), Fatimy Laszin (Egipt) oraz murszidat (Maroko).
Ze względu na brak publikacji naukowych za podstawę opracowania służą przede wszystkim artykuły
z gazet oraz stron internetowych. Kryterium wyboru
do analizy zarówno sfer życia społecznego, jak i samych kobiet te sfery reprezentujących jest arbitralne również ze względu na brak stosownych opracowań4. W przypadku świata biznesu wykorzystano
ranking czasopisma „Forbes”, ukazującego najbardziej wpływowe kobiety świata, wśród których jest
50 arabskich businesswomen. Do analizy świata
polityki wybrano dwie kobiety, które zajmowały najwyższe stanowiska w swoich państwach. W świecie
rozrywki wyznacznikiem sukcesu była liczba sprzedanych płyt i popularność. O wyborze pozostałych
kobiet (Lubna Al-Kasimi, królowa Rania) zadecydował sposób nazywania ich w mediach – jako wzory
do naśladowania, kobiety sukcesu.

Financing, wchodzącej w skład jednego z największych saudyjskich koncernów międzynarodowych
Olayan Group. Jej korporacja współpracuje z wiodącymi firmami amerykańskimi (Kleenex, Kimberly-Clark, Coca-Cola, Xerox). Lubna Al-Ulajan została wybrana w 2004 r. do zarządu Saudi Hollandi Bank i w ten sposób jako pierwsza kobieta znalazła się w zarządzie państwowej spółki saudyjskiej.
W 2005 r. współprzewodniczyła obradom Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Rok wcześniej,
jako jedyna kobieta, wystąpiła na Forum Gospodarczym w Dżuddzie. Swoje przemówienie rozpoczęła
następującymi słowami:

Świat biznesu

Moja wizja państwa zakłada dobrze prosperującą
i zróżnicowaną gospodarkę, w której każdy saudyjski
obywatel – niezależnie od swojej płci – może znaleźć pracę w branży, w której ma najlepsze kwalifikacje, co przełoży się na rozwój klasy średniej, oraz
państwo, w którym wszyscy obywatele, rezydenci
i goście będą się czuli bezpiecznie i będą mogli żyć
w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji –
niezależnie od ich klasy społecznej, religii czy płci
[Olayan: Vision of Saudi Arabia, „Aramco Ex Pats”,
30.01.2004].

Handel był jednym z odwiecznych zajęć plemion
arabskich. Handlowali nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety. Za pierwszą kobietę biznesu uważa się
żonę Mahometa – Chadidżę, która zajmowała się
handlem, zarządzając karawanami, które przewoziły
różnorakie produkty. To właśnie w ten sposób poznała swojego męża, Mahometa, który początkowo
pracował u niej przy jednej z karawan. Stając się
mężem Chadidży, zyskał dzięki niej niezależność finansową i mógł oddać się medytacjom. Wkrótce doznał objawień, dzięki którym narodził się islam.
Choć aktywność zawodowa kobiet w świecie
arabskim jest współcześnie najniższa na świecie, kobiety coraz częściej pojawiają się w świecie biznesu,
zwłaszcza że daje on im możliwość rozwoju i samorealizacji. Dotyczy to przede wszystkim państw Zatoki, w których kobiety chcące podjąć pracę zawodową napotykają na wiele ograniczeń natury prawnej
i obyczajowej [Górak-Sosnowska, Kubicki 2005].
Z tego względu zostaną tu ukazane dwie kobiety
sukcesu pochodzące właśnie z państw Zatoki – Lubna Al-Ulajan oraz Lubna Al-Kasimi.
Sześćdziesiąte siódme miejsce w rankingu „Forbes The World’s 100 Most Powerful Women” zdobyła Lubna Al-Ulajan – szefowa jednej z największych saudyjskich korporacji finansowych Olayan

Dwukrotne odwołanie się do równości płci było
o tyle istotne, że jeszcze w 1999 r. kobiety nie mogły uczestniczyć w obradach Forum Gospodarczego
w Dżuddzie, a tym bardziej zabierać publicznie głosu [Mitchell, Al-Jarbou 2004].
Lubna Ulajan zawdzięcza swój sukces w dużej
mierze swojemu ojcu, Sulajmanowi Al-Ulajan – saudyjskiemu miliarderowi, który jeszcze na początku
lat 80. zachęcił ją do powrotu ze Stanów Zjednoczonych i pracy w rodzinnej firmie.
Szajcha Lubna Al-Kasimi, należąca do rodziny
królewskiej z Szardży, jest ministrem współpracy
międzynarodowej i rozwoju Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), jednak przez długie lata związana była ze światem biznesu. Jej nominacja wiązała
się ze zmianami w rządzie i powołaniem na ministrów większej liczby członków rodziny królewskiej
(wówczas objęła tekę ministra handlu zagranicznego)5. Al-Kasimi jako minister nie tylko stymuluje
rozwój gospodarczy ZEA, lecz także doprowadziła
do tego, że państwo to przeznacza znaczną, porównywalną do czołowych donatorów zachodnich, część
swojego PKB na działalność charytatywną (1,3%
z 402 mld USD PKB)6.
Lubna Al-Kasimi ukończyła studia za granicą: najpierw uczyła się w Wielkiej Brytanii języków obcych
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i matematyki, a potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskała licencjat z informatyki
na University of California. Po powrocie do ojczyzny
studiowała MBA na American University of Sharjah. Pomimo licznych ofert pracy w Stanach Zjednoczonych zdecydowała się znaleźć zatrudnienie
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak nie
w sektorze publicznym, ale w firmie prywatnej – Datamation. Po kilku latach znalazła pracę w Dubai
Ports Authority (DPA), gdzie była starszym kierownikiem działu systemów informatycznych7, skąd zabrał ją książę Dubaju, Szajch Muhammad Ibn Raszid
Al-Maktum, aby mianować ją szefową nowej rządowej firmy informatycznej Tejari.com. Obecnie Tejari.
com jest jedną z największych bliskowschodnich firm
oferujących usługi B2B (Business-to-Business).
Pomimo swojej pozycji i pochodzenia Lubna
Al-Kasimi musiała walczyć o uznanie, zwłaszcza gdy
zdobyła stanowisko kierownicze. Wspomina to w dosyć szczególny sposób:
Musiałam szczególnie uważać na to, skąd pochodzę, (…) że moim zamiarem nie jest walka z ich ego
(…). To nie jest ich wina. To sposób, w jaki zostali
wychowani. Musiałabym być bardzo ograniczona,
gdybym uważała, że jestem po to, aby to zmieniać.
Wtedy to byłoby moje ego [V. George, I have earned
my desk, Womenone.org].
Jak określiła znana marokańska socjolożka Fatima Mernissi [2005], Szajcha Al-Kasimi jest przedstawicielką nowego typu kobiety – „cyfrowej Szeherezady”8. Powiada się nawet, że Al-Kasimi została
powołana na stanowisko ministra, aby je zmodernizować. Mernissi porównuje „cyfrowe Szeherezady” do Zubajdy, żony Haruna Ar-Raszida, która
zajmowała się rozbudową Bagdadu. Umożliwił jej to
małżonek. W islamie widział on kulturę, która powinna rozwijać komunikację, stąd m.in. inwestował
w produkcję papieru. Podobnie rozumują współcześni monarchowie państw Zatoki, którzy stawiają na
komunikację, tyle że nowoczesną, i na to, by pomagać kobietom w ich rozwoju społecznym [Mernissi
2005].
Świat biznesu jest przede wszystkim domeną
mieszkanek państw Zatoki, ale warto przedstawić
jedną reprezentantkę z innego kraju arabskiego.
Dziewiątą pozycję w rankingu „Forbes Arabia” zdobyła Egipcjanka – Husna Raszid. Także ona miała doświadczenia z technologiami internetowymi
– w 1997 r. otworzyła pierwszą kawiarenkę internetową w Aleksandrii. W latach 70. ukończyła studia

ekonomiczne i po śmierci ojca, znanego biznesmena Muhammada, przejęła rodzinne interesy. Husna
stanęła przed trudnym zadaniem – musiała nauczyć
się prowadzić firmę i jednocześnie utrzymać wysoką
pozycję swojego rodu, który należy do najznamienitszych w Aleksandrii. Jak wspomina:
Już w dzieciństwie nauczyliśmy się, że każdy członek rodziny ma swoją rolę, którą wypełnia, tak że
wszyscy uzupełnialiśmy się odpowiednio do naszych
umiejętności. Widzieliśmy starania naszej matki,
aby zapewnić nam wykształcenie i aby stworzyć dla
ojca sprzyjającą atmosferę w domu, by mógł się realizować w życiu zawodowym [A. Doss, Une énergie
à toute épreuve, „Al Ahram”].
Husna Raszid nie tylko przejęła interesy w Unilever Mashreq (będącej częścią rodzinnej Rachid
Mashreq Group), ale także zajęła się działalnością
na rzecz swojej społeczności, akcjami charytatywnymi. Jest także konsulem honorowym Meksyku
w Aleksandrii (funkcja także odziedziczona po ojcu),
członkiem Narodowej Rady Kobiet, a także CEBA
(Confederation of Egyptian European Business Associations). Ta ostatnia otworzyła w ubiegłym roku
biuro w Aleksandrii, z czym Raszid wiąże nadzieję
na dalszy rozwój tego miasta [Rasromani 2006].
Pomimo różnicy wieku i narodowości trzy arabskie
businesswomen wiele łączy. Wszystkie ukończyły
studia wyższe na uczelniach zachodnich. Wszystkie
zawdzięczają swoje pozycje męskim członkom rodziny, którzy w odpowiednim momencie zaproponowali im pracę – w przypadku Lubny Al-Ulajan była
to rodzinna firma w sektorze prywatnym, Lubna
Al-Kasimi objęła kierownictwo firmy rządowej, natomiast Husna Raszid przejęła firmę po swoim ojcu.
Każda z kobiet na swój sposób stara się przyczynić
do rozwoju swojego państwa. Lubna Al-Ulajan jest
rzeczniczką praw kobiet, nawołuje do równouprawnienia (z poszanowaniem wartości muzułmańskich)
oraz większej partycypacji kobiet w rynku pracy.
Wystąpiła bez hidżabu na forum ekonomicznym
w Dżuddzie w 2004 r., co wywołało gwałtowną reakcję ze strony Wielkiego Muftiego Arabii Saudyjskiej9. Lubna Al-Kasimi – jako „cyfrowa Szeherezada” – wprowadza swoje państwo na drogę
nowoczesnych technologii, zajmuje się także edukacją i działalnością charytatywną. Również Husna
Raszid prowadzi szeroko rozwiniętą działalność charytatywną i społeczną – działając w Stowarzyszeniu
Charytatywnym im. Muhammada Raszida10. Warto
zwrócić uwagę na to, że działalność kobiet dostoso-
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wana jest do potrzeb lokalnych – z jednej strony konserwatywnej i bogatej Arabii Saudyjskiej, a z drugiej
– kreujących się na liderów nowych technologii bogatych Zjednoczonych Emiratów Arabskich i biednego Egiptu, w którym niemalże połowa ludności
żyje za mniej niż 2 USD dziennie i tyle samo nie
umie czytać i pisać [UNDP 2005].

Świat polityki
Tradycja udziału kobiet w polityce jest równie
długa jak w biznesie i sięga czasów proroka Mahometa. Jego żona A’isza brała czynny udział w polityce – występowała przeciw pretensjom Alego Ibn Abi
Taliba do objęcia kalifatu po śmierci swojego męża.
Współcześnie udział kobiet w polityce w świecie
arabskim jest znikomy. Według danych Inter-Parliamentary Union w organach ustawodawczych państw
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki kobiety stanowią zaledwie 17%, o pięć punktów procentowych
mniej niż wynosi średnia światowa11. Tym niemniej
kobiety odgrywają coraz większą rolę w życiu politycznym – we wszystkich państwach, poza Arabią
Saudyjską i Katarem, mogą być wybierane do parlamentu, a w niektórych państwach (np. Mauretania,
Maroko) wprowadzono systemy kwotowe wspomagające kandydatki w ich staraniach o miejsce w polityce. Dwie prezentowane tu kobiety objęły teki
ministerialne, przy czym jedna – Salwa Ajjaszi Labban – w państwie o długiej tradycji udziału kobiet
w polityce, a druga – Nurijja as-Sabih – jako druga
w historii swojego kraju.
Salwa Ajjaszi Labban była ministrem ds. kobiet,
rodziny i osób starszych w tunezyjskim rządzie za
prezydenta Zajna Al-Abidina Ibn Alego. Tunezja jest
uważana za najbardziej liberalne pod względem obyczajowym państwo arabskie, m.in. jako jedyny kraj
regionu zakazuje poligamii. Kobiety w parlamencie
tunezyjskim pojawiły się w 1959 r. (wcześniej były
obecne tylko w parlamencie Egiptu) i od wielu lat
stanowią około jedną piątą wszystkich parlamentarzystów.
Być może z tego powodu większość informacji medialnych o Salwie Ajjaszi Labban ograniczało się do
jej bieżącej pracy, m.in. działań na rzecz praw kobiet
w ciąży, polepszenia systemu zabezpieczeń społecznych, wyższej jakości żłobków i przedszkoli, a także
zwiększenia uczestnictwa kobiet (zwłaszcza z terenów wiejskich) w życiu społecznym i gospodarczym
kraju. Salwa Ajjaszi Labban poruszała problemy
związane z sytuacją kobiet na forum panarabskim,

jednakże czyniła to z perspektywy państwa, które
uważane jest (a także uważa się) za najbardziej progresywne w kwestii równouprawnienia płci12.
Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja minister edukacji i szkolnictwa wyższego Kuwejtu – Nurijji
As-Sabih, która objęła swój urząd na początku
kwietnia 2007 r. jako jedna z dwóch kobiet, po raz
pierwszy w historii kraju. Na ceremonii zaprzysiężenia gabinetu pojawiła się bez hidżabu, co wywołało
protest kilku parlamentarzystów13. Dziennikarka
z „Kuwait Times” podsumowała sytuację następująco:
Zastanówmy się, co siedzi w głowach naszych parlamentarzystów: hidżab Nurijji. Czyż nie jest to wielki
problem do dyskusji? Nie możemy nie doceniać hidżabu Nurijji, ponieważ najwyraźniej to z niego biorą się wszystkie problemy państwa. (…)
Szanowny pan [D. Buramia, który protestował najgłośniej – przyp. KGS] nie dyskutował o kwalifikacjach
Nurijji Sabih. Nie zwrócił uwagi na lata przepracowane przez nią w ministerstwie edukacji. Skupił się
jedynie na tym, czy wkroczy ona do sali Abd Allaha
Salima w hidżabie czy bez. Życzę Nurijji powodzenia i chcę jej powiedzieć: bądź, jaka jesteś. Wejdź
pewnie i z głową podniesioną do góry [B. Darwish,
Nouriya’s scarf, „Kuwait Times”, 2.04.2007].
Kuwejcka minister pracowała w swojej branży
całe życie. W latach 70. ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kuwejckim. Karierę zawodową zaczynała jako nauczycielka, następnie dyrektorka, kurator i wreszcie dyrektor departamentu
i podsekretarz w ministerstwie edukacji14. As-Sabih
nie należy do żadnego bloku politycznego i jest znana ze swoich liberalnych poglądów.
Na koniec warto przedstawić jedną z pierwszych
dam świata arabskiego, która swoją sławą przewyższyła własnego męża. To królowa Rania AlAbdallah, żona króla Jordanii Abd Allaha II. Jako
absolwentka zarządzania na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze pracowała w Citibanku i w jordańskim Apple zanim poznała swojego męża. O swojej roli mówi następująco:
Wielu ludzi jest pod wrażeniem, gdy słyszy słowo
„królowa”, ale dla mnie to praca, która zawiera w sobie kilka funkcji. Przede wszystkim powinnam być
partnerką dla Jego Wysokości i wspierać go w jego
działaniach mających na celu poprawę jakości życia
wszystkich Jordańczyków (…). Ponadto podejmuję
działania związane z opieką nad dziećmi, ochroną
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rodzin, zwiększeniem praw kobiet, zwiększeniem
możliwości dla młodzieży, kulturą i turystyką. Ogrom
pracy? Tak. Niemożliwe? Nie. W zasadzie takie zadania wzmacniają mnie [Rania Al-Abdullah, http://
www.queenrania.jo].
Królowa Rania znana jest nie tylko jako jedna
z najpiękniejszych kobiet i najmłodszych królowych
świata, ale przede wszystkim dzięki swojej działalności charytatywnej i społecznej zarówno w Jordanii, jak i na arenie międzynarodowej. W ten sposób
uzupełnia swojego małżonka, który zaangażowany
jest przede wszystkim w sprawy gospodarcze i polityczne. Królowa Rania stara się także promować pozytywny obraz islamu i walczyć ze stereotypowymi
wyobrażeniami na temat tej religii i jej wyznawców.
Trudno powiedzieć, które zadanie jest ważniejsze –
bycie wzorem do naśladowania dla młodych kobiet
czy rzecznikiem świata arabskiego [Macleod 2000].
W przypadku kobiet z arabskiej sceny politycznej
wskazanie na podobieństwa jest o wiele trudniejsze.
Zbyt dużą rolę odgrywają uwarunkowania lokalne
w poszczególnych państwach. Tunezyjska minister
nie musiała udowadniać innym osobom w rządzie, że
jako kobieta może pełnić to stanowisko. Wynika to
z relatywnie długiej tradycji obecności kobiet w tunezyjskim parlamencie oraz sposobu prezentacji tego
kraju jako najbardziej liberalnego w regionie. Zupełnie inaczej wyglądała pozycja Nurijji As-Sabih, która musiała walczyć o swoją pozycję, bowiem społeczeństwo kuwejckie jest bardzo konserwatywne, ale
– co jest równie ważne – miała ku temu możliwości
dzięki swojemu pochodzeniu z dosyć znanej i szanowanej rodziny15. Z kolei królowa Rania jako najbardziej znana pierwsza dama Bliskiego Wschodu może
zająć się sprawami kobiet na arenie międzynarodowej, a także podejmować dialog międzykulturowy
pomiędzy światem arabskim a Zachodem.

Świat rozrywki
W świecie rozrywki aktywność kobiet ma również
długą tradycję, chociaż przez lata ograniczała się ona
do zacisza haremów. Udział kobiet w sferze rozrywki
napotykał na bariery obyczajowe. Mimo to arabskie
aktorki i piosenkarki na dobre zapisały się w historii
i teraźniejszości świata arabskiego.
Jedną z pierwszych piosenkarek arabskiego popu
jest Latifa. Pochodzi z niezamożnej tunezyjskiej
rodziny. Początkowo studiowała na wydziale filologicznym, jednak szybko zrezygnowała z tych stu-

diów, zapisując się do Arabskiej Akademii Muzyki
w Egipcie. Jej głos usłyszał w radio znany kompozytor i w ten sposób rozpoczęła się krajowa i międzynarodowa kariera tej piosenkarki. Jej pierwszy
album popowy Aktar min ruhi powstał w 1986 r.,
pierwszy międzynarodowy, zatytułowany Inszallah
– w 1999 r. W ciągu 20 lat kariery sprzedała ponad
20 mln płyt, co zostało uwieńczone nagrodą World
Music Awards w 2004 r. w kategorii Bliski Wschód
i Północna Afryka16.
Latifa jako jedna z pierwszych popowych17 piosenkarek arabskich przełamała tabu, śpiewając
o miłości. W 1993 r. nagrała piosenkę Hobbak
hadi, w której narzeka na oziębłe uczucie mężczyzny, a w innym hicie – Kerehtak – śpiewa wprost
o nienawiści do mężczyzn. Piosenkarka angażuje się
także w działalność polityczną – podczas odbierania nagrody na World Music Awards powiedziała,
że prawdziwie szczęśliwa będzie dopiero wtedy, gdy
zapanuje wolność w Iraku i w Palestynie18. W obliczu konfliktu w Libanie nawoływała innych artystów
arabskich do wspólnej akcji na rzecz jego ofiar.
Kariera znacznie młodszej (ur. w 1983 r.) Libanki – Nancy Ajram – rozpoczęła się, gdy zdobyła
główną nagrodę w programie rozrywkowym Nujum
Al-Mustakbal („Gwiazdy przyszłości”) w kategori
tarab. Od tego czasu sprzedała ponad 20 mln płyt.
Sukces przyniósł jej trzeci album zatytułowany Ja
salam, a zwłaszcza hit Achasmak ah („Dąsam się na
ciebie, tak”) z prowokacyjnym wideoklipem. Nancy Ajram jest skandalistką i z tego względu zyskuje popularność. Nie bez powodu nazwano ją „najbardziej żywiołowym arabskim kociakiem” [Stack
2006]. Władze Kuwejtu odmówiły Nancy Ajram
występów podczas święta Id Al-Fitr ze względu na
niewłaściwy z punktu widzenia obyczajów styl występów i prowokacyjny ubiór19. W sierpniu 2006 r.
jeden z egipskich parlamentarzystów wystosował
wniosek o zakazie występów w Egipcie dla dwóch
libańskich piosenkarek, w tym dla Nancy Ajram.
Polityk zmienił zdanie, gdy obie piosenkarki zaprzestały jakichkolwiek występów na czas trwania
konfliktu w ich kraju20. Występów Ajram zakazał
także burmistrz Marrakechu ze względu na fakt, że
podczas poprzedniego koncertu miały miejsce różne
„incydenty” – nadmierna konsumpcja alkoholu, napastowania seksualne, przemoc, a wielu ludzi straciło przytomność. Środowiska fundamentalistyczne
uznały piosenkarkę za winną tych zajść21.
Zdecydowanie spokojniejsza jest przedstawicielka państw Zatoki – Ahlam, pochodząca z Bahrajnu
obywatelka Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
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Jako dziewczynka śpiewała na uroczystościach ślubnych i weselnych. Podczas jednego z występów zauważył ją kuwejcki kompozytor i od tego rozpoczęła
się jej kariera. Ahlam jest popularna przede wszystkim w państwach Zatoki ze względu na typową barwę głosu. Być może właśnie dlatego jest zwolenniczką śpiewania we własnym dialekcie – zwłaszcza, że
coraz więcej piosenkarek z innych państw arabskich
decyduje się na piosenki w dialektach „zatokowych”,
aby zdobyć tamtejszy rynek22.
Przedstawione piosenkarki wiele łączy. Podobnie jak Latifa, która założyła swoją własną fundację w 2005 r., także Nancy Ajram angażuje się
w działalność charytatywną i polityczną. W związku
z konfliktem w Libanie nagrała piosenkę Lebnan
ja habibi el-umor. Podobnie Ahlam, choć w znacznie mniejszym stopniu, angażuje się w sprawy palestyńskie – wystąpiła na Festiwalu Kultury w Dżirasz
(Jordania), w którym jeden z bloków poświęcony
był powstaniu palestyńskiemu na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy23. Wszystkie piosenkarki od najmłodszych lat interesowały się śpiewem, a ich talent
dostrzegli uznani kompozytorzy, którzy umożliwili
im rozpoczęcie kariery. Co więcej, wszystkie kobiety
mają związek z tarabem – klasyczną muzyką arabską. Latifa początkowo śpiewała klasyczną muzykę
arabską, Ajram wygrała konkurs w kategorii tarab,
a Ahlam została obwołana królową tarabu. Wreszcie
wszystkie piosenkarki – a zwłaszcza Nancy Ajram,
która jest największą prowokatorką – muszą walczyć
z rozpowszechnianymi na ich temat plotkami. Warto
dodać, że w arabskich serwisach internetowych liczba informacji poświęconych piosenkarkom zdecydowanie i wielokrotnie przewyższa liczbę informacji
dotyczących jakiejkolwiek innej grupy zawodowej.
Same piosenkarki dbają też o swój wizerunek – każda z nich ma własną, profesjonalnie przygotowaną
stronę internetową24.

Świat mężczyzn
Można powiedzieć, że we wszystkich dotychczas
omówionych sferach kobiety wkraczają w świat zdominowany przez mężczyzn. W patriarchalnej kulturze arabskiej wciąż wiele miejsc jest niedostępnych
dla kobiet. Poniżej przedstawione zostaną trzy sylwetki kobiet, które stały się pionierkami w swoich
państwach, wkraczając w sfery wyłącznie męskie.
Pod koniec marca 2015 r. w Egipcie na stanowisko sędziego zostało zaprzysiężonych około 30 kobiet. Dotychczas było to niemożliwe ze względów re-

ligijnych – funkcja sędziego zakazana jest kobietom
w prawie muzułmańskim. Według jednego z koranicznych wersetów zdanie jednego świadka mężczyzny w sądzie równoważy zdanie dwóch kobiet. Skoro kobieta nie może być pełnoprawnym świadkiem,
tym bardziej nie powinna być sędzią – argumentują
przeciwnicy reformy. Co więcej, rozmowy sędziny
przy zamkniętych drzwiach z mężczyznami są niestosowne, a potencjalna jej ciąża wpłynie na powagę
urzędu [Sung 2007].
W 2003 r. ówczesny prezydent Egiptu Husni Mubarak powołał jedną kobietę na stanowisko sędziego,
jednak nie mogła ona sądzić w sprawach kryminalnych i cywilnoprawnych25. Dziesięć lat wcześniej
o prawo do wykonywania zawodu sędziego walczyła
egipska prawniczka – Fatima Laszin. Jej kandydatura odpadła wyłącznie ze względu na jej płeć.
Prawniczka oskarżyła komisję o dyskryminację, jednak przegrała sprawę. Niedługo potem władze egipskie powołały na stanowisko zastępcy prokuratora
krajowego inną kobietę – pierwszą w historii Egiptu
[Apiku 2003]. Jak podsumowała dziennikarka „AlAhram”: sen Fatimy Laszin (…) wreszcie stał się
rzeczywistością [Leila 2007].
W Maroko kobiety mogą być sędzinami, ale
do niedawna nie mogły być kaznodziejkami (murszidat). W 2006 r. dwunastomiesięczny kurs kaznodziejstwa ukończyło pierwsze 50 kobiet. Mogą
nauczać w meczetach oraz nieść pomoc i wsparcie
moralne potrzebującym muzułmanom, zwłaszcza
tym z niższych warstw społecznych. Pomysł powołania murszidek należy do monarchy Maroka, króla
Muhammada VI, który po ataku terrorystycznym
w Casablance w 2003 r. zdecydował się na propagowanie umiarkowanego islamu, m.in. właśnie przez
kobiety. Pomimo studiów religijnych marokańskie
kaznodziejki nie zamierzają zajmować pozycji imama, która jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn [Chakir 2006].
Na koniec warto wspomnieć o staraniach kobiet
z najbardziej konserwatywnego państwa arabskiego,
które chcą mieć prawo do prowadzenia pojazdów.
W Arabii Saudyjskiej kobiety nie mogą prowadzić
samochodów. Niemniej jednak kobieta jest pilotką
samolotu – Hamadi Hindi podpisała kontrakt z prywatnymi liniami saudyjskiego księcia Al-Walida Ibn
Talala, wnuka króla Fahda, który uważany jest za
reformatora. Ważną rolę w sukcesie Hamadi odegrał jej ojciec – pomimo krytyki ze strony krewnych
wysłał ją do Bliskowschodniej Akademii Lotniczej
w Jordanii. Jej matka po dziś dzień krytykuje jej decyzję zarówno ze względu na wybór zawodu, jak i na
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fakt, że w Jordanii przebywała bez męskiego krewnego (mahram)26. Właśnie dlatego jej pracodawca
zatrudnił również jej ojca, inaczej Hamadi nie mogłaby podróżować27.
W czasie studiów Hindi musiała nauczyć się nie
tylko latania, ale też funkcjonowania w znacznie liberalniejszym społeczeństwie jordańskim. Wspomina,
że dużo czasu zajęło jej przywyknięcie do panującej
w Jordanii wolności, jak również do lotów z mężczyzną, który był nauczycielem28. Obecnie uważa,
że kobiety mogą podjąć się każdej pracy, nawet tej
zmonopolizowanej przez mężczyzn i że Arabia Saudyjska oferuje kobietom coraz więcej możliwości29.
Wszystkie kobiety są pionierkami w dziedzinach
zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla mężczyzn i choćby z tego powodu wiele je łączy. Marokanki są jednymi z pierwszych murszidek w świecie islamu. Sędziny pracują już w wielu państwach
arabskich, jednak w Egipcie ich zatrudnienie jest
precedensem. Z kolei w Arabii Saudyjskiej pilotowanie samolotu w sytuacji, gdy prowadzenie samochodu nie jest możliwe, jest unikatowe.
Sukces tych kobiet uzależniony jest jednak w dużej mierze od przyzwolenia ze strony przywódców
politycznych bądź religijnych. W Maroku inicjatywa
murszidek wyszła spod ręki króla, a w Arabii Saudyjskiej Hanadi Hindi została zatrudniona przez saudyjskiego księcia. Tymczasem w Egipcie przywódcy
religijni (podobnie jak społeczeństwo) są podzieleni.
Istotny jest także kontekst religijny. Islam stanowi
punkt odniesienia nie tylko dla przeciwników, ale
także dla zwolenników reform. Widać to zwłaszcza
w Egipcie – obok fatw zakazujących kobiecie sędziowania pojawiają się inne mówiące o braku sprzeczności między byciem kobietą i sędzią. Jednak islam
wyznacza także pewne ramy, których nie chcą przekraczać nawet same zainteresowane kobiety. Murszidki jednoznacznie stwierdziły, że nigdy nie zajmą
pozycji imama. Hamadi Hindi, dostrzegając ograniczenia, jakie spotykają kobiety w Arabii Saudyjskiej,
podkreśla że nie jest za pełnym równouprawnieniem, bowiem kobieta jest tylko kobietą i nie może
być mężczyzną30.

Podsumowanie
Wizerunki kobiet, których sylwetki zostały przedstawione, kształtuje wiele czynników.
Po pierwsze, należy wskazać na pochodzenie
społeczne – istotne zwłaszcza w przypadku kobiet
sukcesu ze świata biznesu i polityki. Poza tunezyj-

ską minister, o której rodowodzie niewiele wiadomo
oraz królową Ranią, która występuje jako pierwsza
dama a nie polityk, wszystkie kobiety wywodzą się
ze znamienitych rodów. Często rody te mają znaczący wpływ na życie gospodarcze i polityczne kraju, a inni ich członkowie zajmują istotne funkcje
w państwie. To właśnie z wysokiej pozycji społecznej czerpią kobiety legitymizację dla swoich działań
i dotyczy to zarówno konformistek (Husna Raszid),
jak i buntowniczek (Nurijja As-Sabih). Pochodzenie
społeczne zdaje się nie odgrywać roli w przypadku
kobiet z dwóch pozostałych kategorii, a zwłaszcza
show-biznesu. Być może z tego powodu, a może ze
względu na specyfikę zawodu, trzy opisane piosenkarki skupiają większą uwagę mediów zwłaszcza,
gdy chodzi o ich życie prywatne. Kobiety ze świata
biznesu i polityki przedstawiane są wyłącznie przez
pryzmat tego, co robią w sferze zawodowej.
Po drugie, wizerunki prezentowanych kobiet
sukcesu kształtowane są w dużej mierze w związku
z ich podejściem do kwestii religijnych. Dotyczy to
zwłaszcza mieszkanek państw Zatoki oraz kobiet,
które wkraczają w te segmenty życia społecznego,
które tradycyjnie zarezerwowane są dla mężczyzn.
Większość doniesień dotyczących Nurijji As-Sabih
i Lubny Al-Ulajan zawiera wątek religijny związany
z hidżabem – istotnym zewnętrznym wyznacznikiem
religijności. W przypadku piosenkarek wątek religijny pojawia się pośrednio – w często kontrowersyjnych informacjach na temat ich życia prywatnego.
Należy także zwrócić uwagę na to, że islam wyznacza
jednocześnie pewne ramy, których kobiety nie chcą
przekraczać. Dotyczy to murszidek, Hanadi Hindi, jak również wszystkich kobiet ze świata biznesu
i polityki, może poza tunezyjską minister z uwagi na
mniejszą rolę religii w życiu społecznym tego kraju
oraz system rządów (republika).
Wreszcie warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie
kobiety działają na rzecz swoich społeczności. Lubna
Al-Ulajan i Nurijja As-Sabih walczą o większe prawa dla kobiet, zachowując się jak niegdyś Nawal AsSadawi – jedna z pierwszych sufrażystek arabskich.
Husna Raszid, Latifa i Nancy Ajram podejmują
działalność charytatywną na rzecz swoich społeczności, a królowa Rania – na arenie międzynarodowej. Działalność ta istotnie wpływa na ich wizerunek
jako kobiet sukcesu, jednak zainteresowanych sprawami ludzi potrzebujących pomocy. Współgra to ze
wzorem pobożnego muzułmanina jako osoby, która
rozdaje ze swojego majątku. Z kolei Lubna Al-Kasimi wprowadza swój kraj w tajniki technik informatycznych.
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Wszystkie kobiety można nazwać kobietami sukcesu chociażby ze względu na pozycje, jakie osiągnęły. Dyskusyjne jest jednak to, w jakim zakresie
same postrzegają się w ten sposób, a zatem jaki jest
ich subiektywny wymiar sukcesu. Niektóre z nich
(np. Lubna Al-Kasimi, Hanadi Hindi, murszidki)
wydają się spełnione i zadowolone ze swojej roli.
Inne (np. Nurijja As-Sabih, Lubna Al-Ulajan, Fatima Laszin) mogą odczuwać pewien niedosyt. Są pionierkami, reformatorkami, a ta rola jest niezwykle
trudna – zwłaszcza w patriarchalnym społeczeństwie
arabskim.

14
15
16
17

18

19

20

21

22

1
2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

Por. np. [Arab women... 2009].
Więcej na temat definicji sukcesu patrz [Gładys-Jakóbik 2006].
Wszystkie wymienione sfery były jeszcze kilkanaście lat temu
niemal wyłączną domeną mężczyzn, jednak kobietom udało
się ugruntować w nich swoją pozycję. Należy zaznaczyć, że
współcześnie pewne zawody są nadal niedostępne dla kobiet.
Podrozdział ten dotyczy kobiet, którym udało się tę barierę
przełamać.
W opracowaniu pominięto zatem wiele innych sfer, w których
kobiety mogą osiągać sukces, zwłaszcza te związane z tradycyjną rolą kobiety (np. kobieta matka, kobieta żona).
J. Wheeler, UAE to get first woman minister, BBC,
2.11.2004.
Sheikha Lubna Al Qasimi on Forbes Lists, http://www.forbes.
com/profile/sheikha-lubna-al-qasimi/?list=power-women
Her Excellency Sheikha Lubna Al-Qasimi, UAE Minister of
Economy and Cheif Executive Officer, Tejari, http://www.
zu.ac.ae/leadership2006/sheikhalubna.apsx
Inne „cyfrowe Szeherezady” to Maha Al-Ghunaim z Kuwejtu
oraz Szajcha Hanadi Nassir Ibn Chalid At-Tani z Kataru.
Unveiled women anger Saudi cleric, BBC News, 21.01.2004.
Stowarzyszenie działa od 1994 r. na przedmieściach Aleksandrii. Zorganizowało kursy koraniczne w meczecie Abd
Ar-Rahmana, wyposażyło szkołę im. Muhammada Raszida,
a dzieci – w pomoce szkolne, założyło żłobek, klinikę, prowadzi kursy czytania i pisania dla analfabetów, szkolenia zawodowe dla kobiet, klub komputerowy, zajęcia z rysunku i rzeźby dla młodzieży oraz warsztat baletowy. Por.: The Mohamed
Rachid Charity Association, http://arabinfomall.bibalex.org/
En/OrgData.aspx?orgid=178&sectionid=5, 14.04.2007.
Women in National Parliaments, http://www.ipu.org/wmn-e/
world.htm
Por.: L’approche avant-gardiste de la Tunisie exposeé au
Caire, La Presse, 31.03.2007.
Film z zaprzysiężenia dostępny jest na YouTube.com. Słychać
na nim, jak niektórzy parlamentarzyści stukali i krzyczeli podczas jej zaprzysiężenia, a jeden wstał i wymachiwał palcem.
Nurijja As-Sabih nie przestała odczytywać przysięgi, a po
przeczytaniu dostała umiarkowanie głośne brawa, http://www.
youtube.com/watch?v=nNiiQvLgBFI, 15.04.2007.
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Profiles of new cabinet members, „Kuwait Times”, 27.03.2007.
M.in. Barrak As-Sabih jest szefem kuwejckiego Vodafone.
Latifa wins World Music Award, albawaba.com, 13.09.2004.
Nie była jednak pierwszą kobietą w muzyce, która podjęła
ten temat. O miłości przed nią śpiewała m.in. słynna egipska
śpiewaczka Umm Kultum już w latach 40.
Latifa reminds the world of Palestine and Iraq, albawaba.
com, 21.09.2004.
Nancy Ajram and Elissa’s silky attire stops them from singing in Kuwait, albawaba.com, 19.10.2006.
Egyptian Parliament will not ban Haifa Wahbi and Nancy
Ajram, albawaba.com, 15.08.2006.
Nancy Ajram accused of blasphemy against Islam, albawaba.com, 17.05.2005.
Ahlam crowned Queen of Tarab, albawaba.com, 2.02.2003.
W świecie arabskim panuje dyglosja – obok jednego, wspólnego dla wszystkich państw języka literackiego, który stosowany
jest przede wszystkim w piśmie, istnieje kilkadziesiąt, a nawet kilkaset dialektów, w których się mówi. Różnice między
poszczególnymi dialektami są nieraz na tyle duże, że osoby
mówiące różnymi dialektami nie są w stanie się ze sobą porozumieć.
Jerash Festival to Reflect Arab and Palestinian Pride, albawaba.com, 15.07.2001.
Odpowiednio: http://www.latifaonline.net, http://www.nancyajramonline.com oraz http://www.ahlamvoice.ws
Women appointed as judges in Egypt, wantedinafrica.com,
23.03.2007.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, ArabicNews, 26.05.2003.
First Saudi woman pilot to fly as driving debate rages on,
ArabicNews, 26.05.2003.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, ArabicNews, 26.05.2003.
Saudi women take to the skies, BBC News, 26.11.2004.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, BBC News, 26.11.2004.
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Kobiety z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
na rynku pracy: sytuacja w Polsce
Wstęp
W ostatnim czasie na polskim rynku pracy jest
duży popyt na robotników wykwalifikowanych zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i nowych związanych
z rozwojem technik komputerowych oraz ze zmianą
stylu życia społeczeństwa. W związku z niedostateczną podażą takich osób zaczęła się dyskusja nad rozwojem szkolnictwa zasadniczego zawodowego i przywróceniem jego znaczenia w polityce edukacyjnej.
W pierwszym kwartale 2015 r. liczba osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosiła
ogółem 7583 tys., w tym 2958 tys. kobiet. Kobiety
stanowiły 39% ogółu osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (dla porównania: wśród osób
z wyższym wykształceniem udział kobiet wynosi
58%) [GUS 2015].
Zasadnicze szkoły zawodowe są zdominowane
przez mężczyzn – w roku szkolnym 2013/2014 stanowili oni 71% uczniów [Oświata i wychowanie…
2014:72]. Mężczyźni kształcą się głównie w zawodach inżynieryjno-technicznych oraz związanych
z architekturą i budownictwem, na które jest duży
popyt ze strony rynku pracy, kobiety zaś w zawodach ekonomicznych i administracyjnych oraz usługowych na rzecz ludności, na które jest mniejsze zapotrzebowanie. Z dotychczasowych badań wynika,
że brakuje synchronizacji oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy w przypadku szkół zawodowych dla dziewcząt i szkoły te w obecnej postaci nie
wydają się być dla kobiet atrakcyjne [Rekomendacje…, 2010:9]. Stąd zainteresowanie szkołami zawodowymi jest w grupie dziewcząt duże mniejsze niż
w grupie chłopców, kończących gimnazja.
Celem opracowania jest analiza sytuacji kobiet
z wykształceniem zasadniczym zawodowym na ryn-

ku pracy w Polsce w porównaniu z sytuacją mężczyzn, mających ten sam poziom wykształcenia.
W analizie zostaną wykorzystane dane wtórne
z kwartalnego badania aktywności zawodowej ludności Polski (dla lat 2010–2015) i badania wynagrodzeń prowadzonego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających
10 i więcej osób (dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012).
Wyniki badań ilościowych zostaną wzbogacone i zilustrowane opiniami pracujących i bezrobotnych
kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
pochodzącymi z badań jakościowych (indywidualnych i grupowych wywiadów), przeprowadzonych
w kilku wybranych miastach Polski w maju 2015 r.

Przegląd literatury
Aktywność zawodowa kobiet jest w Polsce stosunkowo niska – niższa od aktywności zawodowej mężczyzn, jak również niższa od przeciętnej dla EU28.
Wskazuje się, że stanowi to poważny problem społeczny wobec dokonujących się zmian demograficznych:
niskiej dzietności i starzenia się społeczeństwa [Haponiuk 2013; Kotowska, Sztanderska 2007]. Płeć jest
czynnikiem silnie wpływającym na aktywność zawodową ludności [Sztanderska, Grotowska 2007:156].
Kobiety mają większe niż mężczyźni trudności ze
znalezieniem pracy, co w szczególności dotyczy kobiet
o niższych poziomach wykształcenia. W przypadku
mężczyzn wystarczające jest posiadanie zawodu, zaś
dla kobiet ważne jest dodatkowo, w jakiej dziedzinie
kobieta go uzyskała. Jak wskazują Sztanderska i Grotowska [2007:159], w populacji kobiet występuje silniejszy związek pomiędzy poziomem wykształcenia
a aktywnością zawodową, podczas gdy w populacji
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mężczyzn „bardziej istotne od tego poziomu jest posiadanie wykształcenia zawodowego (nawet zasadniczego)” [Sztanderska, Grotowska 2007:168].
Innym problemem rynku pracy są utrzymujące
się od wielu lat różnice w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn. Jest wiele opracowań, które analizują
te różnice oraz ich przyczyny [Cichomski 2006; Goraus, Tyrowicz 2014; Grajek 2003; Lisowska 2012b;
Magda, Potoczna 2014; Matuszewska-Janica, Witkowska 2010; Słoczyński 2012; Zajkowska 2013].
Wynika z nich, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni niezależnie od wykształcenia, wieku, sektora
gospodarki, branży, wielkości przedsiębiorstwa. Do
wyjątków należą prace i zawody, w których przeciętne zarobki kobiet są równe lub wyższe od zarobków
mężczyzn. Luka płacowa tylko częściowo da się wytłumaczyć takimi czynnikami, jak poziom wykształcenia, staż pracy, doświadczenie, przerwy w zatrudnieniu spowodowane opieką nad dziećmi. Teoria
kapitału ludzkiego zatem nie do końca wyjaśnia lukę
płacową ze względu na płeć, bowiem nie uwzględnia
czynnika kulturowego. Stereotypowe postrzeganie
ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie ma wpływ zarówno na to, jakie zawody wybierają kobiety, a jakie mężczyźni, jak i na to, jak
są postrzegani przez pracodawców jako kandydaci
do pracy [Cichomski 2006; Lisowska 2013; Mandal
2004]. Uwarunkowania kulturowe powodują, że zawody postrzegane jako męskie są z zasady wynagradzane wyżej niż zawody postrzegane jako kobiece.
Jeśli nawet kobiety wkraczają w sferę męskiej pracy, to i tak zarabiają mniej niż mężczyźni. W grupie
osób mających wykształcenie zasadnicze zawodowe
różnice w wynagrodzeniach są szczególnie widoczne.
Jak dotychczas nie było badań, które koncentrowałyby uwagę na kobietach z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w szczególności kobietach
młodych o takim poziomie wykształcenia i ich sytuacji na rynku pracy. Niniejsze opracowanie dotyczy
tej zbiorowości kobiet i prezentuje, poza ogólnie dostępnymi danymi statystycznymi, także wyniki badań jakościowych.

Aktywność zawodowa
osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
Na przestrzeni lat 2010–2015 współczynniki aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce spadły
o kilka punktów procentowych, podczas gdy dla ogó-

łu populacji współczynniki te nieznacznie wzrosły.
Podobna tendencja występuje w przypadku wskaźników zatrudnienia. Stopa bezrobocia osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym również się
zmniejszyła – w większym stopniu w grupie kobiet
niż mężczyzn, ale w każdym z analizowanych lat
była ona wyższa dla kobiet niż mężczyzn. Na przykład, w 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła blisko 16%
wśród kobiet i 13% wśród mężczyzn, a w pierwszym
kwartale 2015 r. odpowiednio 11,1% i 10,7% [GUS
2013, 2015].
Niemniej jednak dane z lat 2010–2015 wskazują, że aktywność zawodowa osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym jest wyższa niż przeciętna
dla ogółu ludności w wieku 15 i więcej lat. Jest to
bardziej widoczne w populacji mężczyzn (współczynniki aktywności zawodowej wyższe o 4–8 pkt. proc.
w poszczególnych latach), niż w populacji kobiet
(wyższe o 1–5 pkt. proc.).
Podobnie rzecz się ma ze wskaźnikami zatrudnienia dla mężczyzn – są wyższe niż dla ogółu męskiej
populacji w wieku 15 i więcej lat, podczas gdy dla kobiet – nieznacznie niższe. Na sto kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym przypadają 43 kobiety pracujące (wobec 44 w populacji ogółem); na
stu mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym przypada blisko 61 mężczyzn pracujących
(wobec 59 w populacji ogółem).
Najwyższą aktywnością zawodową charakteryzują się osoby z wykształceniem wyższym (zarówno
kobiety, jak i mężczyźni), a także mężczyźni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.
Najniższą zaś osoby bez konkretnego zawodu, czyli
mające ukończone co najwyżej gimnazjum lub wykształcenie średnie ogólnokształcące (rysunek 1).
Mężczyźni i kobiety z wykształceniem zasadniczym
zawodowym mają wyższą stopę bezrobocia niż ogół
populacji (rysunek 2). W każdej grupie wykształcenia kobiety mają wyższe wskaźniki bezrobocia niż
mężczyźni.
W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są
absolwenci szkół, czyli osoby w wieku 15–30 lat.
Jak wynika z danych GUS dla pierwszego kwartału 2015 r., zaledwie połowa spośród absolwentów
szkół zasadniczych zawodowych będących w wieku
15–30 lat pracuje (wobec 61,8% w przypadku ogółu absolwentów), a stopa bezrobocia kształtuje się
na poziomie aż 41,9% (wobec 30,7% wśród ogółu
absolwentów)1. Z badań Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości realizowanych w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że
stopa bezrobocia kobiet absolwentek zasadniczych
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Rysunek 1. Współczynniki aktywności zawodowej kobiet
i mężczyzn według poziomu wykształcenia
(I kw. 2015 r.; w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2015:71].

Rysunek 2. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn według
poziomu wykształcenia (I kw. 2015 r.; w %)

Źródło: jak dla rysunku 1.

szkół zawodowych jest na poziomie 44%, a mężczyzn absolwentów tych szkół na poziomie 30%.
Dla ogółu absolwentów stopa bezrobocia jest wyraźnie niższa i wynosi 28% w przypadku kobiet
oraz 26% w przypadku mężczyzn [Czarnik i Turek
2015:70].
Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym rzadziej pracują niż mężczyźni o tym poziomie
wykształcenia. O ile wśród pracujących kobiet najwięcej jest tych, które mają wykształcenie wyższe
(41,5%), to wśród pracujących mężczyzn najwięcej
(32,2%) stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (tabela 1).

Wśród ogółu osób pracujących z wykształceniem
zasadniczym zawodowym wyraźnie dominują mężczyźni (68,6% wobec 31,4% kobiet). Kobiety dominują w zbiorowości pracujących i mających wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące
(tabela 2).
Młode kobiety (do 35. roku życia) stanowią najmniej liczną grupę (15,3%) wśród kobiet pracujących i mających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Dla porównania w grupie kobiet z wyższym
wykształceniem odsetek ten wynosi 43,4%. Podobnie jest wśród mężczyzn pracujących i mających wykształcenie zasadnicze zawodowe: udział tych w wieku do 35 lat jest na poziomie 22%, czyli tylko nieco
wyższym niż wśród kobiet, a w przypadku wyższego
wykształcenia na poziomie 40,8% (tabela 3).
Jak można wytłumaczyć tak duże różnice?
W przypadku mężczyzn i kobiet przyczyna tkwi
w wysokiej stopie bezrobocia wśród absolwentów –
wyraźnie trudniej jest znaleźć pierwszą pracę osobom z wykształceniem zasadniczym zawodowym
niż wyższym. W przypadku kobiet dodatkową przyczyną jest to, że kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym rodzą pierwsze dziecko wcześniej
niż kobiety z wykształceniem wyższym: mediana
wieku matki w momencie urodzenia pierwszego
dziecka wynosi odpowiednio 23 i 29 lat [Rocznik
Demograficzny 2014:328]. Wczesne macierzyństwo powoduje odłożenie w czasie decyzji o pracy
zawodowej aż do osiągnięcia przez dziecko wieku
przedszkolnego. Inna przyczyna to postawy pracodawców – nie chcą oni zatrudniać młodych kobiet
w obawie przed potencjalnym macierzyństwem,
a kobiet z dziećmi – w obawie przed brakiem dyspozycyjności.
Kobiety i mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym pracują głównie w sektorze prywatnym. W szczególności jest to widoczne
w przypadku kobiet – wśród ogółu pracujących kobiet zatrudnione w sektorze publicznym stanowią ok.
1/3, a w przypadku kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym – niecałe 15% [GUS 2015:87].
Większość kobiet i mężczyzn z wykształceniem
zasadniczym zawodowym pracuje w charakterze
pracownika najemnego, z tym że kobiety są częściej niż mężczyźni zatrudnione na czas określony (35,5% wobec 30,3% mężczyzn), a rzadziej
na czas nieokreślony (64,5% wobec 69,7% mężczyzn) [GUS 2015:92]. Jednocześnie odsetki zatrudnionych na czas określony są wyższe w grupie
kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym
zawodowym niż w całej populacji pracujących. Oso-
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by najmłodsze (w wieku 18–24 lata) stosunkowo
często są zatrudniane na czas określony lub umowę
cywilnoprawną. Z badania PARP z 2014 r. wynika,
że wśród mężczyzn odpowiednie odsetki wynoszą:
36% ma umowę na czas określony i 19% na umowę
cywilnoprawną; wśród kobiet odpowiednio: 31%

i 30% [Czarnik, Turek 2015:35]. W grupie osób
będących w wieku 25–34 lata te formy zatrudnienia są już rzadsze: umowa o pracę na czas określony 24% mężczyzn i 23% kobiet; umowa cywilnoprawna 8% mężczyzn i 9% kobiet [Czarnik, Turek
2015].

Tabela 1. Struktura pracujących według poziomu wykształcenia (I kw. 2015 r.; w %)
Wyszczególnienie
Ogółem

Ogółem

Wyższe

Policealne
i średnie
zawodowe

100,0

32,9

27,0

Średnie
ogólnokształcące
8,5

Zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne
lub niższe

25,8

5,8

Mężczyźni

100,0

26,0

27,7

7,2

32,2

6,9

Kobiety

100,0

41,5

26,2

10,0

18,0

4,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2015:87].

Tabela 2. Udział mężczyzn i kobiet wśród pracujących według poziomu wykształcenia (I kw. 2015 r.; w %)
Ogółem

Wyższe

Policealne
i średnie
zawodowe

Średnie
ogólnokształcące

Zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne
lub niższe

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Mężczyźni

55,0

43,4

56,4

47,1

68,6

65,9

Kobiety

45,0

56,6

43,6

52,9

31,4

34,1

Wyszczególnienie
Ogółem

Źródło: jak dla tabeli 1.

Tabela 3. Pracujący z wykształceniem zasadniczym zawodowym i wyższym według płci i wieku (I kw. 2015 r.; w %)
Wiek w latach

Z wykształceniem
zasadniczym zawodowym

Ogółem

Z wykształceniem
wyższym

Kobiety
15–24

5,9

3,8

3,9

25–34

26,9

11,5

39,5

35–44

28,1

29,8

30,5

45–54

23,8

37,1

16,5

55–64

13,8

16,5

8,4

1,4

1,1

1,2

95,6

96,3

5,7

2,4

65 i więcej
Wiek produkcyjny (18–59)

95,2
Mężczyźni

15–24

7,2

25–34

27,4

16,3

38,4

35–44

27,2

28,4

31,4

45–54

20,5

27,8

14,5

55–64

15,6

20,5

10,5

65 i więcej
Wiek produkcyjny (18–64)

2,0

1,2

2,8

97,9

98,8

97,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2015:104].
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Pracujący na rachunek własny
Własna firma to, z jednej strony, dobry wybór
w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym, gdy mają one zawód wiążący się
z usługami na rzecz ludności (sprzedawca, fryzjer,
kosmetyczka, monter, mechanik samochodowy itp.).
Korzystniej jest bowiem prowadzić własny biznes
niż pracować na rzecz innych i są też szanse na lepsze zarobki niż oferowane pracownikom najemnym
przez pracodawców. Z drugiej strony, praca na własny rachunek wiąże się jednak z większym ryzykiem
i mniejszymi niż praca na etacie świadczeniami socjalnymi, co jest w szczególności istotne dla kobiet.
Kobiety i mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym nieco częściej niż ogół
populacji męskiej i żeńskiej pracują na rachunek własny, czyli mają zarejestrowaną działalność
gospodarczą [GUS 2015:87]. Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że w przypadku kobiet
o niższym poziomie wykształcenia czynniki „wypychające” (push factors) częściej decydują o samozatrudnieniu niż w przypadku kobiet mających wyższe
wykształcenie, wśród których czynniki „przyciągające” (pull factors) są bardziej znaczące [Lisowska
2012a:94; Sarata 2011:278]. Wśród pracujących
kobiet mających wykształcenie zasadnicze zawodowe osoby pracujące na rachunek własny stanowiły 18,2% wobec 13,3% w całej populacji pracujących kobiet (dane dla I kw. 2015 r.). W przypadku
mężczyzn odsetki te kształtowały się odpowiednio:
23,8% i 22,0% (wyraźnie mniejsze różnice niż
w przypadku kobiet).
Kategoria „pracujący na rachunek własny” obejmuje zarówno osoby zarejestrowane jako prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, inaczej
mówiąc samozatrudnione, jak i osoby będące pracodawcami, czyli zatrudniające pracowników. Osoby
samozatrudnione stanowią większość w grupie pracujących na rachunek własny (87% w przypadku
mężczyzn i 90,6% w przypadku kobiet), pracodawcy zaś są w mniejszości (odpowiednio: 13% i 9,4%).
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z zasadniczym zawodowym wykształceniem są rzadko pracodawcami
(rzadziej niż w populacji ogółu pracujących).
Jednocześnie większe są dysproporcje płci, jeśli
chodzi o pracujących na własny rachunek. Kobiety
stanowią 33,1%, a mężczyźni 66,9% wśród ogółu
osób pracujących na rachunek własny. W populacji
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym
pracujących na rachunek własny kobiety stanowią
tylko 25,9%, a mężczyźni 74,1%. Wśród praco-

dawców zaś kobiety stanowią odpowiednio: 30,2%
i 20,2% [GUS 2015:87]. Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym rzadziej prowadzą własny biznes niż mężczyźni z takim poziomem wykształcenia i rzadziej niż ogół kobiet
pracujących. Podobnie rzadziej kobiety są pracodawcami.
Pomagający członkowie rodzin to przeważnie kobiety, przy czym kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym częściej niż ogółem pracujące
wykonują nieodpłatną pracę na rzecz rodziny [GUS
2015:87].

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
z wykształceniem zasadniczym
zawodowym
Jak wynika z badań wynagrodzeń prowadzonych
przez GUS2 w latach 2006, 2008, 2010 i 2012,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracujących kobiet stanowiło w poszczególnych latach odpowiednio 82%, 81%, 85% i 83% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn [GUS
2007, 2009, 2012, 2014]. Jeśli za podstawę przyjąć
wynagrodzenie kobiet, to mężczyźni zarabiali średnio miesięcznie o 22% więcej niż kobiety w 2006 r.,
o 23% więcej w 2008 r., o 18% więcej w 2010 r.
i o 20% więcej w 2012 r. Dane te wskazują, że na
przestrzeni lat 2006–2012 luka płacowa według płci
uległa tylko nieznacznemu zmniejszeniu. Stosunkowo najniższa była w 2010 r., a stosunkowo najwyższa
w 2008 r. Na tym tle – luki płacowej dla ogółu pracujących – szczególnie niekorzystnie dla kobiet przedstawia się luka płacowa w przypadku wykształcenia
Rysunek 3. Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn
w latach 2006, 2008, 2010 i 2012 (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS z badania wynagrodzeń w latach 2006, 2008 i 2010 [GUS 2007, 2009, 2012, 2014].
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zasadniczego zawodowego (rysunek 3). W zbiorowości osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym obserwuje się stosunkowo największą
lukę płacową ze względu na płeć.
Na podstawie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w firmach zatrudniających 10 i więcej osób
można wnioskować, że kobiety z wykształceniem
zasadniczym zawodowym zarabiały 69% tego, co
mężczyźni o takim samym poziomie wykształcenia,
z wyjątkiem roku 2008, kiedy ich przeciętna miesięczna płaca stanowiła tylko 67% miesięcznej płacy
mężczyzn. Mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym zarabiali o 45% więcej od
kobiet w 2006 r. i taka sama sytuacja była w 2012 r.
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym
wynosiło 3103 zł, a kobiet 2145 zł. Mężczyźni zarabiali zatem o blisko tysiąc złotych więcej miesięcznie
niż kobiety o tym samym poziomie wykształcenia.
W sektorze publicznym luka płacowa była
większa niż w sektorze prywatnym: kobiety zarabiały 57% tego, co mężczyźni w sektorze publicznym (odpowiednio: 2221 zł i 3870 zł) i 72% w sektorze prywatnym (odpowiednio: 2120 zł i 2930 zł).
Jeśli chodzi o rozkład przeciętnych wynagrodzeń
według wieku, to stosunkowo największe różnice
między kobietami i mężczyznami z wykształceniem
zasadniczym zawodowym występują w najmłodszej
grupie 14–17 lat – kobiety zarabiają tylko 60% tego,
co mężczyźni, następnie w grupie 40–44 lata (63%)
i 35–39 lat (67%), a stosunkowo najmniejsze w grupach 18–19 (83%) i 20–24 lata (79%), co pokazano
na rysunku 4.

Na starcie aktywności zawodowej (z pominięciem
grupy osób niepełnoletnich, których praca sprowadza się najczęściej do odpłatnych praktyk zawodowych) różnice w płacach są mniejsze niż w późniejszym okresie, kiedy to kobiety mają przerwy
w związku z opieką nad dziećmi.
Różnice wynagrodzeń są dostrzegalne także, gdy
analizuje przeciętne stawki godzinowe. Kobietom płaci
się mniej za godzinę pracy niż mężczyznom i w większym stopniu dotyczy to sektora publicznego niż
prywatnego (rysunek 5). Inaczej mówiąc, stawki za
godzinę pracy w sektorze publicznym oferowane kobietom i mężczyznom z wykształceniem zasadniczym
zawodowym różniły się bardziej niż oferowane w sektorze prywatnym w każdym badanym roku. W sektorze publicznym stawka godzinowa mężczyzn
była w 2012 r. o 70% wyższa niż stawka godzinowa kobiet, a w sektorze prywatnym – o 37% wyższa.
Na przestrzeni lat 2006–2012 stawka za godzinę pracę w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym wzrosła, przy czym najmniejszy wzrost
był pomiędzy 2010 i 2012 r. Dla 2012 r. stawka za
godzinę wynosiła 15,61 zł w przypadku mężczyzn
i 11,42 zł w przypadku kobiet w sektorze prywatnym
oraz 20,58 zł i 12,11 zł w sektorze publicznym.
W tabeli 4 przedstawiono przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym w wybranych zawodach wraz z liczbą zatrudnionych w danym zawodzie. Do analizy wybrano zawody, w których liczba
zatrudnionych zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest
stosunkowo wysoka, a także, przykładowo, w których kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni.

Rysunek 4. Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn według wieku, w 2012 (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z badania wynagrodzeń w 2012 r. [GUS 2014].
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Rysunek 5. Wynagrodzenia godzinowe brutto kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym w 2006,
2008, 2010 i 2012 r. (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badań wynagrodzeń [GUS 2007, 2009, 2012, 2014].

Tabela 4. Liczba pracujących oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym
w wybranych zawodach w 2012 r.

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

Relacja
wynagrodzenia kobiet
do wynagrodzenia
mężczyzn
(w %)

18 776

12 181

2 228

1 983

89

Liczba pracujących
Wybrane prace i zawody

Gospodarze obiektów
Kelnerzy, barmani

Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne brutto
(w zł)

1 139

4 929

1 958

1 857

95

Kierowcy i operatorzy pojazdów

208 631

4 148

2 918

3 056

105

Kierowcy ciężarówek i autobusów

110 731

489

2 769

3 439

124

Kowale, ślusarze

104 062

4 130

3 296

2 577

78

Kucharze

4 720

20 478

2 000

2 099

105

Ładowacze nieczystości

39 880

22 805

2 616

2 131

81

Monterzy

27 086

20 686

3 422

2 407

70

Operatorzy maszyn i urządzeń

372 062

56 667

3 329

2 551

77

Pracownicy przy pracach prostych

135 437

183 152

2 517

2 032

81

Robotnicy budowlani

138 108

1 806

2 819

2 530

90

6 357

3 559

3 090

2 095

68

83 118

34 333

2 680

2 325

87

Robotnicy produkcji odzieży

9 921

52 975

2 773

2 002

72

Robotnicy w przetwórstwie
spożywczym

40 846

25 491

2 381

2 214

93

Sprzedawcy w sklepach

12 560

100 057

2 359

1 980

84

Robotnicy poligrafii
Robotnicy pomocniczy w górnictwie,
budownictwie i transporcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych z badania wynagrodzeń GUS z 2012 r. [GUS 2014].
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W zawodzie kucharza, w którym kobiety dominują, zarabiają one nieco więcej niż mężczyźni – przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet kucharzy
stanowi 105% wynagrodzenia mężczyzn kucharzy
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W grupie kierowców i operatów pojazdów, który to zawód
jest w wysokim stopniu zmaskulinizowany, kobiety
także zarabiają więcej. Szczególnie wyraźna różnica na korzyść kobiet występuje w grupie kierowców
ciężarówek i autobusów – przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet stanowi 124% wynagrodzenia
mężczyzn. Kobiet w tym zawodzie jest wciąż bardzo
mało, ale mogą liczyć na wysokie płace.
W zawodach zmaskulinizowanych miesięczne wynagrodzenia kobiet są na ogół niższe od wynagrodzeń
mężczyzn, ale nie tak wyraźnie jak przeciętnie dla
całej grupy wykształcenia zasadniczego zawodowego. W grupie robotników budowlanych kobiety zarabiają 90% tego, co mężczyźni, w zawodzie kowala,
ślusarza – 78%, w zawodzie ładowacza nieczystości
– 81%. Kobiety zatrudnione jako robotnice w przemyśle spożywczym mają miesięczne wynagrodzenia
na poziomie 93% wynagrodzenia mężczyzn robotników. Z kolei w grupie sprzedawców w sklepach (zawodzie wysoko sfeminizowanym) kobiety zarabiają
84% tego, co mężczyźni.
W branżach zmaskulinizowanych kobiety mają
szanse nie tylko na wyższe zarobki niż w branżach
sfeminizowanych, ale przede wszystkim na zarobki
bliskie zarobkom mężczyzn. Wynika to z faktu, że
na zawody męskie jest większe zapotrzebowanie na
rynku i te zawody są lepiej wynagradzane niż zawody kobiece, a niska liczba kobiet w nich zatrudnionych nie wpływa na obniżenie płac.

Opinie kobiet z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
o ich sytuacji na rynku pracy
Wyjaśnieniu, dlaczego kobiety z wykształceniem
zasadniczym zawodowym, w tym w szczególności
absolwentki, charakteryzują się wysoką stopą bezrobocia, skoro rynek pracy zgłasza ogólnie duże zapotrzebowanie na robotników wykwalifikowanych,
oraz dlaczego kobiety mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły zawodowej,
służyły badania jakościowe – wywiady w grupach fokusowych oraz wywiady indywidulne przeprowadzone w 2015 r.3 z kobietami w wieku 20–34 lat, które
miały wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Dyspozycje do wywiadów obejmowały takie zagadnienia, jak: przyczyny wyboru określonej szkoły
zawodowej (żeńskiej lub męskiej) i zawodu – czy na
ten wybór wpływ miała rodzina (tradycje rodzinne),
koleżanki czy też doradca zawodowy; znaczenie stereotypów przy wyborze zawodu; postrzeganie przez
młode kobiety pracy w zawodach męskich; zdobyty
zawód a szanse na rynku pracy – znalezienie pracy
etatowej, założenie własnej firmy; stopień satysfakcji
z uzyskiwanych wynagrodzeń; sytuacja kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku
pracy a sytuacja mężczyzn po szkołach zawodowych.
Cele badań jakościowych były szerokie. Po pierwsze, badania służyły określeniu czynników, które decydują o wyborze przez kobiety szkoły zasadniczej
zawodowej (uwarunkowania rodzinne, wpływ szkoły,
rówieśników, czynniki kulturowe), oraz uzyskaniu opinii kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym
na temat jakości kształcenia zawodowego w kontekście przygotowania uczniów do konkretnego zawodu
i poruszania się na rynku pracy. Po drugie, badania
miały na celu uzyskanie informacji, czy kobietom po
szkole zasadniczej zawodowej jest łatwo czy trudno
znaleźć pracę, z jakimi postawami pracodawców wobec siebie się spotkały, gdy poszukiwały zatrudnienia.
Badane kobiety potwierdziły w swoich wypowiedziach, że ofert pracy dla osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym jest dużo, ale trudno jest
znaleźć pracę za godziwe wynagrodzenie, umożliwiające utrzymanie siebie i rodziny:
Może i ta praca jest, ale są takie zarobki, że nie
idzie utrzymać mieszkania, dziecka i tam jeszcze
wyżywić się. [Siedlce, FGI]
Wywiady przeprowadzone w woj. warmińskomazurskim pokazują, że stawki oferowane przez polskich pracodawców są postrzegane jako rażąco niskie
przez kobiety, które powróciły z emigracji zarobkowej. Mają one za sobą nie tylko praktyczne przygotowanie, ale i doświadczenie zawodowe uzyskane za
granicą, więc oczekują wynagrodzenia, które pozwalałoby na samodzielne utrzymanie się, a tymczasem
spotykają się na lokalnym rynku z ofertami, które
tego nie zapewniają.
Trudności wiążą się także ze znalezieniem pracy
od razu w wyuczonym przez kobiety zawodzie:
Kończyłam zawodówkę kucharza. Nigdy nie pracowałam w zawodzie. Teraz pracuję w sortowni odzieży
używanej. Mam syna rocznego (…) Na czarno, to nie
miałam płaconego macierzyńskiego. [Siedlce, FGI]
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Badane kobiety wskazywały, że bardzo często
spotykały się z ofertami bez jakiejkolwiek umowy
lub ofertami na umowę na czas określony lub umowę cywilnoprawną. Takie umowy są oceniane jako
niekorzystne dla kobiet, bowiem nie dają uprawnień do urlopu macierzyńskiego, niemniej jednak
były akceptowane celem zdobycia doświadczenia
zawodowego, bez którego – zdaniem kobiet – trudno liczyć na lepszą pracę. Z tego również powodu
podejmowały pracę w innym zawodzie niż wyuczony, żeby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie na
rynku pracy.
Z wypowiedzi badanych kobiet można wysnuć
wniosek, że ze względu na ograniczoną dostępność
umów o pracę, w momencie jej otrzymania kobiety
szybko decydują się na dziecko. Takie postępowanie
utwierdza pracodawców w przekonaniu, żeby unikać
dawania umów o pracę młodym kobietom. Zatrudniając na umowach cywilnoprawnych pracodawcy
ograniczają ryzyko, że zatrudnią kobietę, która ze
względu na macierzyństwo będzie niedyspozycyjna.
Pytania o plany prokreacyjne i posiadane dzieci są
zatem standardem na rozmowach o pracę w tej grupie zawodowej. Oto przykładowe wypowiedzi:

Pracowałam w salonie fryzjerskim, gdzie pracowałam normalnie 6 dni w tygodniu po 8 godzin. Z wielką łaską zapłaciła mi 600 zł za miesiąc. Czyli wyszło mi 20 zł dniówki za 8 godzin pracy. Tak że po
prostu zrezygnowałam. [Kielce, FGI]

Mnie na przykład, jak tylko poszłam do swojej
pierwszej pracy, to pani od razu zapytała czy mam
chłopaka. (…) Może z tego względu, że ma faceta,
to może zajść w ciążę. [Siedlce, FGI]

Nie odważyłabym się wtedy pójść do jakiejś takiej
typowo męskiej klasy. (…) Myślę, że takie zaszufladkowanie kobiet, że nie nadają się do niektórych
zawodów. (…) Jakbym chciała postawić dom i by
przyszła pani murarz, to też bym tak do tego podeszła... Bałabym się. [Olsztyn, IDI]

Koleżanka od razu mówiła, że gdziekolwiek pójdę,
to żebym nie mówiła, że mam dziecko. [Kielce, FGI]
W opinii badanych kobiet oferty pracy dla mężczyzn wiążą się z wyższym wynagrodzeniem. Zatem
kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym
dostrzegają dyskryminację płacową ze względu na
płeć: pracodawcy oferują kobietom niższe płace niż
mężczyznom mimo wykonywania tego samego zawodu co mężczyźni i równie ciężkiej pracy. Oto wybrane wypowiedzi:
Facetowi łatwiej znaleźć pracę. Czy będąc po zawodówce, czy będąc po technikum. Łatwiej mu i na
pewno zarabia więcej niż kobieta. Pod tym względem, ja uważam, że jest taka trochę dyskryminacja.
Kobiety często ten sam zawód wykonują, ciężej pracują i zarabiają mniej. [Kielce, IDI]
Mój chłopak jako elektryk zarabia 13–14 zł za godzinę. A nie słyszałam jeszcze o żadnej kobiecie,
która by miała takie zarobki. [Siedlce, FGI]

W wypowiedziach kobiet ujawnia się wpływ stereotypów płci na wybory i sytuację kobiet w szkolnictwie zawodowym oraz na rynku pracy. Część kobiet
bezkrytycznie akceptuje podział na prace męskie
i kobiece oraz uzasadnia tradycyjne wybory szkół zawodowych argumentami mającymi źródło w stereotypach płci (kobiety nie nadają się do niektórych zawodów; umysły kobiet i mężczyzn działają inaczej).
Część uważa, że kobiety powinny wybierać naukę
w szkołach męskich, ale jest to wybór odważny, bo
narażający na dyskomfort wynikający z odmienności
(kilka dziewcząt w klasie męskiej) oraz na nieprzychylne opinie w lokalnym środowisku (chłopaczara;
ludzie będą gadać, że poszła do mechanika, aby
znaleźć męża). Nieliczne stwierdziły, że trzeba walczyć ze stereotypami dotyczącymi tego, że kobiety
nadają się tylko do prac domowych, że są słabe i niezdolne do tego, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Nie wiem, ja nie brałam tego pod uwagę [pójścia
do klasy mechanicznej]. Nie wiem, dla mnie to jest
dla facetów i już. A krawiectwo, fryzjerstwo i cukiernictwo było dla dziewczyn. W wieku 15 lat tak to
rozumiałam. [Kielce, FGI]
Było kilka [w klasach mechanicznych], ale to takie
dziewczyny chłopaczary. Nie wiem, po niektórych
nawet nie widziałam, że to są dziewczyny.[Kielce,
FGI]
Kobiety powinny takie [typowo męskie] zawody wybierać. (…) mi się wydaje, że się boją, Boją się tego,
co ludzie będą gadać. [Siedlce, FGI]
Stereotypy się powinny zmienić, że kobieta się nadaje do garów. Że jest słaba, że nie może tego wykonywać, czy tamtego wykonywać. Ten stereotyp taki,
że ta kobieta jest biedna i nic nie może zrobić. To
jest nieprawda. [Kielce, IDI]
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Część kobiet uważa, że pracodawca nie zatrudni
kobiety do „męskiej pracy”, bo nie będzie wierzył
w jej kompetencje. Wywiady indywidualne z kobietami pracującymi w męskich zawodach potwierdzają obawy związane z wątpliwościami pracodawców
– były one na ogół zatrudnione jako pomocnicy i zarabiały znacznie mniej niż mężczyźni, którzy mieli
ten sam zawód.
Wyniki badania jakościowego wyjaśniają, że niższa aktywność zawodowa kobiet z wykształceniem
zasadniczym zawodowym ma swoje źródła w stereotypowym postrzeganiu kobiet przez pracodawców
– przez pryzmat ich funkcji macierzyńskich i opiekuńczych. To stereotypowe postrzeganie powoduje, że młode kobiety z wykształceniem zasadniczym
zawodowym mają trudności ze znalezieniem pracy
etatowej. Z kolei niskie płace oferowane kobietom
i świadomość tego, że mężczyźni o tym samym poziomie wykształcenia zarabiają więcej, a także doświadczenie uzyskane za granicą, gdzie płace są
ogólnie wyższe, nie zachęcają do tego, aby w ogóle
pracować.

Podsumowanie i wnioski
Na przestrzeni lat 2010–2015 wskaźniki zatrudnienia kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmniejszyły się z 44,6 do 43,4%, podczas
gdy te same wskaźniki dla ogółu kobiet zwiększyły
się z 42,2 do 44,1%. Poprawa na rynku pracy nie
dotyczy zatem kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Mężczyznom po szkole zawodowej jest łatwiej znaleźć pracę niż kobietom, co znajduje odzwierciedlenie w niższych stopach bezrobocia
dla mężczyzn.
Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym rzadziej pracują w porównaniu do całej populacji kobiet w wieku 15 i więcej lat i rzadziej niż
mężczyźni, którzy mają wykształcenie zasadnicze
zawodowe. Z jednej strony na rynku pracy mniejsze
jest zapotrzebowanie na zawody, w których na ogół
kształcą się kobiety (fryzjer, kucharz, sprzedawca),
bo jest wysokie nasycenie rynku taki pracownikami
(jak wskazała jedna z respondentek badania jakościowego: na jednej ulicy w małym mieście można
spotkać kilka zakładów fryzjerskich). Z drugiej strony jednak oferta edukacyjna dla dziewcząt na poziomie kształcenia zawodowego jest mało zróżnicowana, jak również nie podejmuje się działań na rzecz
zachęcania dziewcząt do kształcenia się w szkołach
zawodowych dla chłopców.

Młodym kobietom z wykształceniem zasadniczym zawodowym pracodawcy częściej niż mężczyznom proponują umowę na czas określony lub
umowę cywilnoprawną, które to formy zatrudnienia
są mniej korzystne dla kobiet niż mężczyzn. Brak
umowy o pracę w przypadku kobiet ma wpływ na
ich życie prywatne i rodzinne – jeżeli zajdą w ciążę
i urodzą dziecko, to pozostają bez środków do życia.
W tej sytuacji nie mogą planować powiększenia rodziny.
Stawki godzinowe oferowane kobietom z wykształceniem zasadniczym zawodowym, zarówno
w sektorze prywatnym, jak i publicznym, są dużo
niższe od oferowanych mężczyznom, więc część kobiet nie godzi się na tak niskie wynagrodzenia i nie
podejmuje pracy lub dłużej szuka zatrudnienia.
Warto podkreślić, że luka płacowa ze względu na
płeć w sektorze publicznym jest wyraźnie większa
niż w sektorze prywatnym – stawka kobiet stanowi
odpowiednio 59 i 73% stawki godzinowej, jaką uzyskują przeciętnie mężczyźni.
Kobiety mają świadomość dyskryminacji płacowej i uważają, że pracodawcy oferują im dwukrotnie niższe stawki godzinowe niż mężczyznom. Część
z nich usprawiedliwia to tym, że mężczyźni pracują
ciężej, ale część uważa, że ich praca jest równie ciężka i warta takiego samego wynagrodzenia.
Kobiety zatrudnione w zawodach tzw. męskich zarabiają niekiedy więcej niż zatrudnione w zawodach
kobiecych. Z wypowiedzi kobiet wynika, że pracodawcy nie chcą zatrudniać kobiet w zawodach stereotypowo uznawanych za „męskie”. Oddziaływanie stereotypów jest bardzo silne nie tylko po stronie
pracodawców, lecz także po stronie dziewcząt, które
nie wybierają męskich klas z obawy przed tym, „co
ludzie powiedzą” albo z powodu przekonania o swoich mniejszych zdolnościach technicznych.
Konieczne jest zatem podejmowanie działań na
rzecz przełamywania barier związanych z wybieraniem przez kobiety szkół kształcących w nietradycyjnych zawodach i szukaniem pracy w zdominowanych przez mężczyzn zawodach lub zawodach
związanych z nowymi technologiami. Z jednej strony potrzebne jest działanie na poziomie szkolnictwa
zawodowego i zachęcanie dziewcząt do kształcenia się w zawodach nietradycyjnych, a z drugiej –
uświadamianie pracodawcom, że w wielu zawodach
zdominowanych aktualnie przez mężczyzn kobiety
mogą się dobrze sprawdzać. Do dziewcząt trzeba
ponadto kierować komunikat przełamujący bariery
związane z tradycyjnym pojmowaniem kobiecości
i męskości.
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W publikowanych danych GUS są tylko informacje odnośnie
do stopy bezrobocia ogółu absolwentów kobiet (27,9%) i mężczyzn (32,7%), brakuje zaś danych w podziale na płeć w poszczególnych kategoriach poziomu wykształcenia (por. [GUS
2015:81]).
GUS w swoich reprezentacyjnych badaniach wynagrodzeń,
przeprowadzanych z dwuletnią częstotliwością, uwzględnia
podmioty gospodarki narodowej zatrudniające 10 lub więcej osób. Dane dotyczą pracowników pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych, którzy przepracowali cały miesiąc
październik. Informacje o zarobkach są prezentowane jako
średnie miesięcznych indywidualnych wynagrodzeń brutto
oraz jako średnie godzinowe wynagrodzenia. Szerzej na temat
metodologii patrz [GUS 2014:10–13].
Przeprowadzono 6 pogłębionych wywiadów indywidualnych
z kobietami pracującymi w męskich zawodach oraz 6 wywiadów w ramach grup fokusowych z pracującymi i bezrobotnymi kobietami z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
w wieku 20–34 lata. Badania zostały zrealizowane w Kielcach (2 grupy fokusowe i 2 wywiady indywidualne), Olsztynie (2 grupy fokusowe i 1 wywiad indywidualny), Siedlcach
(2 grupy fokusowe i 1 wywiad indywidualny) oraz Warszawie
(2 wywiady indywidualne) w maju 2015 r. na zlecenie Koalicji
Karat, przez firmę badawczą Millward Brown. Raport z badań w przygotowaniu.
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Równouprawnienie kobiet
w Szwecji

Wstęp
Opracowanie jest poświęcone równouprawnieniu kobiet i mężczyzn w Szwecji z uwzględnieniem
dwóch sfer: rynku pracy i rodziny.
Przez cały okres powojenny Szwecja podejmowała działania zmierzające do włączenia problematyki
równości płci do polityki społecznej. Wspieranie aktywności zawodowej kobiet oraz umożliwianie im godzenia obowiązków domowych z pracą poza domem
przejawiała się m.in. tym, że stworzono urlopy rodzicielskie dla ojców, co znacznie ułatwiło kobietom rozwój kariery zawodowej. W 1980 r. 95% kobiet żądało
przekształcenia świadczeń macierzyńskich w świadczenia rodzicielskie, dostępne również dla mężczyzn
[Sainsbury 2003:94]. W latach 80. uchwalono ustawę o równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
wprowadzającą zakaz dyskryminacji i ustanawiającą
urząd rzecznika ds. równouprawnienia.
Na wdrażanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w rodzinie oraz na rynku pracy pozytywnie
wpływały uwarunkowania religijne i kulturowe. Celem opracowania jest prezentacja tych uwarunkowań, a także polityki państwa szwedzkiego na rzecz
faktycznego równouprawnienia. Źródłami informacji
wykorzystanymi w opracowaniu są publikacje naukowe, artykuły dostępne on-line, a także dane Eurostatu oraz Komisji Europejskiej.

Szwedzki model welfare state
a pozycja kobiet
na rynku pracy i w rodzinie
W 1995 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych
uznała Szwecję za kraj reprezentujący najwyższy

stopień równouprawnienia na świecie. Zgodnie z definicją szwedzkiego rządu równouprawnienie oznacza
stworzenie kobietom i mężczyznom takich samych
możliwości, praw i obowiązków we wszelkich dziedzinach życia [Frączek 2009]. Działania Szwecji na
rzecz równouprawnienia nie skupiają się wyłącznie
na pozycji kobiet. Ustawodawstwo i praktyka państwa zabraniają dyskryminacji i niesprawiedliwego
traktowania przedstawicieli innych narodowości,
osób niepełnosprawnych, a także osób o odmiennej
orientacji seksualnej. Według badań Europejskiego
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn z 2014 r.,
oceniającego poziom równości płci w sześciu obszarach (praca, sytuacja ekonomiczna, czas przeznaczany na opiekę nad dziećmi i obowiązki domowe,
uczestnictwo w życiu politycznym, zdrowie), Szwecja ma najbardziej rozwinięte mechanizmy równościowe w Unii Europejskiej. W tych badaniach
Szwecja uzyskała 74 pkt. na 100, a tym samym
znacznie przewyższyła średnią unijną, wynoszącą
zaledwie 541. Na uwagę zasługują również szwedzkie inicjatywy o charakterze instytucjonalnym, takie jak ustawa przeciw dyskryminacji z 2008 r. oraz
Biuro ds. równości.
Duży wpływ na kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn miał szwedzki model określany jako
welfare state (państwo opiekuńcze, państwo dobrobytu). Przyjmuje się, że istnieje specyficzny „nordycki’ model państwa dobrobytu, charakteryzujący
się wysokimi podatkami, mniejszym niż w innych
krajach zróżnicowaniem poziomu życia, większą
równością dochodów, hojniejszymi świadczeniami
społecznymi, niższym bezrobociem i ubóstwem,
większym zakresem równouprawnienia płci [Anioł
2013:29]. W celu przybliżenia istoty szwedzkiego
modelu welfare state warto odwołać się do trójdziel-
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nej typologii Gosty Espinga-Andersena, obejmującej trzy reżimy polityki społecznej: socjaldemokratyczny (kraje skandynawskie), liberalny (Ameryka
Północna, Anglia) i konserwatywny (Niemcy, Włochy) [Anioł 2013:32]. Socjaldemokratyczny model
kładzie nacisk na odpowiedzialność państwa i kolektywne rozwiązywanie problemów społecznych,
w tym sprawowanie funkcji opiekuńczych, podczas
gdy w modelach konserwatywnym i liberalnym to
rynek, rodziny oraz wspólnoty lokalne mają tę odpowiedzialność. Dominuje w nim zasada powszechności wielu świadczeń, a także rozszerzona na klasy
średnie zasada dekomodyfikacji (zakres, w jakim
dochód zatrudnionych nie zależy od pracy), mająca
na celu ochronę ludzi przed ryzykiem związanym
z działaniem sił rynkowych [Saxonberg 2010]. Charakterystyczną cechą modelu socjaldemokratycznego jest defamilizacja zadań opiekuńczych, czyli
z jednej strony umacnianie rodziny przez wyręczenie jej w pewnych zobowiązaniach, z drugiej zaś zapewnienie większej niezależności indywidualnej poszczególnym jej członkom. W związku z tym zwraca
się uwagę na rozwój usług zaspokajających rozmaite
potrzeby dzieci, ludzi starych czy osób z niepełnosprawnościami. W efekcie model ten sprzyja rozwojowi potencjału związanego z nową rolą kobiet na
rynku pracy i w rodzinie [Anioł 2013:32]. Model
ten wykazuje ponadto takie właściwości, jak: uniwersalność zasad w kwestii przyznawania licznych
świadczeń pieniężnych, zapewnienie opieki obywatelom od narodzin aż do śmierci, wysoki poziom
usług edukacyjnych dla dzieci, a także rozwinięte
świadczenia i usługi dla osób niepełnosprawnych
i starszych. Obserwuje się również wysoką aktywność związków zawodowych i wspieranie przez państwo rozwoju klasy średniej.
Wysoka aktywność zawodowa dotyczy nie tylko
mężczyzn, ale także kobiet i osób niepełnosprawnych, a wskaźniki długookresowego bezrobocia mają
tu bardzo niski poziom ze względu na promowanie
polityki pełnego zatrudnienia. Gwarantem godziwego poziomu życia obywateli jest społeczeństwo
i władze publiczne, nie zaś mechanizmy rynkowe
czy pochodzenie społeczne. Wysokie podatki zapewniają finansowanie świadczeń i usług publicznych
dla wszystkich potrzebujących, a uprawnienia do
ich otrzymywania przysługują na podstawie obywatelstwa. Skala ubóstwa i nierówności społecznych
jest zatem w krajach skandynawskich niska [Anioł
2013:35]. W skandynawski feminizm państwowy
wpisuje się upowszechnianie przez państwo aktywności zawodowej kobiet oraz ich obecności na scenie

politycznej i w życiu publicznym. Finlandia, Szwecja i Dania lokują się najwyżej w rankingach państw
unijnych pod względem udziału kobiet w polityce
[Czapiewska 2012].
Pod koniec lat 90. Szwecja przeznaczyła 15% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na politykę równouprawnienia płci, podczas gdy
inne państwa UE wydawały na ten cel ok. 7–8%
środków. W połowie lat 90. kraj ten był liderem,
jeżeli chodzi o wskaźniki odzwierciedlające status społeczny kobiet (aktywność zawodowa, udział
w życiu politycznym i różnice w wynagrodzeniach)
[Wiśniewski 2005:102].
Jednym z fundamentalnych założeń welfare state w Szwecji jest fakt, że publiczne usługi socjalne
(opieka nad dziećmi i osobami starszymi), transfery
w ramach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zasiłki rodzinne, a także dodatki mieszkaniowe
mają związek ze statusem obywatelskim. Powszechne świadczenia o charakterze zaopatrzeniowym ułatwiają mężczyznom i kobietom pełnienie funkcji
zarówno opiekunów, jak i pracowników. Dążenia
do poprawy sytuacji kobiet należały do ważnych
czynników warunkujących budowę szwedzkiego społeczeństwa dobrobytu. Opieka nad dziećmi
i osobami starszymi, za którą odpowiedzialne były
kobiety, została częściowo przejęta przez państwo.
Dzięki takim działaniom odnotowuje się w Szwecji
najwyższe ze wszystkich krajów należących do Unii
Europejskiej zatrudnienie kobiet, wynoszące 74%
(zatrudnienie mężczyzn wynosi ok. 79%) [Frączek
2009]. Pojęcie równości płci oznacza równe prawa
na rynku pracy i równe obciążenia wynikające z wypełniania obowiązków domowych [Bakalarczyk
2010:207–208].
Warto zwrócić uwagę na sposób postrzegania
przez szwedzkie społeczeństwo zjawiska prostytucji, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na
stosunek do równouprawnienia płci. Wprowadzona
w 1999 r. ustawa, mająca na celu zakaz nabywania
usług seksualnych, przyczyniła się do radykalnego
spadku prostytucji ulicznej, jak również spadku akceptacji dla kupowania usług o charakterze seksualnym. Trzy szwedzkie partie polityczne (Centrum,
Ludowa Partia Liberałów i Chrześcijańscy Demokraci) opowiadają się za penalizacją płatnego seksu
za granicą. Do niektórych przestępstw, np. obrzezania kobiet, stosowane są w Szwecji specjalne procedury. Szwedzkie ustawodawstwo uznaje obrzezanie
kobiet za przestępstwo nawet wtedy, kiedy miało
ono miejsce w Somalii. Mężczyzna wyjeżdżający
do Afganistanu w celu poślubienia dziesięcioletniej
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dziewczynki uznawany jest za przestępcę. Działania
szwedzkiej polityki w tej dziedzinie stały się inspiracją dla innych krajów2.
Obok licznych działań szwedzkiego państwa na
uwagę zasługuje stosunek kościoła do równouprawnienia kobiet. Kościół szwedzki jest największym
na świecie Kościołem ewangelicko-luterańskim
i jednocześnie największym wyznaniem w Szwecji.
Spośród 9 mln mieszkańców blisko 7 mln wyznaje protestantyzm. Rola Kościoła w kształtowaniu
społeczeństwa jest bardzo istotna – prawo kościelne (pochodzące z XIX wieku), pod groźbą surowych kar, zobowiązywało naród do nauki czytania
i pisania przez studiowanie biblii (umiejętność tę
egzekwowano dzięki procedurze egzaminowania
Szwedów przez księdza, odwiedzającego raz w roku
każdy dom) [Bakalarczyk 2010:215]. Dzięki temu
w XIX wieku w Szwecji był najniższy stopień analfabetyzmu w Europie (tylko 10% dorosłej ludności).
Treść Biblii wpływała również na postawy społeczne Szwedów, m.in. na ich stosunek do pracy. Każda
praca była dla nich godna szacunku, a osoby, które
nie pracowały (niezależnie od płci), były społecznie
piętnowane. Ma to związek z luterańskim, religijno-moralnym etosem pracy, tradycyjnie nakazującym wszystkim dorosłym osobom podejmować
pracę zarobkową [Bakalarczyk 2010:80]. Kobiety
pochodzące z obszarów religii protestanckiej miały
większe skłonności do liberalizmu, ponieważ edukacja dziewcząt i chłopców prowadzona była wspólnie.
Mówi się również, że protestantyzm był wczesną
siłą napędową emancypacji3.
Przełomowym wydarzeniem, które w bardzo
wyraźny sposób ukazało stosunek szwedzkiego Kościoła do kwestii równouprawnienia, było zezwolenie na wyświęcenie kobiet do pełnienia funkcji kapłańskich (1958 r.). Jak twierdzi szwedzka teolożka
Marit Norén, Chrystus uznaje duchową dojrzałość
kobiet na przykład wtedy, gdy zachęca Marię i jej
siostrę Martę, aby stały się jego uczennicami i nie
ograniczały same siebie do roli służących [Tubylewicz 2015]. Etos protestancki, w przeciwieństwie
do etosu katolickiego krajów Europy Południowej,
nie służył wykształceniu się kultury gospodyni domowej (tzw. housewife culture). Rola protestantyzmu w kształtowaniu postaw Szwedów wobec
równouprawnienia (kobiety od lat pełnią funkcję
pastorów, zarządzają wspólnotą wiernych) wpłynęła także na angażowanie się kobiet w sprawy społeczne, w tym polityczne (udział kobiet w polskim
parlamencie wynosi 23%, w szwedzkim zaś 43%)
[Oryńska 2009].

Większość duchownych w Szwecji stanowią kobiety, a według badaczy społecznych, w ciągu 20 lat
urząd kapłański stanie się całkowicie kobiecym zawodem. W 2013 r. pierwszy raz w historii głową szwedzkiego kościoła (arcybiskupem) została kobieta – Antje Jackelén. Kościół protestancki w Szwecji uznaje
prawo do aborcji jako osobiste prawo kobiety4.
Model państwa opiekuńczego, wpływ kościoła
protestanckiego oraz liberalny model społeczeństwa
należą do głównych uwarunkowań równouprawnienia płci w Szwecji.

Równouprawnienie kobiet
na rynku pracy w Szwecji
Konstytucja Szwecji z 28 lutego 1974 r. w rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Podstawy ustroju państwowego”, odnosi się do obowiązku zapewnienia wszystkim obywatelom „możliwości realizacji
prawa do pracy, mieszkania i wykształcenia, a także zapewnienia opieki socjalnej i zdrowotnej oraz
bezpieczeństwa”5. W tym samym paragrafie jest
mowa o podjęciu przez instytucje publiczne działań
mających na celu walkę z dyskryminacją obywateli
„z powodu płci, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego, przynależności językowej lub
wyznaniowej, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku lub innej cechy jednostek”. W rozdziale
drugim, zatytułowanym „Podstawowe prawa i wolności”, zwraca się uwagę na zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć: „Żadna ustawa ani inny akt
normatywny nie mogą prowadzić do dyskryminacji
obywatela z powodu płci, chyba że przepis dotyczy
promowania równości między mężczyznami i kobietami bądź obowiązku służby wojskowej lub innych
odpowiednich obowiązków służbowych”.
Szwedzkie ustawodawstwo, w przeciwieństwie do
polskiego, nie ma jednolitego kodeksu pracy. Prawo
pracy opiera się na umowach zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Do
najważniejszych regulacji prawnych dotyczących
prawa pracy w kontekście równouprawnienia kobiet zalicza się prawo o zakazie dyskryminacji ze
względu na płeć, transpłciowość, religię lub wiarę,
przynależność etniczną, orientację seksualną, niepełnosprawność lub wiek. W celu osiągnięcia prawnie określonych celów, np. równego traktowania
kobiet i mężczyzn, dana osoba, jeśli jest konieczne,
może być przez pracodawcę szczególnie traktowana.
Jednak nie może on traktować w sposób szczególny
nikogo, jeżeli chodzi o kwestie związane z warunka-
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mi pracy i zatrudnienia. Do dyskryminacji zalicza
się również molestowanie seksualne, określane jako
zachowanie, które narusza ludzką godność. Pracodawca ma obowiązek podjęcia stosownych działań,
jeżeli pracownik w związku z pracą został narażony
na molestowanie seksualne. Upokorzony pracownik,
wobec która naruszona została ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji, ma prawo do otrzymania
odszkodowania od pracodawcę.
W szwedzkim ustawodawstwie funkcjonuje ustawa o urlopach wychowawczych obejmująca kobiety
w ciąży oraz te, które urodziły dziecko. Przysługuje im „prawo do urlopu w związku z urodzeniem
dziecka”6 przez okres co najmniej siedmiu tygodni przed przewidywaną datą porodu oraz siedem
tygodni po porodzie. Żaden pracownik ani osoba
poszukująca pracy nie może być niesprawiedliwie
traktowana z przyczyn związanych z urlopem wychowawczym. Zakaz niesprawiedliwego traktowania
dotyczy także warunków pracy, jej podziału, decydowania o awansie czy wypowiedzeniu lub zwolnieniu.
Kobieta, która urodziła dziecko lub karmi piersią,
ma prawo wymagać od pracodawcy przeniesienia
do innej pracy, bez utraty przywilejów związanych
z zatrudnieniem. Do powodów związanych z przeniesieniem zalicza się brak możliwości wykonywania
zwykłych zadań roboczych (wyczerpujący fizycznie
charakter pracy lub obsługa substancji niebezpiecznych). W przypadku braku możliwości zorganizowania przez pracodawcę innej pracy, kobieta ma prawo do urlopu wymaganego dla ochrony jej zdrowia
i bezpieczeństwa.
Głównym instrumentem mającym na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy, była uchwalona
w 1991 r. Ustawa o równouprawnieniu mężczyzn
i kobiet w pracy (od 1 stycznia 2009 r. zastąpiona Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji). Jej
głównym celem jest polepszenie warunków uczestnictwa kobiet w rynku pracy [Alfredsson, Ranveig
1995:30]. W pierwszej części zawarte są zasady zobowiązujące pracodawców do działań w celu promowania równości w miejscu pracy, czyli:
•• podjęcie starań o zrównoważony ilościowo dostęp
kobiet i mężczyzn do różnych stanowisk pracy,
w różnych kategoriach pracowniczych;
•• specjalne starania w celu umożliwienia podjęcia
pracy przedstawicielom płci stanowiącej mniejszość w danym zakładzie pracy;
•• zapobieganie szykanom seksualnym;
•• ułatwianie zarówno mężczyznom, jak i kobietom
łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi;

•• niedopuszczanie do różnic w płacach kobiet i mężczyzn, którzy wykonują równą lub równowartościową pracę;
•• obowiązek sporządzania zestawienia różnic w płacach kobiet i mężczyzn w przypadku zatrudniania
co najmniej dziesięciu pracowników; zestawienie to wchodzi w zakres rocznego planu działania,
sporządzanego przez pracodawcę i przedstawianego rzecznikowi ds. równouprawnienia.
Druga część ustawy wprowadza zakaz dyskryminacji przy zatrudnianiu, w wyborze zadań związanych z pracą, w warunkach zatrudnienia, a także
przy odchodzeniu z pracy. Zakazuje też pośredniej
lub bezpośredniej dyskryminacji. Spory związane
z dyskryminacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy
są rozstrzygane przez Sąd Pracy [Alfredsson, Ranveig 1995:30].
Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji, nazywana też ustawą
równościową zobowiązuje pracodawcę do działań
wspierających równouprawnienie kobiet w miejscu
pracy (podobnie jak Ustawa o równouprawnieniu
kobiet i mężczyzn z 1991 r.). Wraz z wejściem w życie ustawy powołano urząd rzecznika ds. zapobiegania dyskryminacji, do obowiązków którego należy
nadzór nad przestrzeganiem postanowień ustawy.
Urząd ten zastąpił funkcjonujące przedtem urzędy,
którymi były: rzecznik ds. równouprawnienia, rzecznik ds. zapobiegania dyskryminacji etnicznej, rzecznik niepełnosprawnych i rzecznik ds. zapobiegania
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną7.
Pozycja kobiet na rynku pracy jest w dużej mierze
zdeterminowana czynnikami związanymi z ich aspiracjami edukacyjnymi oraz podejściem do kwestii
związanych z rodziną i macierzyństwem. W 1988 r.
szwedzki Parlament ustalił, że przedstawiciele żadnej z płci nie mogą stanowić mniej niż 40% uczniów,
niezależnie od programów. Kolejnym celem było
zwiększenie odsetka kobiet wśród dyrektorów szkół.
W 1993 r. 35% dyrektorów szkół stanowiły kobiety.
Od 2010 r. do chwili obecnej liczba kobiet piastujących stanowisko dyrektorki szkoły wzrosła i wynosi
co najmniej 40% w szkołach średnich oraz ok. 70%
w szkołach podstawowych8.
W celu ułatwienia zarówno kobietom, jak i mężczyznom godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, zachęcano pracujących rodziców
do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze.
W 1994 r. w ten sposób pracowało 10% zatrudnionych mężczyzn i 40% zatrudnionych kobiet.
Przeciętny czas pracy dla kobiet wynosił 33 godziny tygodniowo, dla mężczyzn zaś 40 godzin. Osoby
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zatrudnione na pełnym etacie, niezależnie od płci,
w przypadku posiadania małych dzieci miały prawo
skrócenia swojego czasu pracy o 2 godziny dziennie,
godząc się na odpowiednią obniżkę płacy [Alfredsson, Ranveig 1995:30–33]. Udział kobiet korzystających z elastycznych form zatrudnienia wzrósł
między 2002 a 2012 r. o 6,3 pkt. proc. (z 32,3 do
38,6%) [Wiśniewski 2005:106]. Począwszy od
2006 r. z elastycznych form zatrudnienia korzystało
w Szwecji 39,9% kobiet, a zatem ich liczba nie zmalała w porównaniu z pierwszą połową lat 90. [Zygmunt 2006:128].
Uchwalając w 1991 r. Ustawę o równouprawnieniu, Parlament promował hasło równej płacy za
równą lub równowartościową pracę, uznając tę kwestię za najważniejszą w sferze działań zmierzających
w kierunku równouprawnienia. W tym samym roku
powołana została komisja badająca różnice w płacach, która stwierdziła, że jednym z czynników powodujących rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn jest płeć [Alfredsson, Ranveig 1995:23–24].
Szwecja odnotowuje najmniejszą różnicę współczynników zatrudnienia kobiet i mężczyzn spośród
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wysoka obecność kobiet na rynku pracy jest efektem panującego
w Szwecji poglądu, że praca oprócz korzyści materialnych ma też wymiar autoteliczny [Alfredsson,
Ranveig 1995:126]. Praca przynosi kobietom satysfakcję, pomaga odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, zapobiega wykluczeniu z życia społecznego.
W życiu zawodowym odnotowuje się niewielką liczbę
kobiet zajmujących stanowiska kierownicze, szczególnie w sektorze prywatnym. Według Statistics
Sweden w 1990 r. liczba kobiet piastujących stanowiska kierownicze stanowiła w sektorze publicznym 30%, w sektorze prywatnym zaś niecałe 10%.
W celu zwiększenia rekrutacji kobiet na stanowiska
menedżerskie rząd powołał w 1993 r. komitet analizujący przyczyny niewielkiej liczby kobiet zajmujących najwyższe pozycje wśród menedżerów w obu
sektorach. Wnioski płynące z raportu końcowego
komitetu skłoniły rząd do udzielenia finansowego
wsparcia tzw. akademii prywatnego menedżmentu. Do jej zadań należało stymulowanie publicznej
dyskusji, pogłębianie wiedzy i prowadzenie aktywnych działań zwiększających liczbę kobiet na stanowiskach przywódczych w sektorze prywatnym.
W 2004 r. Szwedki wciąż zajmowały niespełna 30%
stanowisk kierowniczych [Zygmunt 2006:126]. Nastąpił wzrost liczby kobiet w zarządach spółek giełdowych – z 6% w 2002 r. do 23% w 2014 r. Wskaźniki te – podobnie jak w latach ubiegłych – są znacznie

wyższe w sektorze publicznym. Kobiety stanowią
większość menedżerów (ok. 52%) w administracji
centralnej, województwach i gminach, a 46% członków rządu oraz posłów do Parlamentu szwedzkiego
to również kobiety9. Zgodnie z najnowszymi badaniami obecność kobiet na stanowiskach menedżerskich wynosi 27%, jest zatem niższa niż średnia europejska wynosząca 33%10.
W 1999 r. wprowadzono jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. System naliczania
składek emerytalnych został skonstruowany w taki
sposób, aby uwzględnione zostały potrzeby kobiet.
W okresie macierzyństwa i wykonywania obowiązków w gospodarstwie domowym kobiety zmieniają zatrudnienie znacznie częściej, płacą też składki
emerytalne bardziej nieregularnie. Obecnie obowiązuje w Szwecji elastyczny system emerytalny – istnieje możliwość przejścia na emeryturę w wieku od
61 do 67 lat. Szwedzi chętnie korzystają z możliwości dłuższej pracy11.

Szwecja wobec
równouprawnienia kobiet
w rodzinie
Polityka rodzinna w Szwecji stanowi jeden z najważniejszych filarów nordyckiego państwa opiekuńczego, a do jej głównych osiągnięć należy wysoka
aktywność zawodowa kobiet i stosunkowo wysoka
dzietność [Anioł 2013:43].
Celem szwedzkiej polityki rodzinnej jest urzeczywistnienie modelu rodziny pracującej z podwójnym
żywicielem i opiekunem [Anioł 2013:43]. Wskazać
można liczne uwarunkowania kształtujące tę politykę na przełomie wieków. Jednym z nich jest zmiana
w strukturze rodziny oraz nowe formy związków:
konkubinat, rodziny mieszane (biologiczny rodzic
i jego nowy partner żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z dziećmi z poprzednich małżeństw), związki LAT (living-apart-together), pary
homoseksualne wychowujące dzieci. Zauważa się
przesunięcie w czasie decyzji związanych z zawieraniem małżeństwa i rodzeniem dzieci, a także większą
liczbę separacji i rozwodów. Małżeństwo nie jest już
koniecznością ekonomiczną, a coraz częściej kwestią
indywidualnego wyboru. Atut męskich zarobków zostaje osłabiony przez masowe zatrudnienie kobiet,
od ojców z kolei wymaga się większego zaangażowania w życie rodzinne. Mniejsza skłonność do zawierania małżeństw, a tym samym większa liczba osób
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pozostających poza rodziną tradycyjną, prowadzi do
wspominanej wcześniej deinstytucjonalizacji rodziny
– proces ten jest najbardziej zaawansowany właśnie
w krajach skandynawskich. Mimo to odnotowuje się
wysoki poziom dzietności kobiet. W przeciwieństwie
do Polski decyzje dotyczące rodzicielstwa zazwyczaj
nie wpływają na zmniejszenie się liczby kobiet na
rynku pracy. Aktywność zawodowa kobiet w Szwecji
jest odpowiedzią na problem związany ze zmniejszeniem się zasobów siły roboczej.
Szwedzka polityka społeczna określana jest jako
przyjazna rodzinie, kobietom i dzieciom. Skandynawia wyróżnia się najhojniejszymi w Unii Europejskiej płatnymi urlopami rodzicielskimi, z wysokim
i wciąż wydłużanym urlopem ojcowskim, który przepada, gdy nie zostanie wykorzystany.
Mająca miejsce na początku lat 90. recesja gospodarcza, reforma podatkowa i pojawienie się nieprzewidywanego wyżu demograficznego (wskaźnik
dzietności na poziomie 2,14 w 1990 r. był najwyższy
w Europie), spowodowały zablokowanie rozwoju instrumentów polityki rodzinnej. Po reformie podatkowej, mającej miejsce w 1991 r., konieczne było
zrekompensowanie dochodów wielu rodzin, co doprowadziło do wzrostu liczby beneficjentów świadczeń i wymusiło zmiany w ustawodawstwie w zakresie urlopów rodzicielskich. W 1994 r. wprowadzono
„miesiąc dla taty”, będący częścią istniejącego już,
12-miesięcznego urlopu. W tym samym roku, po
wygranych przez socjaldemokratów wyborach, przywrócono zniesiony wcześniej przez konserwatystów
trzymiesięczny dodatek do urlopu rodzicielskiego.
Socjaldemokraci zapowiadali też ogólne cięcia w polityce rodzinnej z racji postrzegania jej jako poważnego źródło obciążenia budżetu państwa. Pomimo
zmniejszenia wydatków w ramach polityki rodzinnej (obniżenie poziomu świadczeń miesięcznych dla
dziecka czy redukcja świadczeń dla kolejnych dzieci
w rodzinie), „miesiąc dla taty” nie został zniesiony.
Co więcej, rozwiązanie to promowano na szeroką
skalę. Oferowano duże wsparcie pieniężne organizacjom pozarządowym i instytucjom rządowym w zamian za prowadzenie odpowiedniej działalności edukacyjnej. Dopiero w 1998 r. wprowadzono zmiany,
które wpływają na obecny kształt polityki rodzinnej.
Jedną z nich było podniesienie wysokości zasiłku rodzicielskiego z 75 do 80% poziomu wynagrodzenia
[Szelewa 2004:13].
Na politykę rodzinną Szwecji składa się kilka zasadniczych elementów [Szelewa 2004:13]:
•• indywidualne opodatkowanie małżonków/partnerów,
•• różnorodne świadczenia dla posiadających rodzinę,

•• urlopy rodzicielskie,
•• wysoka jakość i dostępność instytucjonalnej opieki nad dziećmi.
Najbardziej rozpoznawalnymi elementami prawodawstwa rodzinnego w Szwecji są zasiłki i urlop
dla obojga rodziców, przypadające bezpośrednio po
urodzeniu dziecka. W odróżnieniu od polskich rozwiązań, nie istnieje podział na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. W Szwecji funkcjonuje jednolity urlop rodzicielski, który dzieli się na kilka faz,
zróżnicowanych ze względu na wysokość możliwej
rekompensaty dochodu. Każdy z rodziców posiada
prawo do 240 dni płatnego urlopu, spośród których
zarówno dla matki, jak i ojca przypada 60 dni. A zatem dziecko może pozostawać pod opieką jednego
z rodziców przez półtora roku. Gdy jeden z rodziców
nie wykorzysta dwóch miesięcy, traci zasiłek. Dodatkowo 10 dni urlopu zarezerwowane jest dla ojca
bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Długość urlopu,
liczona w dniach, może być wykorzystywana na bardzo wiele sposobów aż do ósmych urodzin dziecka.
Nawet po wykorzystaniu urlopu rodzice mogą
zmniejszyć czas pracy o 2 godziny, gdy potrzebują go
na opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło ośmiu
lat, z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
[Szelewa 2004:12–13]. W 2002 r. wprowadzono
dodatkowe 2 miesiące dla każdego z rodziców w ramach uzupełnienia rocznego urlopu. A zatem łączny
wymiar świadczenia wynosił 16 miesięcy, z których
przez 13 miesięcy rodzice otrzymują zasiłek równy
80% płacy [Anioł 2013:56]. Zdaniem Doroty Szelewy decyzja ta wzmacnia rolę mężczyzn jako ojców,
stanowiąc jednocześnie konsekwentny krok w realizacji szwedzkiej polityki równościowej. Mimo formalnej neutralności tej polityki względem płci (2 miesiące urlopu zarezerwowane dla matki lub ojca), jest
ona skierowana przede wszystkim do ojców. Aby
równouprawnienie płci mogło rzeczywiście zaistnieć,
niezbędne jest bowiem zaangażowanie samych mężczyzn w ten proces. Wprowadzony w 1994 r. „miesiąc dla taty” przyczynił się do niewielkiego wzrostu
liczby ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
(w 1987 r. 6%, w 1997 r. 9,9%). Dane dla późniejszych lat wskazują na bardziej dynamiczny wzrost
– z 13,8% w 2001 r. do 17% w 2003 r. [Szelewa
2004:14–15]. Obecnie (2015 r.) odsetek ojców korzystających z urlopu wzrósł do 75%12. Jeżeli chodzi
o urlopy opiekuńcze, to ojcowie wykorzystali 41%
w 2001 r. i 43% w 2002 r. wszystkich dni urlopu
opiekuńczego. Prawie wszyscy ojcowie wykorzystują
10 dni urlopu przysługujące im tuż po narodzinach
dziecka. Urlopowy „miesiąc dla taty” ma pośred-
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nio służyć zwiększaniu szans na karierę zawodową
kobiet oraz ich konkurencyjności na rynku pracy.
Warto wspomnieć o kampanii promocyjnej szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych z 1989 r.,
promującego hasło „Papa Come Home”, zaczerpnięte z piosenki Everta Taube, znanego szwedzkiego
trubadura. Od tego momentu przeznaczano corocznie pokaźne fundusze na kampanie informacyjne,
konferencje, seminaria itp. Powstały też programy
treningów rodzicielskich, w ramach których organizowano spotkania w grupach dla przyszłych ojców.
Istotny był fakt, że nauczycielami w nich byli sami
mężczyźni. Ocena działalności tych treningów wykazuje, że były one bardzo cenione i przydatne [Alfredsson, Ranveig 1995:68–69]. W 2005 r. została
powołana Komisja Thorwaldssona w celu analizy
efektywności urlopu rodzicielskiego przez pryzmat
równości płci. Jedną z wysuniętych przez nią propozycji było wydłużenie podstawowej części urlopu do 15 miesięcy, z przeznaczeniem po 5 miesięcy dla matki i ojca, a także wydłużenie do 30 dni
urlopu przed porodem każdej kobiecie i 30 dni po
porodzie każdemu z małżonków. Propozycje te nie
uzyskały jednak aprobaty ze strony polityków, uzasadniających swoje wątpliwości faktem, że wydłużenie urlopu rodzicielskiego może zniechęcać kobiety
do decyzji o wznowieniu pracy zawodowej, a także
utrudniać im karierę zawodową. W szczególności
zwracano uwagę na niezamierzone skutki uboczne
dłuższych urlopów dla kobiet w wieku rozrodczym,
prowadzące do ich „statystycznej dyskryminacji”
przez pracodawców obawiających się dłuższych nieobecności w pracy. Chodzi głównie o te zawody i stanowiska, w których dłuższa nieobecność w pracy jest
kosztowna bądź z jakichś innych powodów dotkliwa
[Anioł 2013:56–57].
Kobiety wykorzystując znacznie większą część
urlopów rodzicielskich rzadziej zajmują stanowiska
wymagające większej odpowiedzialności lub dyspozycyjności. Dlatego też w licznych debatach pojawiał
się postulat przyznawania większej liczby nietransferowanych miesięcy urlopu kobietom i mężczyznom, w celu ograniczenia obawy pracodawców dotyczącej prawdopodobnej absencji urlopowej matek.
W 2008 r. wprowadzono specjalny bon finansowy
dla tych par, które dzielą swój urlop w sposób jednakowy. Jego celem jest zachęcenie mniej zarabiającego rodzica, zazwyczaj kobiety, do powrotu do pracy
[Anioł 2013:57–58]. Zdaniem szwedzkich ugrupowań lewicowych zwiększanie zasiłków opiekuńczych
oraz wydłużanie urlopów rodzicielskich zagraża zasadzie równości płci. Ze świadczeń tych korzystają

bowiem prawie wyłącznie kobiety, co prowadzi do
ich dezaktywizacji zawodowej oraz marginalizacji
na rynku pracy. Zasiłek opiekuńczy, prezentowany
jako narzędzie zapewniające prawo wolnego wyboru, z punktu widzenia równości płci postrzegany
jest jako stronniczy, bo zachęca matki do pozostania z dziećmi w domu. W istocie jest to więc zasiłek
macierzyński, a nie rodzicielski. Partia Lewicy określała go jako „jawnie antyfeministyczny”, utrwala
bowiem stereotypy [Anioł 2013:63].
W celu podtrzymania aktywności zawodowej kobiet ważne jest dążenie do rozwijania sieci placówek
opiekuńczych przeznaczonych dla dzieci do 6 lat.
Placówki te, subsydiowane przez państwo, oprócz
opieki zapewniają również wczesną edukację dzieci.
Większość pracowników tychże placówek (świetlic,
przedszkoli) stanowią kobiety. Aby zwiększyć rekrutację mężczyzn do pracy w tych zawodach, realizowano liczne projekty oraz kampanie społeczne
[Alfredsson, Ranveig 1995:69]. Rodzice mają także
możliwość wynajęcia opiekunki do dziecka – usługa
ta opłacana jest przez gminę. Gdy jedno z rodziców
decyduje się na całkowitą rezygnację z pracy zawodowej z powodu opieki nad dzieckiem, może uczęszczać z nim do centrów edukacyjno-rekreacyjnych
finansowanych przez państwo.
Regulacje szwedzkiej polityki rodzinnej zachęcające ojców do większego zaangażowania w sprawowanie opieki nad dziećmi oraz matki do większej
aktywności w sferze zawodowej miały niezaprzeczalny wpływ na zwiększenie równości płci w tym kraju
[Anioł 2013:70]. Silne powiązanie polityki rodzinnej
z równouprawnieniem kobiet oraz polityką zatrudnienia należą do najważniejszych cech szwedzkiej
polityki społecznej. Podejście to przyczyniło się do
podniesienia poziomu dzietności, a także osiągnięcia
najwyższego w Europie współczynnika zatrudnienia kobiet. Strategia ta sprzyja łączeniu pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz
angażowaniu się w życie rodzinne nie tylko matek,
ale także ojców [Anioł 2013:76]. Gwarancje równościowe przejawiają się w promowaniu partnerskich
relacji w rodzinie i sprzyjaniu modelowi, w którym
pracują oboje rodzice. Koszty związane z utrzymaniem rodziny podlegają uspołecznieniu, czego odzwierciedleniem jest rozbudowany system świadczeń i usług na rzecz rodziny, co sprzyja godzeniu
obowiązków rodzinnych i zawodowych bez konieczności rezygnacji z którejkolwiek z tych sfer. Warto
jednak zwrócić uwagę na pewien paradoks: pomimo
głośnego dyskursu równościowego oraz szerokiego
poparcia społecznego dla współdzielenia obowiąz-
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ków domowych między rodzicami, w praktyce wciąż
widoczny jest tradycyjny model rodziny, obciążający kobietę zarówno obowiązkami zawodowymi, jak
i domowymi [Zygmunt 2006:130]. Pokazuje to, jak
silne są uwarunkowania kulturowe i jak dużo trzeba czasu, aby je zmienić. Przykład Szwecji pokazuje
wysiłki i nakłady kierowane przez państwo w stronę polityki równościowej, które przyczyniają się do
widocznej poprawy sytuacji kobiet. Zgodnie z badaniami Görana Therborna, profesora socjologii na
Uniwersytecie w Cambridge, Szwecja określana jest
jako „pierwsze państwo uwidaczniające przełamanie
patriarchalnych zasad we współczesnym świecie”
[Motiejūnaitė 2008:33].
Innym elementem związanym z równością w rodzinie jest zapobieganie przemocy domowej. Od początku lat 70. XX wieku w Szwecji obserwuje się
intensywną pracę ustawodawczą dotyczącą regulacji
związanych z przestępstwami dotyczącymi przemocy w rodzinie – zaostrzono m.in. kary za gwałt, napastowanie seksualne, przymus seksualny, pobicie,
ciężkie pobicie. W 1990 r. rząd szwedzki zatwierdził
programy, których celem była intensyfikacja działań
przeciw przemocy. Istotnym elementem tego programu było zwrócenie uwagi na problem przemocy
wobec kobiet oraz uwrażliwienie społeczeństwa na
mechanizm przemocy. Zaapelowano do prokuratora
generalnego, urzędu sądownictwa i zarządu policji
o organizowanie specjalnych kursów dotyczących
przemocy wobec kobiet. Od początku lat 90. Główny
Zarząd Policji otrzymuje od rządu subsydia państwowe przeznaczone na organizację ochrony dla kobiet,
które były poddane aktom przemocy. W wyjątkowo poważnych wypadkach kobiety mogą liczyć na
bezpłatną ochronę straży przybocznej [Alfredsson,
Ranveig 1995:85–87].
Rząd Szwecji doskonale zdaje sobie sprawę
z faktu, że to państwo jest współodpowiedzialne za
okrutny przejaw dyskryminacji kobiet mający miejsce w domowym zaciszu i nie bagatelizuje tego problemu za pomocą argumentów o niewtrącaniu się
w prywatne sprawy rodziny. W 1998 r. Parlament
przyjął oddzielną ustawę o przemocy wobec kobiet.
Wynika z niej, że tego typu przestępstwa są ścigane
z urzędu, a zatem oskarżenie może być wniesione
zarówno przez kobietę doświadczającą przemocy, jak
i policję czy personel medyczny. Kobieta ma prawo
uzyskać bezpłatną pomoc prawną w czasie śledztwa, a sprawca ma zakaz kontaktowania się z ofiarą. Na terenie kraju działają schroniska dla kobiet,
a ich funkcjonowanie jest finansowane przez władze
komunalne. Miejscowa policja i instytucje pomocy

społecznej współpracują ze schroniskami. W 2000 r.
powołano Narodową Radę ds. Zapobiegania Przemocy wobec Kobiet, będącą ciałem doradczym rządu, która konsultuje się z przedstawicielami różnych
organizacji pozarządowych, a także naukowcami
badającymi ten problem. Prace Rady koordynuje
ministerstwo ds. równości. Obowiązkiem policji jest
każdorazowa interwencja w przypadku przemocy
domowej oraz jego rejestracja, nawet jeśli kobieta
nie oskarża mężczyzny [Lisowska 2010:123]. Jens
Orback, minister ds. równouprawnienia w latach
2004–2006, w jednym z artykułów opublikowanych
na stronie rządowej pisze: Przemoc mężczyzn wobec
kobiet jest poważną przeszkodą dla równoprawnego społeczeństwa13. W 2006 r. szwedzki rząd zwiększył wydatki na działania przeciwko przemocy wobec kobiet o 100 mln koron. Przeznaczono również
fundusze na wsparcie przychodni dla mężczyzn, którzy dopuścili się przemocy wobec kobiet. Zdaniem
Orbacka wielu mężczyzn nieświadomie przyczynia
się do utrwalania stereotypów związanych z tym,
co jest kobiece, a co męskie. Zmiana stereotypów
stanowi ważny wkład na rzecz równouprawnienia,
dlatego też rząd postanowił powołać w 2006 r. grupę roboczą, której zadaniem było przyjrzenie się roli
społecznej mężczyzn w celu wypracowania sposobu
zmiany tradycyjnego wzorca. Jak podkreśla Orback,
równouprawnienie nie jest jedynie kwestią kobiet,
ale także mężczyzn, chłopców i dziewczynek. Dodaje, że choć Szwecja uchodzi za jedno z najbardziej
równościowych państw, to prawdziwa satysfakcja
będzie, gdy przemoc mężczyzn wobec kobiet zostanie całkowicie zwalczona.

Zakończenie
Skuteczna polityka na rzecz rodziny i zatrudnienia, jak również promowanie równości jako wartości
nadrzędnej, lokują Szwecję na najwyższych pozycjach wśród krajów unijnych. Badacze z Uniwersytetu Sztokholmskiego podkreślają, że kraje skandynawskie, przodujące we wszystkich rankingach
dotyczących równości płci, powinny wskazywać drogę prowadzącą do równouprawnienia innym krajom
europejskim, ale nie powinny zapominać o tym, że
same potrzebują jeszcze wielu reform, by pełna równość kobiet i mężczyzn w społeczeństwie stała się
faktem [Olofsson 2015].
Szwecja może stanowić inspirację dla Polski
szczególnie w zakresie tworzenia kampanii medialnych promujących aktywne ojcostwo oraz edu-

31

kujących rodziców w zakresie uprawnień, jakie im
przysługują. Inne działania charakterystyczne dla
szwedzkiej polityki rodzinnej – wydłużenie urlopu
ojcowskiego bądź zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego dla ojców – także zasługują na implementację w naszym kraju. Rozwiązania te sprzyjają
bowiem decyzjom prokreacyjnym, a także podnoszą
jakość relacji w rodzinach i zwiększają zatrudnienie
kobiet. Warto również zwrócić uwagę na partnerski
podział obowiązków domowych i wychowawczych
widoczny w szwedzkich rodzinach: mężczyźni w coraz większym stopniu angażują się w wykonywanie
czynności stereotypowo określanych jako kobiece.
Jak twierdzi szwedzka minister, Lise Bergh, w rodzinie tkwią korzenie równości płci14.
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Images of career women
in the Arab world

Introduction
There are many stereotypes of women in the Muslim world. They mainly refer to their status in the Islamic law, the position in the family and the question
of customs and traditions. The problem of women’s
activity in the public sphere is addressed relatively
seldom and mostly through the prism of the barriers
and limitations hindering full participation of women
in the social life. For these reasons, it seems that
between the concepts “Arab woman” and “career
woman” can be no relationship – and if anything,
then contradiction.
Studies devoted to career women in the Arab
world are few and far between. Two dominant
trends in literature include few publications about
wealthy businesswomen living mostly in the Persian
Gulf countries1. They present these women as icons
of their countries, a kind of “digital Sheherezades”
– an immanent proof that women’s development is
possible in the Arab world. The other trend relates
to female leaders of local communities. It has been
strengthened by the experiences of the last four
years, in particular by dynamic political transformations referred to as the Arab Spring [Esfandiari
2015].
In a broader context, the problem of career women in the Arab world is covered by studies on the
situation of women in the culture of Muslim countries. They present the position of women through
the prism of religious standards. The analysis focuses, therefore, on the status of women defined by the
sources of Islamic law and their rights and obligations
resulting therefrom [Chmielowska, Grabowska and
Machut-Mendecka 2001]. The position of women
is sometimes analysed in the reports of international

institutions presenting the legal, economic, political
and social conditions of the functioning of women in
the Arab and/or Muslim countries [UNIFEM 2004;
UNDP 2005; World Bank 2013]. Publications that
focus on the emancipation movement among women of the Arab world and so called Islamic feminism
are directly connected with the problems of career
women in the Arab world [Ahmed 1992]. There are
also the first empirical studies on working women:
their expectations, motivation, work satisfaction or
how they are perceived by the environment.
The purpose of the paper is to present the images
of career women in the Arab world, and in particular to demonstrate different paths taken by them to
success. An important topic is also how such women
are perceived by the public. In the study, the term
success is objectified and results primarily from the
position occupied by women in the social hierarchy2,
especially in the politics and business (including
show business). So far the problem of career women
in the Arab world (and in a broader sense: in the
Muslim world) has not been an object of studies or
analyses, the more difficult it is, therefore, to discuss
the images shaped. Thus, this is a preliminary study
with a research base constituted by images of twelve
women.
The four spheres of social life, in which women
have been gaining more and more important position, are discussed one by one below. In the world of
business, these are images of Lubna Olayan (Saudi
Arabia), Husna Rashid (Egypt) and Lubna Al-Qasimi (United Arab Emirates), in the world of politics – images of Queen Rania Al-Abdallah (Jordan),
Nuriya as-Sabih (Kuwait) and Salwa Aysha Labban
(Tunisia), and in the world of entertainment – images of Nancy Ajram (Liban), Ahlam (United Arab
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Emirates) and Latifa (Tunisia). The last sphere
of social life to be discussed is called the “world of
men”3. It presents the images of Hanadi Hindi (Saudi Arabia), Fatima Lashin (Egypt) and murszidat
(Morocco).
Due to the lack of scientific publications the study
was mainly prepared on the basis of newspaper and
website articles. Criteria for the selection of the
spheres of social life and the women themselves are
arbitrary also due to the lack of relevant studies4. In
the case of the world of business, the Forbes ranking
of the most influential women in the world, which
lists 50 Arab businesswomen, has been used. Two
women who occupied top positions in their countries have been selected for analysis of the world of
politics. A determinant of success in the world of entertainment has been the number of CDs sold and
popularity. The other women (Lubna Al-Qasimi,
Queen Rania) have been selected because of how
they are referred to in the media – as role models,
career women.

The world of business
Trade has always been the traditional occupation
of Arab tribes. Not only men but also women were
involved in trading. Khadijah, the first wife of Muhammad, who was involved in the trade as she managed caravans which transported a variety of products, is considered to be the first businesswoman.
This is how she met her husband, Muhammad,
whom she employed at the beginning to handle one
of her caravans. The fact that he became Khadijah’s
husband gave him financial stability and a possibility to devote himself to meditation. Soon, he received
revelations from which Islam was founded.
Although nowadays professional activity of women in the Arab world is the lowest in the world, there
are more and more women in the world of business, especially due to the fact that it offers them
an opportunity for development and fulfilment. This
mainly relates to the Gulf countries, where women
who intend to undertake work, are faced with many
legal and moral constraints [Górak-Sosnowska and
Kubicki 2005]. For this reason, the paper presents
two career women from the Gulf countries – Lubna
Olayan and Lubna Al-Qasimi.
Lubna Olayan – CEO of one of the largest financial corporations in Saudi Arabia – Olayan Financing, the holding entity of Olayan Group, which is one
of the largest Saudi international concerns, has been

ranked number sixty-seven in the Forbes ranking
of “The World’s 100 Most Powerful Women”. Her
business cooperates with leading American corporations (Kleenex, Kimberly-Clark, Coca-Cola, Xerox). In 2004, Lubna Olayan was appointed to join
the management board of Saudi Hollandi Bank and
in this way was the first woman to become a member of the management board of a Saudi company.
In 2005, she co-chaired the World Economic Forum
in Davos. A year earlier, she was the only woman to
give an address at the Jeddah Economic Forum. She
began her speech with the following words:
“My vision is of a country with a prosperous and
diversified economy in which any Saudi citizen,
irrespective of gender, can find a job in the field
for which he or she is best qualified, thus lead to
a thriving middle class and in which all Saudi citizens, residents or visitors to the country, feel safe
and can live in an atmosphere where mutual respect and tolerance exist amongst all, regardless of
their social class, religion or gender [Olayan: Vision
of Saudi Arabia, “Aramco Ex Pats”, 30.01.2004].
Two references to gender equality are important
insofar that in 1999 women were not allowed to participate in the debates of the Jeddah Economic Forum, not to mention to express their views in public
[Mitchell and Al-Jarbou 2004].
To a large extent, Lubna Olayan credits her success to her father, Suliman Olayan, a Saudi billionaire, who encouraged her to come back from the
United States and take up a job in the family company as early as in the late 1980s.
Sheikha Lubna Al Qasimi, a member of the
Sharjah royal family, is a Minister of Development
and International Cooperation of the United Arab
Emirates (UAE), although for many years she was
associated with the world of business. Her nomination was associated with changes to the government
and appointing a larger number of royal family members as ministers (then she became the Minister of
Foreign Trade)5. As a minister, Al-Qasimi not only
stimulates economic development of UAE, but has
also led to the situation that the country designates
a significant percentage of its GDP, comparable to
the leading Western donors, for the purpose of charitable activities (1.3 percent of GDP in the amount of
402 billion American dollars)6.
Lubna Al Qasimi graduated abroad: first she
studied foreign languages and mathematics in Great
Britain, then went to the United States, where she

34

received a Bachelor’s Degree of Science in Information Technology at the University of California, and
after coming back to her mother country, studied
MBA at the American University of Sharjah. Despite numerous job offers in the United States, she
decided to look for a job in the United Arab Emirates; she did not choose, however, the public sector,
but a private company – Datamation.
After a few years, she found a job with Dubai
Ports Authority (DPA), where she was a senior
head of IT department before she was appointed
by Prince of Dubai Sheikh Muhammad Ibn Rashid
Al-Maktum CEO of a new government corporation
from the IT sector Tejari.com7. At present, Tejari.
com is one of the largest Middle East corporations
that offer Business-to-Business (B2B) services.
Despite her status and origin, Lubna Al-Qasimi
had to fight for recognition, especially when she won
a managerial position. She reminisces about it in
a unique way:
I had to be especially careful about where I come
from (…) that my intention is not to fight with their
ego (…). This is not their fault. This is the way they
were brought up. I would be very narrow-minded to
think that my job is to change it. Then, this would
be my ego [V. George, ‘I have earned my desk’, Womenone.org].
As put by a well-known Moroccan sociologist,
Fatima Mernissi [2005], Sheikha Lubna Al-Qasimi
is a representative of a new type of women – the
“digital Sheherezeda”8. She is even said to have
been appointed a minister in order to modernise
this position. Mernissi compares “digital Sheherezedas” to Zubaidah, a wife of Harun al-Rashid,
who devoted her attention to the development of
Baghdad. This was possible thanks to her husband.
He held an opinion that Islam is a culture which
should develop communication, hence he among
other things invested in the production of paper.
Contemporary monarchs of the Gulf countries
think in a similar manner and rely on communication, of course state-of-the-art communication and
on supporting women in their social development
[Mernissi 2005].
The world of business is mostly the domain of female residents of the Gulf countries, but it is worthwhile to present a single representative from a different Arab country. An Egyptian, Husna Rashid
has been ranked number nine in the “Forbes Arabia” ranking. She has also had some experience

in Internet technologies – in 1997 she opened the
first Internet café in Alexandria. In the 1970s, she
graduated with a degree in economics and after
the death of her father, a well-known businessman Muhammad, she took over the family business. Husna faced a difficult task – she had to learn
how to run the company and, at the same time,
maintain a high position of her family, which is one
of the most eminent families in Alexandria. She
reminisces:
As early as in the childhood, we learnt that each
member of the family has a role to play, thus we all
contributed in proportion to our abilities. We saw
the efforts taken by our mother to ensure education
for us and create favourable atmosphere at home
for our father so that he could pursue his career
[A. Doss, Une énergie à toute épreuve, «Al Ahram»].
Husna Rashid not only took over the business
in Unilever Mashreq (which is part of The Rachid
Mashreq Group) but also engaged in activities for
her community and charitable campaigns. She is
also a Honorary Consul of Mexico in Alexandria
(the function, which she also inherited from her father ), a member of the National Council for Women
and CEBA (Confederation of Egyptian European
Business Associations). Last year, the latter opened
an office in Alexandria, in connection with which
Rashid pins hopes on the further development of the
city [Rasromani 2006].
Despite different ages and nationalities, the
three Arab businesswomen have a lot in common.
They are all graduates of Western universities. All
of them deserve their positions to male family members, who offered them a job at the right time – in
the case of Lubna Olayan it was a family company
in the private sector, Lubna Al-Qasimi took over
management of a government company, while Husna Rashid took over her father’s company. Each of
the women seeks to contribute to the development
of her country in her own way. Lubna Olayan is an
advocate for women’s rights, calls for equality (with
respect for Muslim values), and greater participation of women in the labour market. She appeared
without hijab [headscarf] at the Juddah Economic Forum in 2004, which brought about a violent
reaction of the Grand Mufti of Saudi Arabia9. As
a “digital Sheherezeda”, Lubna Al-Qasimi leads
her country on the path towards modern technologies, and in addition, is engaged in education and
charitable activity. Husna Rashid also conducts
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a wide scale charitable and social activity – acting
in the Muhammad Rashid Charity Association10. It
should be noted that the women adapt their activity to the local circumstances – on the one hand,
typical of the conservative and rich Saudi Arabia,
and on the other hand, of the wealthy United Arab
Emirates that create themselves as new technology
leaders, and poor Egypt, where nearly half of the
population lives on less than 2 dollars a day and
the same percentage cannot read or write [UNDP
2005].

The world of politics
The tradition of women’s participation in politics
is as old as in the case of business and dates back
to the time of the Prophet Muhammad. His wife
Aisha actively participated in politics – she stood
out against claims of Ali Ibn Abi Talib to assume
the caliphate after the death of her husband. Nowadays, the participation of women in politics in the
Arab world is negligible. In accordance with the
data of the Inter-Parliamentary Union, women
constitute merely 17 percent in the legislative bodies of the countries of the Middle East and Northern Africa, by five percentage points less than the
world average11. Nevertheless, women play a more
and more important role in the political life – in
all countries, with the exception of the Saudi Arabia and Qatar, they may be elected to the Parliament, and in certain countries (e.g., Mauritania,
Morocco) quota systems have been introduced to
support female candidates in their efforts to gain
a foothold in politics. The two women presented
in this paper assumed the portfolio of ministers,
whereby one of them – Salwa Aysha Labban – in
the country with a long tradition of women’s participation in politics; and the other one – Nurija asSabih – as the second woman in the history of her
country.
Salwa Aysha Labban was the Minister of Women, Family and the Elderly in the Tunisian government under President Zine El Abidine Ben Ali. In
terms of morals, Tunisia is considered one of the
most liberal Arab countries, among others it is the
only country in the region which has prohibited polygamy. Women appeared in the Tunisian Parliament in 1959 (earlier they had only been present in
the Parliament of Egypt) and for many years they
have constituted approximately a fifth of all Members of Parliament.

Perhaps for this reason, most media reports on
Salwa Aysha Labban only included information on
her present work, among other actions promoting
the rights of pregnant women, improvements to the
social security scheme, higher quality crèches and
kindergartens, as well as higher participation rates
of women (in particular from rural areas) in the social and economic life of the country. Salwa Aysza
Labban tackled problems associated with the situation of women on the Forum of the Pan-Arab region, however she did it from the point of view of the
country which is referred to as (and considers itself)
the most progressive in respect of gender equality
issues12.
Nuriya as-Sabih, the Minister of Education and
Higher Education of Kuwait, who assumed this office in early April 2007 as one of two women, for
the first time in the history of the country, is in a totally different situation. She attended the cabinet
swearing-in ceremony without the hijab, which provoked a protest of several Members of Parliament13.
A “Kuwait Times” journalist summarised the situation in the following manner:
Let us consider what is on the minds of our Members of Parliament: Nuriya’s hijab. Is it not a serious
problem that deserves to be discussed? We must
not underestimate the Nuriya’s hijab, because apparently this is the source of all the problems of the
country. (…)
Mr [D. Buramia, who protested the loudest – KGS
footnote] did not discuss the qualifications of Nuriya
Sabih. He did not pay attention to the years she
had served in the Ministry of Education. He only
focussed on the fact whether she would enter the
Abd Allah Salim hall wearing a hijab or not. I wish
Nuriya good luck and want to say to her: stay what
you are. Enter the hall with confidence and with
your head up [B. Darwish, Nouriya’s scarf, “Kuwait
Times”, 2.04.2007].
The Kuwait minister has worked in her sector all
her life. In the 1970s, she graduated with a degree in
pedagogy from Kuwait University. She started her
career as a teacher, then headmistress, supervisor
and, finally, head of department and under-secretary
of state in the Ministry of Education14. As-Sabih is
not a member of any political bloc and is known for
her liberal views.
Finally, it is worthwhile to present one of the
First Ladies of the Arab world, who has become
even more famous than her husband. This is Queen
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Rania Al-Abdallah, a wife of the King Abdallah II of
Jordan. As a graduate in management from American University in Cairo, she had worked for Citibank
and Jordan Apple before she met her husband. She
describes her role as follows:
Many people are impressed when they hear the
word “queen”, but for me this is a job that includes
several functions. First of all, I should be a partner for His Majesty and support him in the actions
taken by him to improve the quality of life of all
the citizens of Jordan. In addition, I engage in actions associated with taking care of the children,
protection of the families, empowerment of women,
improving opportunities for youth, culture and tourism. A lot of work? Yes. Impossible? No. In principle,
these tasks give me strength [Rania Al-Abdullah,
http://www.queenrania.jo.].
Queen Rania is not only known for being the most
beautiful and the youngest queen in the world. What
makes her famous is, first of all, her charitable and
social activity, both in Jordan and at the international level. In this manner she complements her husband, who is primarily involved in the economic and
political issues. In addition, Queen Rania seeks to
promote a positive image of Islam and fight with stereotypical notions of the religion and its followers. It
is hard to say which of these tasks is more important
– to be a role model for young women or an advocate
for the Arab world [Macleod 2000].
In the case of women representing the Arab political scene, it is much more difficult to indicate the
similarities. The implications of local considerations
in individual countries are too important. The Tunisian Minister did not have to convince the other
members of the government that a woman can hold
this position. This results from a relatively long tradition of women’s presence in the Tunisian Parliament and the manner in which this country is presented as the most liberal one in the region. Nuriya
as-Sabih was in a totally different situation. She
had to fight for her status because Kuwaiti society
is very conservative, on the other hand – which is
equally important – the fact that she comes from
a fairly well-known and respected family guarantees her such possibilities15. Queen Rania on the
other hand, being the most famous First Lady of
the Middle East, may take care of women’s issues
in the international arena and undertake an intercultural dialogue between the Arab and the Western worlds.

The world of entertainment
Women’s activity in the world of entertainment has
also a very long tradition, although for years it was
confined to the privacy of harems. Women’s participation in the world of entertainment was faced
with moral barriers. Nevertheless, Arab actresses
and singers have made their mark in the history and
present of the Arab world.
One of the first singers performing Arab pop is
Latifa. She comes from a Tunisian family that was
not very well-off. At first, she was a student at the
faculty of philology, but soon dropped out and joined
the Arab Academy of Music in Egypt. A well-known
composer heard her voice on the radio and that
marked the beginning of her national and international career as a singer. Her first pop album Aktar
min ruhi was created in 1986, the first international
one entitled Inszallah in 1999. In the 20 years of her
career, she has sold over 20 million records, which
was crowned with the World Music Awards, which
she won in 2004 for best selling artist in the Middle
East and Africa16.
Latifa was the first Arab pop17 singer to break the
taboo by singing about love. In 1993, she recorded
the song Hobbok hadi, in which she complains about
lukewarm feelings of a man, and in another hit –
Kerehtak – she directly sings about hatred towards
men. The singer is also engaged in political activity –
while receiving the prize at the World Music Awards
ceremony she said that freedom in Iraq and Palestine needs to be ensured before she could be truly
happy18. In the face of the conflict in Lebanon, she
urged other Arab artists to organise a joint campaign
for the benefit of its victims.
Career of a much younger (born in 1983) Lebanese, Nancy Ajram, began when she had won the
main prize in the entertainment show Nujum AlMustakbal (Stars of the Future) in the taarab category. Since that time, she has sold over 20 million
records. She achieved success thanks to her third
album Ja salam, and in particular the hit Achasmak ah (I sulk at you) accompanied by a provocative videoclip. Nancy Ajram is a shocker and,
therefore, gains popularity. She was called “the
most spontaneous Arab kitten” for good reason
[Stack 2006]. Kuwaiti authorities refused Nancy
Ajram permission to perform during the Id-Al-Fitr
festival because of the improper style of this performance, inconsistent with moral values, and provocative clothing19. In August 2006, one of the Egyptian MPs issued a proposal to ban performances in

37

Egypt for two Lebanese singers, including Nancy
Ajram. The politician changed his mind when both
singers ceased any performances for the duration of
conflict in their country20. What is more, the mayor
of Marrakech banned performances by Ajram due
to the fact that various incidents had taken place
during the previous concert – excessive alcohol
consumption, cases of sexual harassment, violence
and many people lost consciousness. The singer
was found guilty of the incidents by fundamentalist
circles21.
Ahlam, representing the Gulf countries, who is
a citizen of the United Arab Emirates coming from
Bahrain, is much more even-minded. As a girl, she
sang at wedding ceremonies and receptions. During
one of her performances, she was noticed by a Kuwaiti composer and this launched her career. Ahlam
is mainly popular in the Gulf countries due to her
characteristic timbre of voice. Perhaps for this reason, she is an advocate of singing in her own dialect – especially that more and more singers from
the other Arab countries choose songs in the “Gulf”
dialects in order to win the market22.
The singers presented have a lot in common.
Similarly as Latifa, who established her own foundation in 2005, Nancy Ajram also engages in the
charitable and political activities. In connection
with the conflict in Lebanon, she recorded a song
Lebnan ja habibi el-umor. Although to a much
lesser degree, Ahlam also engages in the Palestinian affairs – she performed at the Jerash Festival of
Culture (Jordan), where one of the blocks was devoted to the Palestinian uprising in the West Bank
and Gaza23. All singers from an early age had been
keen on singing and their talent was noticed by renowned composers who enabled them to start their
careers. What is more, all of them are related to taarab, i.e., classical Arab music genre. At first, Latifa
sang classical Arab music, Ajram won a competition
in the taarab category, and Ahlam was proclaimed
the queen of taarab. Finally, all the singers, and in
particular Nancy Ajram, who is the biggest pot stirrer, must deal with rumours that are spread about
them. It is worthwhile to add that the amount of information on singers available on the Arab websites
is strongly and repeatedly larger than the amount of
information on any other professional group. What
is more, the signers themselves take care of their
image – each of them has her own professionally
designed website24.

The world of men
The truth is that in all the previously discussed
spheres, women enter the world dominated by men.
In the patriarchal Arab culture, many places are
still inaccessible to women. This sub-chapter presents images of three women, who became pioneers
in their respective countries entering the domains
designated exclusively for men.
Approximately 30 women were sworn in as judges in Egypt in late March 2015. Until now it was
impossible for religious reasons – the role of a judge
is prohibited for women under the Islamic law. In
accordance with one Quranic verse, in the court
a testimony of one male witness equates the testimony of two female witnesses. Opponents to the reform argue that if a woman cannot be a full-fledged
witness, all the more so she should not be a judge.
Moreover, any talks held by women judges with
men behind closed doors are inappropriate and any
potential pregnancy will affect the authority of the
office [Sung 2007].
In 2003, the then President of Egypt Husni
Mubarak appointed a woman to the position of
a judge, although she could not adjudicate criminal
or civil law cases25. Ten years earlier, an Egyptian
lawyer, Fatima Lashin, fought for the right to pursue a position of a judge. Her candidacy was ruled
out exclusively on the grounds of gender. The lawyer
accused the commission of discrimination but she
lost the case. Soon after, Egyptian authorities appointed another woman to the position of a deputy
state prosecutor – for the first time in the history
of Egypt [Apiku 2003]. An “Al-Ahram” journalist
summed up, “Fatime Lashin’s dream (...) has finally
come true” [Leila 2007].
In Morocco, women may become judges, but until recently could not be preachers (murishdat). In
2006, 50 women completed a twelve-month course
for preachers. They may teach in mosques and provide moral assistance and support to Muslims in
need, especially those from lower levels of society.
It was the Moroccan Monarch King Muhammad II
who came up with an idea to appoint women mourchidates. After a terrorist attack in Casablanca in
2003, the King decided that moderate Islam should
be promoted among others by women. Despite religious studies, Moroccan preachers do not intend
to assume the role of imam, as it is reserved exclusively for men [Chakir 2006].
Finally, it is worthwhile to mention efforts taken
by women from the most conservative Arab coun-
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try, who want to have the right to drive vehicles.
In Saudi Arabia women are not allowed to drive.
However, one woman is a pilot – Hamadi Hindi
signed a contract with private airlines owned by
Saudi Prince Al-Walid Ibn Talal, a grandson of King
Fahd, who is considered to be a reformer. Hamadi’s father played an important role in her success
– although criticised by the relatives, he had sent
her to the Mid East Aviation Academy in Jordan.
Her mother kept criticising her decision, both because of the profession chosen and the fact that
she was in Jordan without a male relative (mahram)26. That is why, her employer hired her father
as well, otherwise Hamadi would not be able to
travel27.
During the period of her studies, Hamadi had
to learn not only the skill of flying but also how to
function in a much more liberal Jordan society. She
recalls that it took her a long time to get used to freedom prevailing in Jordan, as well as to flights with
a man who was her teacher28. Now she believes that
women are capable of taking up any type of work
even those monopolised by men and that Saudi Arabia offers women more and more opportunities29.
All the women are pioneers in areas until now
reserved exclusively for men, and for this reason
only, they have a lot in common. Moroccan women
are the first mourchidates in the world of Islam. Although women judges practice in many Arab countries, the fact that they are employed in Egypt sets
a precedence. In Saudi Arabia on the other hand,
flying the plane in a situation when driving a car is
forbidden is perceived as unique.
The success of these women is to a large extent
dependent on the consent of political or religious
leaders. In Morocco, mourchidates were taught at
the initiative of the King, while in Saudi Arabia
Hanadi Hindi was employed by the Saudi Prince.
Meanwhile in Egypt, religious leaders (similarly as
the society) are divided. Religious context is important as well. Islam provides a point of reference not
only for the opponents but also for those who are in
favour of the reforms. This is especially noticeable
in Egypt – in addition to fatwas under which women
are not allowed to become judges, there are other
ones stating that there is no contradiction between
being a woman and a judge. However, Islam also
sets certain standards, which even the women concerned do not want to exceed. Mourchidates have
clearly stated that they will never assume the position of the imam. Seeing the constraints experienced
by women in Saudi Arabia, Hamadi Hindi empha-

sises that she is not an advocate of full equality, because a woman is only a woman and she cannot be
a man30.

Summary
Many factors shape the images of women presented in this paper. First of all, it is necessary to mention social background – important particularly in
the case of career women in the world of business
or politics. With the exception of the Tunisian minister, of whose decent little is known, and Queen
Rania, who is mentioned as the First Lady rather
than a politician, all these women come from eminent families. These families often have a material
impact on the economic and political life of the country, while other members of these families occupy
important positions in the state. Whether conformists (Husna Rashid) or rebels (Nuriya as-Sabih),
women derive legitimacy for their actions from the
high social status. The ssocial background seems to
be unimportant in the case of women from the other
two categories, in particular show business. This,
or perhaps the specific character of the profession,
could account for the fact that the three singers in
question attract more media attention, especially
as far as their private lives are concerned. Women
from the world of business and politics are presented
solely through the prism of what they do in the professional sphere.
Secondly, the images of the women presented are
to a large extent shaped by their attitudes to religious
issues. This mainly applies to the Gulf countries inhabitants and women who enter these segments of
social life which have been traditionally reserved
for men. Most reports relating to Nariya as-Sabih
and Lubna Olayan include a religious theme associated with hijab – an important external marker
of religiousness. In the case of the singers the religious theme is presented indirectly – it is included
in, often controversial, information on their private
lives. It should also be noted that Islam sets a kind of
framework that these women do not want to exceed.
This applies to mourchidates, Hanadi Hindi, as well
as all the other women from the world of business
and politics, perhaps with the exception of the Tunisian minister because in the case of this country
religion to a lesser extent affects social life and the
system of government (republic).
Finally, it is worthwhile to point out that all the
women act for the benefit of their communities.
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Lubna Olayan and Nuriya as-Sabih fight for greater
rights for women and behave in the same way as
did Nawal as-Sadwai – one of the first Arab suffragettes. Husna Rashid, Latifa and Nancy Ajram undertake a charitable activity for the benefit of their
communities, and Queen Rania internationally. This
activity has an important impact on their image –
of career women, who are nevertheless concerned
with the problems of people in need of help. This
harmonizes with the role model of a good Muslim
as a person who distributes his or her assets. Lubna
Al-Qasimi, on the other hand, leads her country on
the path towards IT technologies.
All these women may be referred to as career
women, even if only because of the positions that
they have managed to achieve. An issue to be discussed remains, however, to what extent they perceive themselves in this way, thus what is their subjective dimension of success. Some of them (e.g.,
Lubna Al-Qasimi, Hanadi Hindi, Mourchidates)
seem to be fulfilled and satisfied with their role. Others (e.g., Nuriya as-Sabih, Lubna Olayan, Fatima
Lashin) can feel unsatisfied to some extent. They
are pioneers, reformers, thus play an extremely difficult role – in particular in a patriarchal Arab society.
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Cf. e.g. Arab women leadership outlook 2009-2001, PricewaterhouseCoopers 2009.
For the definition of success see [Gładys-Jakóbik 2006].
Several years ago, all of these spheres were almost exclusively
the domain of men, however women have managed to take
a foothold therein. It should be noted that today some jobs
are still inaccessible to women. This sub-chapter relates to
women who have managed to overcome this barrier.
Thus, the study ignores many other spheres in which women
can be successful, in particular those associated with the traditional role of women (e.g. woman as mothers, wives).
J. Wheeler, UAE to get first woman minister, BBC, 2 November 2004.
Sheikha Lubna Al Qasimi on Forbes Lists, http://www.forbes.
com/profile/sheikha-lubna-al-qasimi/?list=power-women
Her Excellency Sheikha Lubna Al-Qasimi, UAE Minister of Economy and Chief Executive Officer, Tejari,
http://www.zu.ac.ae/leadership2006/sheikhalubna.apsx
Other “digital Sheherezedas” are Maha Al-Ghunaim from
Kuwait and Sheikha Hanadi Nassir Ibn Chalid At-Tani from
Qatar.
Unveiled women anger Saudi cleric, BBC News, 21 January
2004.
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The Association has operated since 1994 in the suburbs of
Alexandria. It has organised Quranic courses in the Abd ArRahman Mosque, equipped the Muhammad Rashid School,
provided children with school supplies, established a crèche
and an out-patient clinic and also conducts reading and writing courses for illiterate, vocational training for women,
computer club, drawing and sculpture classes for the youth
and a ballet workshop. Cf.: The Mohamed Rachid Charity
Association,
http://arabinfomall.bibalex.org/En/OrgData.
aspx?orgid=178&sectionid=5, 14 April 2007
Women in National Parliaments, http://www.ipu.org/wmn-e/
world.htm
Cf.: L’approche avant-gardiste de la Tunisie exposeé au Caire, La Presse, 31 March 2007.
The video from the swearing-in ceremony is available at
YouTube.com. You can hear that while she was being swornin some of the MPs were tapping and shouting and one stood
up and kept fingering. Nuriya as-Sabih never stopped reading
out the oath and when she finished, reasonably loud applause
followed. http://www.youtube.com/watch?v=nNiiQvLgBFI,
15 April 2007.
Profiles of new cabinet members, “Kuwait Times”, 27 March
2007.
Among other things, Barrak as-Sabih is general manager of
Kuwaiti Vodafone.
Latifa wins World Music Award, Albawaba.com, 13 September 2004.
She was not, however, the first woman in music to take up this
theme. Another famous Egyptian singer, Umm Kulthum had
sung about love before her as early as in the 1940s.
Latifa reminds the world of Palestine and Iraq, Albawaba.
com, 21 September 2004.
Nancy Ajram and Elissa’s silky attire stops them from singing
in Kuwait, Albawaba.com, 19 October 2006.
Egyptian Parliament will not ban Haifa Wahbi and Nancy Ajram, Albawaba.com, 15 August 2006.
Nancy Ajram accused of blasphemy against Islam, Albawaba.com, 17 May 2005.
Ahlam crowned Queen of Tarab, Albawaba.com, 2 February
2003. The Arab world is characterised by diglossia – in addition to one literary language of all the countries, which is mainly used in a written form, there are dozens or even hundreds
of dialects of spoken language. Differences between individual
dialects are sometimes so huge that people who speak different dialects are unable to communicate with each other.
Jerash Festival to Reflect Arab and Palestinian Pride, Albawaba.com, 15 July 2001.
Respectively: http://www.latifaonline.net, http://www.nancyajramonline.com and http://www.ahlamvoice.ws
Women appointed as judges in Egypt, WantedInAfrica.com,
23 March 2007.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, ArabicNews, 26 May 2003.
First Saudi woman pilot to fly as driving debate rages on, op.
cit.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, op. cit.
Saudi women take to the skies, BBC News, 26 November
2004.
Hanadi: first Saudi woman pilot, seeks to work in Saudi Arabia, ArabicNews, 26 May 2003.
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Women with basic
vocational education
in the labour market:
situation in Poland
Introduction
Recently Polish market has seen an increased demand for skilled workers, both in traditional and
new professions associated with the development of
computer technology and changing lifestyles of the
society. An insufficient number of such persons has
triggered a discussion on the development of basic
vocational education and restoration of its importance in the educational policy.
In Q1 2015, the number of people with basic vocational education was 7,583,000 in total, including
2,958,000 women. Women constituted 39% of the
total number of persons with basic vocational education (for comparison: women constitute 58% among
persons with higher education) [Central Statistical
Office (GUS) 2015].
Basic vocational schools are dominated by men
– in the school year 2013/2014 they accounted for
71% of students; while women for 29% [Oświata
i wychowanie... (Education and Upbringing in the
school year ...) 2014:72]. Men are educated mostly
in engineering and technical professions, as well as
those associated with architecture and construction,
which are in high demand in the labour market,
while women in economic and administrative professions, as well as public services, which are less in
demand. The results of existing research show lack
of synchronisation between educational offer and
the needs of the labour market in the case of vocational schools for girls, thus in their present form,
the schools seem unattractive to women [Rekomendacje... (Recommendations), 2010:9]. Hence,
vocational schools are much less popular with female rather than male graduates of lower secondary
schools.

The paper aims at analysing the situation of
women with basic vocational education in the Polish
labour market, in comparison with the situation of
men with the same level of education.
The analysis is based on secondary data from
the quarterly survey on the professional activity of
the population of Poland (for the years 2020–2015)
and the research on pay conducted by the Central
Statistical Office (GUS) every two years, based on
a representative sample of enterprises employing
no less than 10 staff members (for the years 2006,
2008, 2010 and 2012). The results of the quantitative research will be supplemented and illustrated
with the opinions of professionally active and unemployed women with basic vocational education,
taken from the qualitative research (individual and
group interviews) carried out in several selected Polish cities in May 2015.

Literature review
Professional activity of women is relatively low in
Poland – lower than the professional activity of men
and also lower than the EU28 average. This is indicated as a serious social problem in the context of demographic changes that are taking place: low fertility
rate and ageing society [Haponiuk 2013; Kotowska
and Sztanderska 2007]. Gender is a factor strongly
influencing the professional activity of the population [Sztanderska and Grotowska 2007:156]. Women find it more difficult to get a job, which applies in
particular to women with a lower level of education.
In the case of men, it is enough to have vocational
skills, while in the case of women, the field in which
those skills are gained is important as well. Accord-
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ing to Sztanderska and Grotowska [2007:159], the
relationship between the level of education and professional activity is stronger for the female population, while in the case of men “having (even basic)
vocational education is more important” [Sztanderska and Grotowska 2007:168].
Huge differences between men and women’s
pay have been for a long time another labour market problem. Many studies analyse these differences and reasons thereof [Cichomski 2006; Goraus
and Tyrowicz 2014; Grajek 2003; Lisowska 2012b;
Magda and Potoczna 2014; Matuszewska-Janica
and Witkowska 2010; Słoczyński 2012; Zajkowska
2013]. They show that women earn less than men,
regardless of education, age, sector of the economy, industry or company size. Jobs and professions
where average women’s pay is equal or higher than
this of men are an exception. The gender pay gap
can be only partially accounted for by such factors
as the level of education, period of service, experience, interruptions in employment due to childcare.
The human capital theory does not fully explain
the gender pay gap, as it does not take into the consideration the cultural factor. Stereotypical perceptions of the roles of women and men in the labour
market and in the society affect both the types of
professions to be chosen by women and men, as
well as how they are perceived by employers as
job candidates [Cichomski 2006; Lisowska 2013;
Mandal 2004]. Due to cultural considerations,
professions perceived as male basically pay higher
than those perceived as female. Even if women enter the work spheres for men, they still earn less
than men. Differences in pay are especially apparent in the group of persons with basic vocational
education.
So far there has been no research that would focus on women with basic vocational education, in
particular young women with this level of education,
and their status in the labour market. This study
relates to this group of women and, in addition to
generally available statistical data, it also presents
the results of the qualitative research.

Professional activity of persons
with basic vocational education
Over the years 2010–2015, professional activity
rates pertaining to men and women with basic vocational education in Poland have fallen by a few
percentage points, while a slight increase has been

noted therein for the total population. A similar
trend has been observed in the case of employment
rates. The employment rate among people with basic vocational education has decreased as well – to
a greater extent among women than men, but in
each of the analysed years, it was higher for women
than men. For example, in 2013 the employment
rate was nearly 16% among women and 13% among
men, and in Q1 of 2015, 11.1% and 10.7% respectively [Central Statistical Office (GUS) 2013 and
2015].
Nevertheless, data for the years 2010–2015 show
that professional activity of persons with basic vocational education is higher than average for the total
population aged 15 and older. This is especially apparent in the male population (professional activity
rates are by 4–8 percentage points higher in the subsequent years) than in the female population (higher
by 1–5 percentage points).
The situation is similar when it comes to employment rates for men – which are higher than for
the total male population aged 15 and older, while
for women – they are slightly lower. There are 43
working women per one hundred women with basic
vocational education (compared to 44 in the total
population); there are nearly 61 working men per
one hundred men with basic vocational education
(compared to 59 in the total population).
The highest professional activity is noted among
persons with higher education (both women and
men), as well as men with education at the post-secondary and secondary vocational level. The lowest,
on the other hand, among persons with no particular
occupation, i.e., among graduates of lower-secondary schools or those with secondary general education at most (Figure 1). The unemployment rate
among men and women with basic vocational education is higher than in the total population (Figure 2).
At each level of education, unemployment rates for
women are higher than those for men.
School graduates, i.e., persons aged 15–30, find it
the hardest in the labour market. According to data
from the Central Statistical Office, in the first quarter of 2015 only half of basic vocational school graduates aged 15–30 are gainfully employed (compared
to 61.8% for the total population of graduates), and
the unemployment rate is as high as 41.9% (compared to 30,7% for the total population of graduates)1. Research carried out by the Polish Agency
of Enterprise Development within the framework of
the 5th edition of the Human Capital Balance show
that unemployment rate amongst female graduates
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Figure 1. Professional activity rates for women and men
by level of education (Q1 2015; in %)

Source: own work on the basis of: Central Statistical Office (GUS) 2015:
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015 [Economic activity of the population of Poland, 1st quarter of 2015] “Informacje i Opracowania Statystyczne” (Statistical Information and Studies), Warsaw, p. 71.

Figure 2. Unemployment rate for women and men by
level of education (Q1 2015; in %)

Source: the same as for figure 1.

of basic vocational schools is at 44% and amongst
male graduates at 30%. The unemployment rate
amongst the total population of graduates is clearly
lower and reaches 28% for women and 26% for men
[Czarnik and Turek 2015:70].
Women with basic vocational education pursue
gainful employment less often than men with this
level of education. Among working women, the
majority have higher education (41.5%), while
among working men, the majority (32.2%) is constituted by those with basic vocational education
(Table 1).

Men clearly dominate the total working population with basic vocational education (68.6% compared to 31.4% for women). Women dominate the
working population with higher and general secondary education (Table 2).
Young women (up to 35 years of age) constitute
the smallest group (15.3%) among working women
with basic vocational education. To compare, in
a group of women with higher education this percentage is 43.4%. Similarly, among working men
with basic vocational education, those at the age of
35 account for 22%, which is only slightly more than
for women, and in the case of higher education it is
40.8% (Table 3).
How to account for such huge differences? In the
case of both, men and women, the reason lies in the
high unemployment rate among graduates – people
with basic vocational education find it much more
difficult to get their first job than those with higher
education. When it comes to women, another reason is that women with basic vocational education
give birth to their first child earlier than women
with higher education. The median age for women
at first child’s birth is 23 and 29 years respectively
[Rocznik Demograficzny 2014 (The Demographic
Yearbook of 2014):328]. Early motherhood leads to
postponement of a decision to take up professional
activity until the child reaches pre-school age. Another reason is the attitude of employers, who are
unwilling to hire young women in fear that they may
give birth to a child, and women having children – in
fear of a lack of availability.
Women and men with basic vocational education mostly work in the private sector. This is especially apparent in the case of women – women employed in the public sector account for approx. a third
of the total population of working women, while
women with basic vocational education – for nearly
15% [Central Statistical Office (GUS) 2015:87].
Most women and men with basic vocational education work as an employed person, whereby women are more often than men employed under
fixed-term contracts (35.5% compared to 30.3%
of men), and less often under contracts for an indefinite period (64.5% compared to 69.7% of men)
[Central Statistical Office (GUS) 2015:92]. Simultaneously, the percentage of those employed under
fixed-term contracts is higher in the group of women
and men with basic vocational education, than in
the total working population. The youngest persons
(aged 18–24) are quite often employed under fixedterm or civil law contracts. The study carried out
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by the Polish Agency for Enterprise Development
(PARP) shows that the relevant figures among men
are as follows: 36% work under a fixed-term contract
and 19% under a civil law contract, and amongst
women: 31% and 30% respectively [Czarnik and

Turek 2015:35]. In the group of persons aged
25-34, these employment forms are less popular:
fixed-term employment contract 24% of men and
23% of women; civil law contract 8% of men and
9% of women [Ibidem].

Table 1. Structure of the employed by levels of education (Q1 2015, %)
In total

Higher
education

Post-secondary
and secondary
vocational education

General
secondary
education

Basic
vocational
education

Lower secondary
school or lower
level of education

In total

100.0

32.9

27.0

8.5

25.8

5.8

Men

100.0

26.0

27.7

7.2

32.2

6.9

Women

100.0

41.5

26.2

10.0

18.0

4.3

Specification

Source: own work on the basis of: Central Statistical Office (GUS) 2015: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015 [Economic activity of
the population of Poland, 1st quarter of 2015] “Informacje i Opraco-wania Statystyczne” (Statistical Information and Studies), Warsaw, p. 87.

Table 2. Professional activity rates for women and men by level of education (Q1 2015, %)
In total

Higher
education

Post-secondary and
secondary vocational
education

General
secondary
education

Basic
vocational
education

Lower secondary
school or lower
level of education

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Men

55.0

43.4

56.4

47.1

68.6

65.9

Women

45.0

56.6

43.6

52.9

31.4

34.1

Specification
In total

Source: the same as for Table 3.

Table 3. Employees with basic vocational and higher education by gender and age (Q1 2015; in %)
Age in years

In total

With basic vocational
education

With higher education

3.8

3.9

Women
15-24

5.9

25-34

26.9

11.5

39.5

35-44

28.1

29.8

30.5

45-54

23.8

37.1

16.5

55-64

13.8

16.5

8.4

1.4

1.1

1.2

95.6

96.3

65 and older
Working age (18–59)

95.2
Men

15-24

7.2

5.7

2.4

25-34

27.4

16.3

38.4

35-44

27.2

28.4

31.4

45-54

20.5

27.8

14.5

55-64

15.6

20.5

10.5

65 and older
Working age (18–64)

2.0

1.2

2.8

97.9

98.8

97.3

Source: own work on the basis of: Central Statistical Office (GUS) 2015: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015 [Economic activity of
the population of Poland, 1st quarter of 2015] “Informacje i Opracowania Statystyczne” (Statistical Information and Studies), Warsaw, p. 104.
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Persons running
a sole proprietorship
On the one hand, in the case of persons with basic vocational education, own business seems to be
a good choice provided that they pursue professions
associated with public services (seller, hairdresser,
beautician, fitter, car mechanic, etc.). It is more beneficial to run one’s own business than to work for the
benefit of others as it provides a chance for higher
earnings than those offered by employers to their
employees. On the other hand, however, running
one’s own business entails greater risks and lower
social security benefits than under an employment
contract, which is especially important for women.
Among women and men with basic vocational education there are more sole proprietors
than among the total male and female population, more people have a registered business [Central Statistical Office (GUS) 2015:87]. The studies
carried out in Poland show that in the case of women
with a lower level of education, push factors more
often decide about self-employment than in the
case of women with higher education, among whom
the pull factors are more significant [Lisowska
2012a:94; Sarata 2011:278]. Among working women with basic vocational education, persons running
a sole proprietorship accounted for 18.2% compared
to 13.3% in the total population of working women
(data for Q1 2015). In the case of men, the figures
were: 23.8% and 22% respectively (significantly
smaller differences than for women).
Both persons registered as those individually
operating a business, in other words self-employed
persons, as well as persons who hire employees and
function as employers fall into the category of “persons running a sole proprietorship”. Self-employed
persons constitute a majority in the group of persons
running a sole proprietorship (87% in case of men and
90.6% in case of women), employers, on the other
hand, constitute a minority (13% and 9.4% respectively). Both women and men with basic vocational
education seldom perform the function of employers
(less often than in the total working population).
At the same time, there occur greater gender disparities when it comes to those running a sole proprietorship. Women account for 33.1% and men for
66.9% among the total population of persons running a sole proprietorship. In the population of persons with basic vocational education running a sole
proprietorship, women account for only 25.9% and
men for 74.1%. Among employers, women account

for 30.2% and 20.2% respectively [Central Statistical Office (GUS) 2015:87]. Women with basic
vocational education less often run their own
business than men with the same level of education or the total population of working women. Similarly, women less often perform the function
of employers.
Mostly women provide assistance to the family
members, whereby women with basic vocational
education, more often than the total working population of women, perform unpaid work for the family
[Central Statistical Office (GUS) 2015:87].

Pay of women and men
with basic vocational education
According to the research on pay conducted by the
Central Statistical Office (GUS)2 in the years 2006,
2008, 2010 and 2012, average monthly gross pay
of working women in each year accounted for 82%,
81%, 85% and 83% of average monthly gross pay of
men [GUS 2007, 2009, 2012, 2014]. If the pay of
women is taken as basis, average monthly earnings
of men were by 22% higher than those of women
in 2006, by 23% higher in 2008, by 18% higher in
2020 and by 20% higher in 2012. These data indicate that over the years 2006-2012 the gender pay
gap decreased only slightly. It was comparatively
the lowest in 2010, and comparatively the highest
in 2008. Against the background of the pay gap for
the total working population, particularly unfavourable for women is the pay gap for basic vocational
education (Figure 3). Comparatively the largest
gender pay gap has been observed in the group
of people with basic vocational education.
Figure 3. A female-to-male average pay ratio for persons
with basic vocational education in 2006, 2008,
2010 and 2012 (%)

Source: own calculations on the basis of pay research data from the Central
Statistical Office (GUS) in the years 2006, 2008 and 2010 [GUS 2007,
2009, 2012, 2014].
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It can be concluded on the basis of average monthly pay in companies having 10 or more employees,
that women with basic vocational education earned
69% of what their male counterparts with the same
level of education earned, with the exception of 2008,
when their average monthly pay accounted for only
67% of the monthly pay of their male counterparts.
Men with basic vocational education earned by
45% more than women in 2006 and the same situation occurred in 2012 – average gross monthly pay
of men with basic vocational education amounted to
3,103 zloty and of women to 2,145 zloty. Thus, men
earned by nearly a thousand zloty more per month
than women with the same level of education.
In the public sector, the pay gap was bigger
than in the private sector: women earned 57%
of men’s earnings in the public sector (2,221 zloty
and 3,870 zloty respectively) and 72% in the private
sector (2,120 zloty and 2,930 zloty respectively).
When it comes to the distribution of average pay
by age, the differences between women and men
with basic vocational education are comparatively
the largest in the youngest group aged 14–17 –
women earn only 60% of men’s earnings, then in the
group aged 40–44 (63%) and aged 35–39 (67%),
and comparatively the smallest in groups aged 18–19
(83%) and aged 20–24 (79%), which is shown in
Figure 4.
On the onset of their professional activity (with
the exception of minors whose work is most often
reduced to paid apprenticeship), differences in pay
are smaller than at a later time, when women experience career interruptions due to childcare.

Pay differences are also noticeable when average
hourly rates are analysed. For an hour of work, women get paid less than men, which mostly relates to
the public than the private sector (Figure 5). In
other words, there were greater differences between
rates per hour in the public sector offered to women
and men with basic vocational education than those
offered in the private sector in each of the years covered by the research. In 2012, in the public sector the hourly rate for men was by 70% higher
than the hourly rate for women, and in the private sector – by 37% higher. Over the years 2006–
2012, the hourly rate in the case of persons with
basic vocational education increased, whereby the
smallest increase occurred between 2010 and 2012.
In 2012, it was 15.61 zloty for men and 11.42 zloty
for women in the private sector, and 20.58 zloty and
12.11 zloty in the public sector.
Table 4 shows average gross monthly pay of
women and men with basic vocational education
for selected professions including the number of
employees per profession. The analysis is based
on professions in which the number of women and
men employed is relatively high, as well as – for the
purpose of illustration – those in which women earn
more than men.
As regards chefs, the profession dominated by
women, they earn slightly more than men – average
monthly pay of female chefs accounts for 105% of
the pay of male chefs with basic vocational education. In the group of vehicle drivers and operators,
a highly masculinised profession, women earn more
than men. In particular, a clear difference in favour

Figure 4. A female-to-male average pay ratio by age in 2012 (%)

Source: own calculations on the basis of data from the pay research carried out in 2012 [Central Statistical Office (GUS) 2014].
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Figure 5. Gross hourly pay of women and men with basic vocational education in 2006, 2008, 2010 and 2012 (in PLN)

Source: own calculations on the basis of data from the pay research [Central Statistical Office (GUS) 2007, 2009, 2012, 2014].

Table 4. Number of employees and pay of women and men with basic vocational education in selected professions in 2012

Selected jobs and professions

Number of employees

Average gross monthly pay
in PLN

Female-to-men pay ratio
%

men

women

men

women

Property landlords

18 776

12 181

2 228

1 983

89

Waiters, bartenders

1 139

4 929

1 958

1 857

95

Vehicle drivers and operators

208 631

4 148

2 918

3 056

105

Lorry and bus drivers

110 731

489

2 769

3 439

124

Blacksmiths, locksmiths

104 062

4 130

3 296

2 577

78

4 720

20 478

2 000

2 099

105

Refuse collectors

39 880

22 805

2 616

2 131

81

Mechanics/fitters

27 086

20 686

3 422

2 407

70

Machine and equipment operators

372 062

56 667

3 329

2 551

77

Workers fulfilling simple tasks

135 437

183 152

2 517

2 032

81

Site operatives

138 108

1 806

2 819

2 530

90

6 357

3 559

3 090

2 095

68

83 118

34 333

2 680

2 325

87

9 921

52 975

2 773

2 002

72

Food processing workers

40 846

25 491

2 381

2 214

93

Shop assistants

12 560

100 057

2 359

1 980

84

Cooks

Printing workers
Labourers in mining, construction
and transport
Garment workers

Source: own work on the basis of unpublished data from the research on pay carried out by the Central Statistical Office (GUS) in 2012 [GUS 2014].
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of women is observed in the group of lorry and bus
drivers – average monthly pay of women accounts
for 124% of the pay of men. Women in this profession are still few and far between, but they can expect high pay.
In masculinised professions, monthly pay of
women is usually lower than those of men, but not
so clearly as on average for the whole group with
basic vocational education. Thus, in the group of site
operatives, women earn 90% of what men do, in
the blacksmith, locksmith profession – 78%, in the
refuse collector profession – 81%. Monthly pay of
women employed as workers in the food industry
accounts for 93% of the male workers’ pay. In the
group of shop assistants (highly masculinised profession) women earn 84% of what their male counterparts earn.
In masculinised industries, opportunities open
to women comprise not only higher pay than in
the feminised professions, but most of all pay nearly equal to the pay of men. This is due to the fact
that male professions are in greater demand in the
market and they are better-paid than female professions, while a low number of women pursuing these
professions does not lead to any pay reductions.

with basic vocational education in the labour market
contrasted with the situation of male graduates of
vocational schools.
This qualitative research served multiple purposes. First of all, the aim of the research was to identify
factors that determine the women’s choice of basic
vocational school (family considerations, school influences, the influence of peers, cultural aspects)
and obtain opinions of women with basic vocational
education on the quality of vocational education in
the context of the preparation of students for a specific profession and how to function in the labour
market. Secondly, the research aimed at obtaining
information whether it is easy or difficult for female
graduates of vocational schools to find a job, what
attitudes of the employers they have encountered
while looking for a job.
Women that took part in the research confirmed,
that in their opinions there are many job offers for
persons with basic vocational education, but it is difficult to find a decent-paying job so that they could
support themselves and the family:

Opinions of women with basic
vocational education on their
situation in the labour market

Interviews carried out in the Warmian-Masurian province show that rates offered by Polish employers are perceived as grossly low by returned
women economic emigrants. They have both practical knowledge and professional experience gained
abroad, thus they expect the pay that would allow
them to maintain themselves, whereas in the local
market they encounter offers which do not come up
to their expectations.
In addition, it is difficult for women to find the
first job in the learned profession:

Explaining the reasons for the existence among
women with basic vocational education, in particular graduates, of high unemployment rates, while
skilled workers are generally in high demand in the
labour market and the reasons why women find
it difficult to get a job after graduating from vocational school was possible thanks to the qualitative
research – interviews in focus groups and individual
interviews carried out in 20153 with women aged
20–34 having basic vocational education.
Interview instructions covered such issues as reasons for choosing a given (masculine or feminine)
vocational school and profession – was this choice
influenced by the family (family traditions), friends
or career counsellor; the importance of stereotypes
for choosing a profession; the way young women
perceive work in masculine professions; learned
profession and chances in the labour market – finding a full time job, establishing a business; pay level
degree of satisfaction achieved; situation of women

Even if the job is available, the pay ain’t enough to
maintain the flat, children, not to mention the food.
[Siedlce, FGI]

I graduated from vocational school as a chief. I have
never worked in my profession. Right now I work for
a second hand clothes sorting store. I have a yearold son (...) I worked illegally, so I was not eligible
for maternity allowance. [Siedlce, FGI]
Many a time, women that took part in the research encountered offers without any contract or
offers with fixed-term or civil-law contract. Contracts of this type are perceived as unfavourable for
women because they do not give rights to maternity
leave, although they were accepted as a means to
gain professional experience, without which – ac-

49

cording to women – it is impossible to find a better
job. For this very reason, i.e., to get at least some
experience in the labour market, they took up employment in a profession other than their learned
profession.
It is possible to conclude on the basis of opinions expressed by women who took part in the research, that because of the limited availability of
employment contracts, upon signing the contract
women soon decide to have a child. Such behaviour
strengthens the approach adopted by employers to
avoid offering employment contracts to young women. Employers who hire under civil law contracts
mitigate the risk of hiring women who will become
unavailable when she becomes a mother. Questions
pertaining to procreative plans and having children
are therefore a standard element of job interviews in
this professional group. Here is an example of replies
provided:

Opinions expressed by the women reveal the influence of gender stereotypes on the choices and situation of women in vocational education and the labour
market. Some women indiscriminately accept the
distinction between masculine and feminine jobs and
provide arguments that stem from gender stereotypes
(women are unsuitable for certain professions; male
and female brains work differently) in order to justify the traditional choices of vocational schools. Some
hold an opinion that women should choose masculine
schools, although this is a brave choice because it is
likely to cause discomfort resulting from differences
(only a few girls in a class of male students) and to
unfavourable attitudes in the local environment (tomboy; people would keep saying that she chose technical school to find a husband). Only a few of them
stated that it is necessary to fight the stereotypes that
women are only suitable for housework chores, are
weak and unable to achieve professional success.

As soon as I went to my first job, a lady immediately
asked me if I had a boyfriend. (…) Perhaps because
when a girl has a guy she can get pregnant. [Siedlce,
FGI]

I wouldn’t dare then to attend a typical class of male
students. (...) I think that [this is] a kind of pigeonholing of women, claiming that they are unsuitable
for certain professions. (…) If I wanted to build
a house and a female bricklayer would come, my
reaction would be quite similar… I would be afraid.
[Olsztyn, IDI]

My friend immediately warned me that whenever I go
I should never tell them I have a child. [Kielce, FGI]
According to women who took part in the research, job offers for men are associated with higher
pay. Therefore, women with basic vocational education perceive sex-based wage discrimination: employers offer lower wages to women than to men although both sexes pursue the same profession and
work equally hard. Here is a selection of sample
replies:
It is easier for a guy to find a job. No matter whether he is a vocational or technical school graduate.
It is easier for him and he surely earns more than
a woman. In this respect I think this is a kind of discrimination. Women often work in the same profession, work harder but earn less. [Kielce, IDI]

I don’t know, I have never thought about it [attending a technical class]. I don’t know, in my opinion
this is for men and that’s it. Just as the dressmaking, hairdressing and confectionery was for girls.
That is what I thought at the age of 15. [Kielce, FGI]
There were several [in technical classes], but rather
tomboys. I don’t know, some of them did not even
look like girls. [Kielce, FGI]
Women should choose such [typically masculine]
professions. (…) I think they are afraid. They fear of
what people will say. [Siedlce, FGI]

My boyfriend works as an electrician and earns
13–14 zloty per hour. And I haven’t heard of a single woman who would earn that much. [Siedlce, FGI]

It is necessary to change the stereotypes that women are supposed to do the cooking. That women are
weak, that they can’t do this or that. The stereotype
that women are poor creatures and can do nothing.
This is not true. [Kielce, IDI]

I worked in a hair salon, normally, 6 days a week
8 hours a day. With a bad grace, she paid me 600
zloty for the month. So I made 20 zloty for an 8-hour
workday. I simply gave up. [Kielce, FGI]

Some women think that an employer would never
hire a woman to do “male jobs” because he does
not believe in her competences. Individual interviews with women pursuing masculine professions
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confirm the fears pertaining to doubts of the employers – they usually worked as assistants and earned
significantly less than their male counterparts in the
same profession.
Results of the qualitative research explain that
lower professional activity among women with basic
vocational education has its origins in the stereotypical perception of women by employers – through the
prism of their motherly and care-taking functions.
Because of this stereotypical perception, it is difficult for young women with basic vocational education to find a full-time job. On the other hand, low
pay offered to women and awareness that men with
the same level of education earn more, coupled with
experience gained abroad, where people are generally paid more, do not encourage them to take up
employment at all.

Summary and conclusions
Over the years 2010-2015, employment rates for
women with basic vocational education decreased
from 44.6% to 43.4%, while the same rates for the
total population of women increased from 42.2% to
44.1%. Improvement in the labour market does not,
therefore, apply to women with basic vocational education. Finding a job is easier for male rather than
female graduates of vocational schools, which is reflected in lower unemployment rates for men.
In comparison with the total population of women
aged 15 and over and men with basic vocational education, women with basic vocational education less
often take up gainful employment. On the one hand,
professions in which women are usually educated
are in lesser demand in the labour market (hairdresser, chief, shop assistant), because the market
is highly saturated with such employees (a respondent of the qualitative research points out: in a small
town there are several hair salons located along the
same street). On the other hand, however, the vocational education offer for girls is not very diverse,
and no actions are taken to encourage girls to attend
vocational schools for boys.
Employers more often offer to young women with
basic vocational education fixed-term or civil law
contracts, thus forms of employment which are less
favourable for women than for men. When women
do not have an employment contract, it affects both
their private and family lives – if they get pregnant
and give birth to a child, they will be left destitute.
In this situation planning children is not possible.

Hourly rates offered to women with basic vocational education, both in the private and public sectors, are much lower than those offered to men, thus
some women do not agree to such low pay and do
not take up employment or take more time to find
a job. It is worthwhile to emphasise that the gender
pay gap in the public sector is clearly larger than
in the private sector – the women’s rate of pay accounts for 59% and 73% respectively of the average
hourly rate of pay for men.
Women are aware of pay discrimination and hold
an opinion that employers offer them hourly rates
which are twice lower than those offered to men.
Some of them justify it with the fact that men work
harder, and still some think that their work is equally hard and is worth to be paid the same.
Women employed in so‑called masculine professions sometimes earn more than those employed in
feminine professions. It may be concluded from the
opinions expressed by women, that employers are
unwilling to employ women in professions typically
regarded as “masculine”. The impact of stereotypes
is very strong, not only on the part of employers, but
also on the part of girls, who do not choose male classes in fear of “what people will say” or because they
are convinced of their lesser technical capabilities.
Therefore, actions need to be taken in order to
overcome the barriers preventing women from
choosing schools that educate in other than traditional professions and looking for jobs in professions
dominated by men or professions involving modern
technologies. On the one hand, actions must be taken at the vocational education level and girls should
be encouraged to choose schools offering education
in other than traditional professions, but on the
other hand – employers must be made aware that
women are capable of doing well in many professions currently dominated by men. In addition, it is
necessary to address to girls a message that would
overcome the barriers associated with traditionally
perceived femininity and masculinity.

1

Although data published by the Central Statistical Office (GUS) cover only figures relating to unemployment rate
amongst the total population of female (27.9%) and male
(32.7%) graduates and do not provide any figures broken
down by gender in particular education level categories (cf.
Central Statistical Office (GUS) 2015:81].
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2

3

In its representative research on pay carried out every two
years, the Central Statistical Office (GUS) takes into account
entities of national economy employing at least 10 persons.
The data relate to full- and part-time paid employees who
have worked the entire month of October. Pay information
is presented as gross average individual monthly pay and as
average hourly pay. More on the methodology see [Central
Statistical Office (GUS) 2014:10–13].
Six in-depth individual interviews were carried out with women working in masculine professions and six interviews were
carried out within the focus groups with working and unemployed women aged 20–34 having basic vocational education.
The research, commissioned by the Karat Coalition (Koalicja
Karat), was carried out in Kielce (2 focus groups and 2 individual interviews), Olsztyn (2 focus groups and 1 individual
interview), Siedlce (2 focus groups and 1 individual interview)
and Warsaw (2 individual interviews) in May 2015 by Millward Brown research agency. Currently a research report is
being worked on.
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Equal rights for women in Sweden

Introduction
The paper focusses on gender equality in Sweden in
two spheres of life: the labour market and the family.
Throughout the post-war period, Sweden took
measures aimed at incorporating the issue of gender
equality into social policy. The professional activity of
women was supported and the reconciliation of housework with work outside the home was rendered possible among other things through the creation of paternity leaves, which greatly facilitated the women’s
career development. In 1980, 95 percent of women
wanted maternity benefits to be transformed into parental benefits, that would be available to men as well
[Sainsbury 2003:94]. The 1980s saw the adoption of
the Act on Equality between Women and Men at the
Workplace, which imposed a ban on discrimination
and established an office of Equality Ombudsmen.
Religious and cultural considerations contributed
positively to the implementation of equality between
women and men in the family and the labour market.
The paper aims to present these considerations along
with Sweden’s policy in favour of actual equality. Information used in the paper comes from scientific publications and articles available on-line, as well as data
published by Eurostat and the European Commission.

The Swedish model
of Welfare state and the position
of women in the labour market
and the family
In 1995, the United Nations recognised Sweden
as the country representing the highest degree of

equality in the world. According to the definition of
the Swedish government, equality means creating
the same opportunities, rights and obligations in all
spheres of life for women and men [Frączek 2009].
However, the measures taken by Sweden in favour
of equality do not only focus on the position of women. Swedish law and practise prohibit discrimination and unequal treatment based on race, disability
or sexual orientation. In accordance with the study
carried out by the European Institute for Gender
Equality in 2014 in order to assess the level of gender equality in six areas (work, financial situation,
time devoted to childcare and housework, participation in political life, health), Sweden has the most
developed equality mechanisms in the European
Union. In the study, Sweden scored 74 points out of
100, which is much higher than the EU average of
merely 54 points1. Other Swedish initiatives of institutional nature, such as the Non-Discrimination
Act of 2008 and the Equality Office, are also noteworthy.
The Swedish model, referred to as the welfare
state, had a significant impact on the issue of women
and men equality. It is assumed that there exists
a specific “Nordic” model of the welfare state, characterised by high taxes, smaller than in other countries differences in the standard of living, greater income equality, more generous social benefits, lower
unemployment and poverty rates, higher degree
of gender equality [Anioł 2013:29]. The essence
of the Swedish welfare state model can be brought
closer by reference to a tripartite typology of Gosta
Esping-Anersen, which covers three social policy regimes: the social-democratic regime (Scandinavian
countries), the liberal regime (North America, England) and the conservative regime (Germany, Italy)
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[Anioł 2013:32]. In the social-democratic model,
the emphasis is placed on the state responsibility
and collective solving of social problems, including
the performance of welfare functions, while in the
conservative and the liberal models, responsibility
lies with the market, the families and the local communities. It is dominated by the principle of the universalism of many benefits, as well as the principle
of decommodification extended to the middle classes
(degree to which income of those employed is independent of their work) [Saxonberg 2010], designed
to protect people against the risks associated with
the operation of market forces. The social-democratic model is characterised by “defamiliarisation”
of care tasks, whose purpose, on the one hand, is to
strengthen the family by relieving it of certain obligations, on the other hand, to ensure greater individual independence to each and every of its members.
Therefore, attention is given to the development
of services that satisfy various needs of children,
elderly people and people with disabilities. In consequence, the model is conducive to developing the
potential association with the new role of women in
the labour market and the family [Anioł 2013: 32].
In addition, this model is also characterised by the
following properties: universality of principles as regards the award of numerous cash benefits, taking
care of the citizens from birth until death, high level
of educational services intended for children, as well
as developed benefits and services intended for the
disabled and the elderly. Another feature observed
are highly active trade unions and state support for
middle class development.
Intense professional activity applies not only to
men but also to women and the disabled, while longterm unemployment rates are at a very low level
here thanks to the promotion of the full employment
policy. A decent standard of living of the citizens is
guaranteed by the society and public authorities,
rather than by market mechanisms or social background. High taxes guarantee the financing of benefits and public services for all those in need, while
rights thereto are based on the citizenship. Thus, the
scale of poverty and social inequality is low in the
Scandinavian countries [Anioł 2013:35]. Popularisation by the state of women’s professional activity
and their presence on the political scene and in public life is embedded in the Scandinavian state feminism. Finland, Sweden and Denmark are at the top
of the list in the European Union countries’ rankings
in terms of women’s participation in politics [Czapiewska 2012].

In the late 1990s, Sweden designated 15 percent
of the European Social Fund co-financing to the
gender equality policy, while the other EU countries
spent for this purpose approx. 7‑8 percent of the resources. In the mid 1900s, this country was a leader
when it comes to the indicators reflecting the social
status of women (professional activity, participation
in political life and differences in pay) [Wiśniewski
2005:102].
One of the fundamental assumptions of the welfare state in Sweden is the fact that public social services (child and elderly care), transfers within the
maternal and parental leave, family benefits, as well
as housing benefits are associated with the citizen
status. Thanks to the universal benefits of subsistence character, the men and women find it easier to
perform both the function of carers and employees.
The desire to improve the situation of women were
among important factors contributing to the creation
of the Swedish prosperous society. Child and elderly
care, for which women were responsible, was partly
taken over by the state. In consequence, Sweden
notes the highest women’s employment rate among
all the European Union countries, amounting to
74 percent (men’s employment rate is approx. 79
percent) [Frączek 2009]. The term gender equality
means equal rights in the labour market, as well as
equal burden of the household tasks [Bakalarczyk
2010:207–208].
It is worthwhile to note how the Swedish society perceives prostitution – because it has a direct impact on attitudes towards gender equality.
The Act introduced in 1999 to prohibit the purchase of sexual services, has contributed to a dramatic decline in street prostitution, as well as the
decline in approval for the purchase of services of
a sexual nature. Three Swedish political parties
(the Centre Party, the Liberal People’s Party and
the Christian-Democrats) are in favour of penalising the paid sex abroad. Special procedures apply
in Sweden to some criminal offences, e.g., female
genital mutilation. Swedish legislation treats female genital mutilation as a criminal offence, even
when it takes place in Somalia. A man travelling to
Afghanistan in order to marry a ten-year old girl is
considered as an offender. Measures taken within
Swedish policy in this field have inspired the other
countries2.
In addition to numerous measures taken by Sweden, what deserves attention, is the attitude of the
church to equal rights of women. Swedish church
is the world’s largest Evangelical Lutheran Church
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and at the same time the largest denomination in
Sweden. Nearly 7 million out of 9 million inhabitants are protestants. Church plays an important role
in shaping the society – in accordance with (the 19th
c.) church law the nation was obliged, under severe
penalties, to learn to read and write by studying the
Bible (this ability was enforced through an examination procedure administered to Swedes by a priest
who visited each household every year) [Bakalarczyk 2010:215]. As a result, in the 19th c., Sweden
had the lowest illiteracy rate in Europe (only 10
percent of adult population). The content of the Bible also impacted social attitudes of Swedes, among
other things their attitude to work. Every work was
respected and those who did not work (regardless of
their gender) were socially stigmatised. This is connected with the Lutheran religious and moral work
ethics, which implies that all adults are traditionally ordered to undertake paid work [Bakalarczyk
2010:80]. Women from the Protestant areas were
more likely to be liberal, because girls and boys
were taught together. Protestantism is said to be an
early driving force behind the emancipation movement3.
A ground-breaking event, which very clearly
shows the attitude of the Swedish church to the
equality issue, was permission to ordain women to
perform the functions of a priest (1958). According
to a Swedish theologian Marit Norén, “Christ recognises the spiritual maturity of women for example
when He encourages Mary and her sister Martha to
become his disciples and tells them that they should
not limit themselves to the role of mere servants”
[Tubylewicz 2015]. In contrast to the Catholic ethos
of the South European countries, the purpose of the
Protestant ethos was not to develop the housewife
culture. Protestantism played a role in developing
the attitudes of Swedes towards equality (for years
women have served as pastors, managed the community of the faithful), which also impacted the
women’s involvement in social matters, including
politics (the proportion of women in the Polish Parliament is 23 percent, in the Swedish one 43 percent) [Oryńska 2009].
In Sweden, women constitute most of the clergy
and, according to social scientists, within 20 years
the priestly office will become a totally female profession. In 2013, Antje Jackelén, as the first female
in history, became the head (archbishop) of the
Church of Sweden. The Protestant Church in Sweden recognises a woman’s right to abortion as her
personal right.4

The welfare state model, the influence of the Protestant Church and the liberal model of society are
the main determinants of gender equality in Sweden.

Equal rights for women
in the Swedish labour market
In the first chapter of the Swedish Constitution of 28
February 1974 entitled “Fundamentals of the Political System”, there are references to an obligation
to ensure that all the citizens “are able to exercise
the right to work, housing and education as well as
are ensured the health and social care along with
safety”5. The same paragraph mentions measures to
be taken by public institutions with the purpose of
combating discrimination of citizens “on the grounds
of gender, colour, national or ethnic background, linguistic or religious affiliation, disability, sexual orientation, age, or any other feature of an individual”.
In the second chapter entitled “Fundamental rights
and freedoms”, attention is drawn to preventing discrimination on the grounds of gender: “Neither the
law or any other legislative instrument may lead to
discrimination against a citizen on the grounds of
gender, unless the provision pertains to the promotion of equality between men and women, the military service obligation or any other relevant official
duties”.
Unlike Poland’s, Sweden’s legislation does not
have a unified labour code. Labour law is based
on collective agreements between the employers
and trade unions. Key legal regulations pertaining
to the labour law in the context of equal rights for
women include the law on non-discrimination on
the grounds of gender, transgenderism, religion and
belief, ethnic origin, sexual orientation, disability or
age. In order to achieve the objectives set by law,
e.g., equal treatment of women and men, the person in question may be, if necessary, given special
treatment by an employer. However, an employer
may not give special treatment to anyone when it
comes to issues relating to working conditions or
employment. Discrimination covers also sexual
harassment, defined as behaviour that violates human dignity. An employer is required to take appropriate actions if an employee has been exposed
to sexual harassment in connection with the work.
The humiliated employee, in the case of whom
a breach of the Non-Discrimination Act has been
committed, has the right to be compensated by the
employer.
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In Swedish legislation there is the Child Care
Leave Act which covers women that are pregnant
or have given birth to a child. They “are entitled to
the leave in connection with giving birth to a child”6
for a period of at least seven weeks before the expected date of birth and seven weeks after giving
birth. No employee or a person looking for a job
may be treated unfairly for reasons associated with
the child care leave. Unfair treatment is also prohibited when it comes to working conditions, a division
of work, decisions on the promotion, termination or
dismissal. A woman who has given birth to a child
or is breast-feeding is entitled to request from her
employer a transfer to another job without losing
any employment-related privileges. Reasons associated with the transfer include impossibility to carry
out ordinary tasks at work (physically demanding
character of work or the handling of hazardous substances). If an employer is unable to organise another work, the woman has the right to leave that
is needed to ensure protection for her health and
safety.
The main instrument aimed at improving the
situation of women in the labour market was the
Act on Equality between Women and Men at the
Workplace adopted in 1991 (on 1 January 2009,
it was replaced with the Non-Discrimination Act).
Its main purpose is to “improve the conditions of
women’s participation in the labour market” [Alfredsson i Ranveig 1995:30]. The first part includes
rules which impose on the employers an obligation
to take actions aimed at the promotion of equality at
the workplace, that is:
•• to endeavour to ensure for women and men sustainable quantitative access to various jobs in various employee categories,
•• to take special efforts aimed at rendering it possible for representatives of minority gender in
a given employing establishment to pursue employment,
•• to prevent sexual harassment,
•• to make it easier for both men and women to reconcile work and parental responsibilities,
•• to prevent any differences in pay between women and men who perform the same or equivalent
work,
•• to be obliged to draw up “a list of differences in
pay” between women and men if at least ten staff
members are employed. The list falls within the
scope of an “annual action plan” drawn up by
an employee and presented to the Equality Ombudsmen.

The second part of the Act introduces an obligation of non-discrimination in employment, in the
choice of work-related tasks, conditions of employment, as well as on leaving the job. In addition, it
prohibits direct and indirect discrimination. Disputes related to discrimination against women and
men in the labour market are settled by the Employment Tribunal [Alfredsson i Ranveig 1995:30].
The Non-Discrimination Act that has been in
force since 1 January 2009, also called the Equality
Act, imposes on employers an obligation to take actions aimed at supporting equal rights for women at
the workplace (similarly as the Act on Equality between Women and Men of 1991). Coming into force
of the Act was accompanied by the establishment
of an office of Ombudsmen Against Discrimination
who is to oversee compliance with the provisions of
the Act. This office replaced the previous offices,
such as: the Equality Ombudsmen, the Ombudsmen
Against Ethnic Discrimination, the Ombudsmen for
the Disabled and the Ombudsmen Against Discrimination on the Grounds of Sexual Orientation7.
The position of women in the labour market is
largely determined by external conditions associated with their educational aspirations, as well as
their attitude to the issues of family and maternity.
In 1988, the Swedish Parliament decided that representatives of no gender may constitute less than
40 percent of students, regardless of the curricula.
Another objective was to increase the percentage of
women among heads of schools. In 1993, 35 percent
of school heads were women. In the period between
2010 and the present time, the number of female
heads of schools has increased, currently it is no less
than 40 percent in secondary schools and approx. 70
percent in elementary schools8.
In order to make it easier for both men and
women to reconcile work and family responsibilities, working parents were encouraged to take up
part-time jobs. In 1994, 10 percent of working men
and 40 percent of working women worked in this
way. Average work time for women was 33 hours
a week and for men 40 hours. Any person who had
small children and worked fulltime basis, regardless of gender, had the right to shorten their workday by 2 hours of work time, if they agreed to an
appropriate reduction in pay [Alfredsson i Ranveig
1995:30–33]. Between 2002 and 2012, the share
of women using flexible forms of employment increased by 6.3 percentage points (from 32.3 percent to 38.6 percent) [Wiśniewski 2005:106]. Since
2006, 39.9 percent of women in Sweden had used
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flexible forms of employment, therefore their number did not decrease in comparison with the first half
of the 1990s. [Zygmunt 2006:128].
Enacting in 1991 the Act on Equality, the Parliament promoted the slogan “equal pay for the
same or equivalent work”, recognising the issue as
the most important in the sphere of actions towards
equality. A commission that was appointed in the
same year to examine differences in pay, concluded
that gender is one of the factors contributing to differences in pay between women and men [Alfredsson i Ranveig 1995:23–24].
Sweden notes the smallest difference in employment ratios of women and men among all the European Union countries. High presence of women in
the labour market is a result of an attitude held in
Sweden that in addition to financial benefits, work
has the autotelic dimension [Alfredsson i Ranveig
1995:126]. In the case of women, work gives them
satisfaction, makes it easier to find their place in the
society, prevents social exclusion. Looking at the
professional life, the number of women holding managerial positions, in particular in the private sector,
is insignificant. According to Statistics Sweden, in
1990, the number of women holding managerial positions constituted 30 percent in the public sector
and nearly 10 percent in the private sector. In order
to increase the recruitment of women to managerial
positions, in 1993 the government appointed a committee to analyse why such an insignificant number of women holds top managerial positions in both
sectors. Conclusions drawn from the final report of
the committee induced the government to provide
financial support to so called private management
academy. Its task was to stimulate public discussion,
deepen knowledge and carry out active measures
aimed at increasing the number of women at leadership positions in the private sector. In 2004, Swedish women still held nearly 30 percent of managerial positions [Zygmunt 2006:126]. There was an
increase in the number of women in management
boards of listed companies – from 6 percent in 2002
to 23 percent in 2014. These indicators – similarly
as in the previous years – are much higher in the
public sector. Women constitute a majority among
managers (approx. 52%) in the central administration, provinces and municipalities, and 46 percent of
members of government and members of the Swedish Parliament are also women9. According to recent
surveys, the presence of women in managerial positions is 27 percent, thus it is lower than the European average of 33 percent10.

A uniform retirement age for women and men
was introduced in 1999. The system for calculating the retirement pension insurance premiums
was designed in such a way as to take account of
the needs of women. During the period of maternity
and performing household duties, women more often change jobs and more irregularly pay retirement
pension insurance premiums. Currently, a flexible
retirement scheme is in force in Sweden – one may
retire between the age of 61 and 67. Swedes welcome the opportunity to work longer – until the age
of 6711.

Sweden towards equal rights
for women in the family
In Sweden, the family policy constitutes one of the
most important pillars of the Nordic welfare state
and its main achievements include a high level of
professional activity of women and relatively high
fertility [Anioł 2013:43].
The Sweden’s family policy aims at materialising
the “model of a working family with dual breadwinner and protector” [Anioł 2013:43]. It is possible
to point out numerous conditions that shaped this
policy at the turn of the centuries. One of them is
a change in the family structure and new form of
relationships: common-law marriage, mixed families
(a biological parent and his/her new partner living in
the same household together with children from prior marriages), living-apart-together (LAT) relationships, gay and lesbian couples bringing up children.
The noticeable thing is a postponement of decisions
on entering into marriage and having children, as
well as a higher separation and divorce rate. Marriage is no longer an economic necessity, more and
more often it is a consequence of individual choice.
The importance of men’s earnings is diminished
by the mass employment of women, while fathers
are expected to be more involved in the family life.
Lesser tendency to enter into marriage, and therefore, a larger number of people outside the traditional family leads to the previously mentioned deinstitutionalisation of the family – the process which is
most advanced in the Scandinavian countries. Nevertheless, a high level of fertility among women is
noted. Unlike Poland, parenthood-related decisions
usually do not result in a reduced number of women
in the labour market. Professional activity of women
in Sweden is an answer to the problem of decrease
in the labour force.
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Sweden’s social policy is referred to as family-,
woman- and child-friendly. Scandinavia distinguishes itself with one of the most generous paid parental
leaves in the European Union, with a long paternity
leave which keeps being extended, but which is lost
if not used.
The economic recession in the early 1990s, tax
reform and the emergence of an unpredictable baby
boom (fertility rate at 2.14 in 1990 was the highest in Europe), blocked the development of family policy instruments. After the tax reform carried
out in 1991, the need arose to compensate incomes
of many families, which led to an increase in the
number of social beneficiaries and forced legislative changes in the area of parental leaves. In 1994,
a “month for the father” was introduced as a part
of the already existing 12-month leave. In the
same year, after elections won by the Social Democrats, the additional three months to the parental
leave, abolished earlier by the Conservatives, were
brought back. The Social-Democrats also declared
general cuts in the family policy, as they seen it as
the source of serious burden on the state budget.
Despite reduced spendings within the family policy
(lower level of monthly benefits for a child or reduced benefits for subsequent children in the family), the “month for the father” was not abolished.
What is more, this solution was widely promoted.
Extensive financial support was offered to nongovernmental organisations and government institutions in exchange for conducting the appropriate
educational activity. Changes that affected the present shape of family policy were introduced as late
as in 1998. One of them was increasing the parental
benefit from 75 percent to 80 percent of the salary
[Szelewa 2004:13].
The family policy of Sweden is composed of several basic elements:
•• individual taxation of spouses/partners,
•• various benefits for people having a family,
•• parental leaves,
•• high quality and availability of institutional childcare [Szelewa 2004:13].
The most recognisable elements of family legislation in Sweden are benefits and leave for both parents, falling immediately after the birth of a child.
In contrast to solutions applied in Poland, there is
no division into maternity and child care leaves. In
Sweden, there is a uniform parental leave, which is
divided into several phases, which differ in terms
of an amount of the possible income compensation.
Each parent is entitled to 240 days of paid leave, of

which 60 days falls both to the mother and the father. Thus, one of the parents may take care of the
child for a year and a half. If one of the parents does
not use two months, the benefit is lost. In addition,
a 10-day leave is reserved for the father directly
after childbirth. The leave, calculated in days, may
be taken in a variety of ways until the child’s eighth
birthday. Even when the leave has already been
taken, parents may decrease work time by 2 hours
if they need to take care of the child under the age
of eight, with a corresponding decrease in salary
[Szelewa 2004:12–13]. In 2002, an addition of 2
months was introduced for each parent to supplement the annual leave. Therefore, the total amount
of the benefit was 16 months, during which for 13
months parents receive a benefit equal to 80 percent
of the salary [Anioł 2013:56]. According to Dorota
Szelewa, this decision strengthens the role of men
as fathers, while at the same time, it is a logical step
towards the implementation of the Sweden’s equality policy. Although this policy is formally neutral
towards genders (a 2-month leave reserved for the
mother or the father), it is mainly targeted at fathers. If gender equality is to really take place, the
men themselves must be involved in the process.
The “month for the father” introduced in 1994 contributed to a slight increase in the number of fathers
taking the parental leave (in 1987 6 percent, in
1997 9.9 percent). Data for subsequent years suggest a more dynamic growth – from 13.8 percent in
2001 to 17 percent in 2003 [Szelewa 2004:14–15].
Recently (2015) the percentage of fathers taking
the parental leave has increased to 75 percent12.
As regards the dependency leave, fathers took 41
percent of the total number of dependency leave
days in 2001 and 43 percent in 2002. Nearly all
the fathers take the 10-day leave that they are entitled to after childbirth. The purpose of the “month
for the father” is to increase women’s chances for
professional career and their competitiveness in
the labour market. It is also worthwhile to mention the promotional campaign of 1989 initiated by
the Swedish social insurance institution, which promoted the slogan “Papa Come Home” taken from
the song of Evert Taube, a well-known Swedish
troubadour. Since then extensive funds have been
designated every year for information campaigns,
conferences, seminars, etc. Programmes for parent
trainings have been created and group meetings
for future fathers have been organised within their
framework. What matters is the fact that the role of
teachers in the programmes was played by the men
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themselves. Assessment of the trainings shows that
they were very highly valued and useful [Alfredsson
i Ranveig 1995:68–69]. In 2005, the Thorwaldsson
Commission was appointed to analyse the effectiveness of the parental leave in the context of gender
equality. One of the proposals, put forward by the
Commission, was to lengthen the basic part of the
leave to 15 months, with 5 months designated for
the mother and the father, and to lengthen for each
woman the leave before childbirth to 30 days and
the leave after childbirth for each of the spouses
to 30 days. However, these proposals were not approved by politicians who justified their doubts by
claiming that lengthening the parental leave may
discourage women from resuming work and hinder
their professional career. In particular, unintended
side effects of longer leaves for women of childbearing age were pointed out as leading to their “statistical discrimination” by employers wary of long
absence from work. This mainly relates to the jobs
and positions at which longer absence from work
is costly or otherwise severely inconvenient [Anioł
2013:56–57].
Because women take much larger part of parental leaves, they less often occupy positions that require greater responsibility or availability. That is
why, it was postulated in numerous debates to assign a greater number of non-transferable months
of leave to women and men in order to reduce employers’ concerns relating to potential leaves of absence taken by mothers. A special financial voucher
was introduced in 2008 for couples who equally divide their leave. The aim is to encourage the parent who earns less, usually a woman, to return to
work [Anioł 2013:57–58]. According to the Swedish left-wing parties, higher care benefits and longer parental leaves pose a threat to the principle of
gender equality. The benefits are mostly used by
women, which leads to their professional deactivation and marginalisation in the labour market. Care
benefit presented as a tool that ensures the right to
free choice is perceived as biased in the context of
gender equality due to the fact that it encourages
mothers to stay at home with her children. Thus, it
is a maternity rather than a parental benefit. The
left-wing party refers to this benefit as “overtly
feminist” because it consolidates stereotypes [Anioł
2013:63].
In order to maintain the professional activity
of women, it is necessary to develop a network of
childcare facilities for children up to 6 years of age.
In addition to care, these state-subsidised facilities

also provide early education for children. Most of
the employees of these facilities (day care centres,
kindergartens) are women. Numerous projects and
social campaigns were implemented and organised
to increase the recruitment of men to these positions [Alfredsson i Ranveig 1995:69]. Parents can
also hire a child-minder – the service is financed by
the municipality. When one of the parents decides
to completely give up his or her job due to childcare, the parent may attend education and recreation centres financed by the state together with the
child.
Undoubtedly, regulations of Sweden’s family
policy that encourage fathers to be more involved
in taking care of the children and mothers to be
more professionally active have led to increased
gender equality in this country [Anioł 2013:70].
Strong links between the family policy and equal
rights for women and the employment policy are
among the most important features of Sweden’s
social policy. This approach contributed to increased fertility rate, as well as achieving the highest in Europe female employment rate. This strategy is conducive to combining work with taking
care of children and involvement in the family life
not only for mothers but for fathers as well [Anioł
2013:76]. Equality guarantees manifest themselves in the promotion of partnership relations in
the family and are conducive to the model with
two working parents. Costs associated with maintaining a family are subject to socialisation, which
is reflected in a well-developed system of benefits
and services for the family conducive to the reconciliation of family responsibilities and work without the need to resign from any of these spheres.
However, it is worthwhile to notice a certain paradox: despite a loud discourse on equality and
broad social support for the sharing of household
duties between the parents, in practice the traditional family model, in which a woman is burdened
with both professional and household duties, is still
noticeable [Zygmunt 2006:130]. This shows the
strength of cultural considerations and how much
needs to be done in order to change them. As it results from the example of Sweden, the efforts and
outlays made by the state in favour of the equality
policy lead to a visible improvement in the situation of women. According to the studies by Göran
Therborn, a professor of sociology at the University of Cambridge, Sweden is referred to as the “first
country to break patriarchal rules in the modern
world” [Motiejūnaitė 2008:33].
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Another element connected with equality in the
family is the prevention of domestic violence. Since
early 1970s, an intense legislative work has been
undertaken in Sweden with the purpose of regulating the family violence offences – among other
things penalties for rape, sexual harassment, sexual
coercion, beating, severe beating have been toughened. In 1990, the Swedish government approved
programmes aimed at taking more intense actions
against violence. An important element of this programme was attracting attention to the problem
of violence against women and making the society
more sensitive to the mechanisms in the cycle of violence. Appeals were made to the prosecutor general, the judiciary and the police board for organising
special courses devoted to violence against women.
Since the early 1990s, the Police Board has received
state subsidies intended for organising protection for
women who have suffered domestic violence. In the
most serious cases, women may rely on the protection of a free-of-charge bodyguard [Alfredsson
i Ranveig 1995:85–87].
The Swedish government is well aware of the
fact that the state is jointly responsible for the cruel
discrimination against women taking place at the
comfort zone of the home and does not underestimate this problem by using arguments concerning
non-interference into the private family matters. In
1998, the Parliament adopted a separate Violence
Against Women Act. It follows from the Act that
such offences are prosecuted ex officio, thus an accusation may be brought both by a woman who suffers violence, as well as by the police or medical
staff. A woman is entitled to free legal assistance
during the investigation and the offender is not allowed to contact the victim. Within the territory of
the country, there are shelters for women whose operation is financed by municipal authorities. Local
police and social welfare institutions cooperate with
the shelters. The National Council for Preventing
Violence Against Women, appointed in 2000, is an
advisory body to the government which consults
with representatives of various non-governmental
organisations, as well as scientists who study the
problem. Work of the Council is coordinated by the
Ministry of Equality. It is the duty of the police to
intervene in each case of domestic violence, register the incident even if the women does not accuse
the man [Lisowska 2010:123]. Jens Orback, the
Minister for Gender Equality in the years 20042006, writes in one of the articles published on the
government website: “Violence inflicted by men

against women is a serious obstacle to the society
enjoying equal rights”13. In 2006, Swedish government increased expenditure on counteracting violence against women by 100 million kronor. Some
funds were also designated to support an out-patient
clinic for men who have committed violence against
women. According to Orback, many men unconsciously contribute to strengthening the stereotypes
associated with femininity and masculinity. The
change of stereotypes is an important contribution
towards equality, that is why the government decided to appoint in 2006 a working group, whose task
was to examine social roles of men, in order to work
out a method of changing the traditional model. As
emphasised by Orback, equality is not only a matter of women but also men, boys and girls. He adds
that even though Sweden is considered one of the
most egalitarian states, it will be truly satisfactory
when men’s violence against women is completely
eradicated.

Conclusion
Thanks to effective policies to support the family and
employment, as well as promoting equality as a primary value, Sweden occupies the top position in the
EU countries. The researchers from the Stockholm
University, emphasise that Scandinavian countries
which occupy top positions in all gender equality
rankings, should show the way towards equality to
the other EU countries, but should not forget, however, that they themselves still need many reforms
so that full equality between women and men in the
society can become a fact [Olofsson 2015].
Sweden may be an inspiration for Poland, in particular as regards the creation of media campaigns
to promote active paternity and to educate parents
about the rights available to them. Other actions
characteristic for the Swedish family policy – increasing the length of a paternity leave or the parental
leave for fathers – also deserve to be implemented in
our country. These solutions encourage procreation
decisions, improve the quality of relationships in the
families and increase employment rate among women. It is also worthwhile to point out the division of
household and childcare duties between partners in
Swedish families: men are more and more often engaged in the carrying out of activities stereotypically
referred to as feminine. According to the Swedish
Minister, Lise Bergh, gender equality is rooted in
the family14.
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