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Nazywam się Nima Habashna i reprezentuję kampanię Moja mama jest Jordanką i mam 
prawo do jej obywatelstwa. Nasza kampania wzywa do równości w dostępie do obywa-
telstwa, ponieważ Jordanki, które poślubiły obcokrajowców, nie mogą przekazać swojego 
obywatelstwa dzieciom i mężom. Ponieważ dyskryminacja w prawie i innych pokrewnych 
przepisach stawia te kobiety w obliczu niekończących się problemów ekonomicznych 
i społecznych. Dzieci na co dzień muszą zmagać się z problemami z zatrudnieniem, edu-
kacją, dostępem do służby zdrowia i świadczeń socjalnych, a nawet tak prostą kwestią jak 
otrzymanie prawa jazdy (...).

Przychodzę tutaj, przynosząc cierpienie tych kobiet, ich dzieci. Młodych mężczyzn i ko-
biet, którzy wszyscy z nadzieją patrzą w przyszłość i czekają, jak równość i godność, któ-
rych zostali pozbawieni, zostaną im zwrócone.

Wystąpienie na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych
Genewa, 22 lutego 2012 roku
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Wstęp

Kwestia kobiet leży u podstaw wszystkich rzeczy i nie może być posta-
wiona bez naruszenia całego porządku. Bo czy może być oddzielona 
od religii? A od systemu społecznego i kulturowego? 

Moghadam 2003: 278

Kobiety znajdują się w centrum bliskowschodniego1 dyskursu o współczesności 
i zmianie społecznej: liderki organizacji kobiecych, feministki, intelektualistki – 
coraz szersza rzesza kobiet pracujących na uniwersytetach, w urzędach państwo-
wych, fabrykach czy własnych fi rmach. „Są one – jak podkreśla Valentine Mog-
hadam (2003: 278) – produktem społeczno-ekonomicznej zmiany, ale także to 
one rozwój i zmianę pobudzają”. Domagając się respektu dla swoich praw, spra-
wiedliwości społecznej i obywatelskiego uznania, ściągają na siebie oskarżenia 
o destrukcję rodziny i westernizację. Kobiety są, jak pisze Fatima Mernissi:

Zanurzone w procesie transformacji otaczającego je świata, bo ich obecnego położenia 
nie da się niczym usprawiedliwić. Za wiele jest archaicznych aspektów w małżeństwie, 
w stosunkach między płciami, w miejscu pracy. Kobiety karmią się marzeniem o nieza-
leżności (za: Moghadam 2003: 278).

Ich ekonomiczne, polityczne czy społeczne upodmiotowienie2 jest środkiem 
i celem społecznej zmiany, „dobrej zmiany” – jak defi niuje się rozwój w lite-
raturze przedmiotu (McGillivray 2008: 21). W podobny sposób rozumieją to 
pojęcie jordańskie działaczki kobiece, z którymi spotykałam się na moich ba-

1 Rozważania te odnoszą się przede wszystkim do arabskiej części Bliskiego Wschodu, czasem 
dla porównania przytaczam dane z innej części obszaru kultury arabskiej – z krajów Maghrebu. 
Specyfi ka turecka i irańska, podobnie jak kontekst izraelski, z uwagi na wyznaczone ramy analizy 
w ogóle zostały pominięte.

2 Termin ten stosuję jako niedoskonały polski odpowiednik angielskiego empowerment. Em-
power i stworzony od niego rzeczownik empowerment mają szerokie pole semantyczne. Empower-
ment można przetłumaczyć jako uwłasnowolnienie, choć to tylko część obszaru owego szerokiego 
pola semantycznego, dotycząca najbardziej podstawowego poziomu empowermentu, niewystarcza-
jąca dla moich rozważań. Można też oddać po polsku ten termin bardziej opisowo, jako „wzmoc-
nienie pozycji/roli/statusu” lub jako upodmiotowienie czy – wymiennie – jak upełnomocnienie. 
Ku tym rozwiązaniom skłaniam się w książce.
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dawczych szlakach. Rozwój oznacza dla moich rozmówczyń – zgodnie z du-
chem Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – 
odrzucenie wszelkich nierówności. Dlatego zmagania ruchu na rzecz praw 
kobiet w regionie sytuują się w centrum walki o prawa obywatelskie, których 
społeczeństwa krajów arabskich są pozbawiane. Trafnie ilustruje to fragment 
oświadczenia Stowarzyszenia Solidarności Kobiet Arabskich: „Zjednoczmy się, 
zewrzyjmy szeregi, by stać się polityczną i społeczną siłą, która będzie w stanie 
dokonać zmian w panującym systemie, prawach, legislacji, korzystnych nie tyl-
ko dla kobiet, ale wszystkich ludzi” (Moghadam 2003: 278). Wzywają one do 
zagwarantowania wolności słowa i zrzeszania się, poszanowania praw człowieka 
oraz stworzenia skutecznych instrumentów partycypacji obywatelskiej. Obywa-
telstwo w takim ujęciu jest bowiem nie tylko statusem, ale codzienną praktyką 
politycznego i społecznego współuczestnictwa, której fundament stanowi zasa-
da równości obywatelek i obywateli oraz niezgoda na dyskryminację, zarówno 
w sferze politycznej i ekonomicznej, jak i rodzinnej oraz społecznej. Ścisła re-
lacja między rozwojem a obywatelstwem zmienia długo dominującą w studiach 
nad rozwojem optykę, koncentrującą się jedynie na wzroście produktu krajowe-
go brutto. Rozwój w ujęciu, jakie jest najbliższe moim rozważaniom, to „proces 
rozbudowywania rzeczywistych swobód, które przysługują ludziom” (Sen 2002: 
51). Uwagę swą skupiam przede wszystkim na działaniach, które tę sferę swo-
bód poszerzają; na aktywności organizacji kobiecych, które na co dzień rzucają 
wyzwanie statusowi obywatelek drugiej kategorii, konsekwentnie dążąc do po-
szerzania praw i wolności, jakie przysługują mieszkankom Bliskiego Wschodu. 
Stawiają czoła autorytarnemu państwu, religijnemu fundamentalizmowi i pa-
triarchalnym wartościom odzwierciedlonym w rodzinnym prawie. 

Układ książki

Książka, do lektury której Państwa zapraszam, składa się z dwóch części. W czę-
ści pierwszej prezentuję teoretyczne tło moich analiz. Krótka charakterystyka 
ewolucji najważniejszych paradygmatów w studiach nad rozwojem (development 
studies) stanowi kontekst dla prezentacji koncepcji, która w moim przekonaniu 
najpełniej wyjaśnia problemy, z jakimi stykam się w pracy terenowej. Głównym 
punktem odniesienia jest dla mnie teoria rozwoju indyjskiego laureata Nagrody 
Nobla w ekonomii, Amartyi Sena. 

Praktyka uczestnictwa w programach na rzecz równości płci w Polsce i za 
granicą bardziej niż praca w zaciszu uniwersyteckiej biblioteki zweryfi kowała ten 
teoretyczny wybór. Optymistyczne przekonanie Sena, że edukacja i aktywność 
zarobkowa kobiet są kluczem do rozwoju, nie zawsze okazuje się prawdziwe. 
Analizy porównawcze kobiecego uczestnictwa w procesach rozwojowych ujaw-
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niły obraz daleko bardziej skomplikowany, wymuszając poszerzenie pola moich 
poszukiwań o genderowy wymiar studiów nad rozwojem. 

Kategorią dopełniającą teoretyczny aspekt mojej analizy jest obywatel-
stwo. Najczęściej termin ten defi niowany bywa jako więź łącząca jednostkę 
z państwem, na mocy której obywatel czy obywatelka nabywają określone pra-
wa i obowiązki. Choć prawo państwowe powinno być neutralne ze względu na 
rasę, religię, klasę, pochodzenie etniczne czy płeć, to gdy przyjrzymy się prak-
tyce społecznej, a nie jedynie zbiorowi aktów ustawodawczych, okaże się, że 
zasada równości wobec prawa pozostaje najczęściej tylko deklaracją. Badania 
feministyczne, które są w mojej pracy ważną inspiracją, opisały społeczny kon-
tekst kształtowania się obywatelstwa. Z jednej strony ukazały moc wykluczenia, 
zawartą w tradycjach myślenia o obywatelstwie, z drugiej − dostrzegły w tej kate-
gorii potężne narzędzie społecznej mobilizacji.

Druga część książki ma charakter empiryczny. Opiera się na badaniach, któ-
re prowadziłam w jordańskich organizacjach kobiecych w trakcie dwóch kilku-
miesięcznych wyjazdów terenowych w 2008 i 2011 roku. Wprowadzeniem do 
tej części jest analiza genderowego aspektu obywatelskich teorii i praktyk na 
Bliskim Wschodzie. Krzyżowanie się państwa, religii i pokrewieństwa kształtu-
je specyfi kę relacyjnego – opartego na rodzinie, a nie jednostce – typu obywa-
telstwa. Kobiety w relacji z państwem występują przede wszystkim jako matki 
i żony, a relacja ta zapośredniczona jest przez męskich krewnych, co rzutuje na 
strategie i sposoby legitymizacji działań na rzecz praw obywatelskich.

Prezentację zebranego materiału empirycznego rozpoczynam od przedsta-
wienia metodologii badań. Z jednej strony charakteryzuję metodologię femini-
styczną; z drugiej – skupiam się na kategorii doświadczenia w procesie badaw-
czym. Obie stanowią dla mnie istotne źródło metodologicznych inspiracji i tło 
dla uzasadnienia wybranych technik badawczych. W części tej znajdują się także 
informacje o organizacjach i instytucjach, z którymi pracowałam, oraz o wyko-
rzystanych źródłach.

Analiza procesu politycznej liberalizacji w Haszymidzkim Królestwie Jor-
danii pozwala zrozumieć specyfi kę stosunków między państwem a społeczeń-
stwem obywatelskim, wyznaczających ramy działań na rzecz równości płci 
i determinujących ich skuteczność. Kolejne rozdziały są próbą odpowiedzi na 
pytania o najważniejsze bariery, które jordańskie kobiety napotykają na dro-
dze do pełnego obywatelstwa. W opiniach moich rozmówczyń były to przede 
wszystkim:

– ramy prawne, które potwierdzają podrzędny status jordańskiej obywatelki 
w wielu sferach życia;

– niewielka aktywność Jordanek w domenie polityki; 
– bezprecedensowy sukces edukacyjny jordańskich kobiet, ciągle pozostają-

cy niewykorzystaną szansą;
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– znikoma obecność Jordanek na rynku pracy, choć niezależność fi nansowa 
jest niezbędnym warunkiem autonomii w pozostałych sferach życia;

– ochrona przed przemocą, której najbardziej drastycznym przykładem są 
zabójstwa honorowe;

– znaczenie socjalizacji w reprodukcji podrzędnego statusu kobiet w rodzi-
nie i społeczeństwie.

Każdemu z wątków uznanemu przez moje rozmówczynie za istotny poświę-
cam odrębny rozdział, podejmując próbę nie tylko opisu wskazanych proble-
mów, ale także sposobów ich rozwiązania i działań w celu ich przezwyciężenia. 
Książkę kończę refl eksjami na temat szans i zagrożeń, jakie dla praw obywatelek 
regionu niesie Arabska Wiosna.

Podziękowania

W trakcie pracy nad książką, którą oddaję właśnie w Państwa ręce, zaciągnęłam 
wiele intelektualnych długów, które z przyjemnością wyliczam. Inspiracje i wie-
dzę czerpałam z licznych źródeł, korzystając z pomocy wielu osób oraz instytu-
cji. Za ewentualne błędy odpowiadam jednak wyłącznie ja.

Uczestnictwo w projekcie Women in Politics Open Society Institute oraz po-
byt na Wydziale Studiów Genderowych i Kobiecych Uniwersytetu Rutgers po-
mogły mi sprecyzować temat moim badawczych poszukiwań na kolejne lata – 
działalność bliskowschodnich organizacji kobiecych na rzecz zmiany społecznej. 
W tym kontekście szczególne podziękowania chciałam złożyć Joannie Regul-
skiej, dyrektorce tego departamentu i wykładowczyni w ramach projektu OSI. 

Szybko okazało się jednak, że miałam dostęp do inspirującego merytorycznie 
materiału, ale brakowało mi teoretycznego tła, które w przekonujący sposób po-
zwoliłoby wyjaśnić to, z czym spotykałam się w trakcie badań terenowych w re-
gionie. I tak zaczęła się moja pełna nadziei i rozczarowań intelektualna przygoda 
z development studies, której niewielki fragment znalazł się w tym tomie. Często 
o naszych badawczych fascynacjach decyduje przypadek. W trakcie stypendium 
na Uniwersytecie w Cambridge miałam okazję uczestniczyć w wykładach doty-
czących koncepcji rozwoju Amartyi Sena. Instytucja ta szczególnie docenia ab-
solwentów, zwłaszcza noblistów, tak więc książka Rozwój i wolność przyciągała 
wzrok we wszystkich witrynach akademickich księgarni i stała się dla mnie istot-
nym źródłem inspiracji.

Z czasem jednak zaczęłam dostrzegać niedostatki wybranej teorii. Mój nowy 
intelektualny mentor w niewielkim stopniu interesował się kulturą jako czynni-
kiem rozwoju społecznego. Tymczasem procesy globalizacji przyniosły zmiany 
postrzegane jako zagrożenie dla kulturowych tożsamości. Leżące u źródeł religij-
nego fundamentalizmu przekonanie, że znajdują się one w śmiertelnym niebez-
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pieczeństwie, nie tylko odmieniło krajobraz polityczny świata, ale także wpły-
nęło na myślenie o rozwoju. Miałam okazję przekonać się o tym, zajmując się 
procesami ożywienia religijnego. Z jednej strony poddając analizie fundamen-
talistyczną teorię genderową na Uniwersytecie w Antwerpii, z drugiej – badając 
new veiling movement w Centrum Nauk Muzułmańskich w Istambule.

Wcześniej Jordania jedynie dwa razy znalazła się na szlakach moich badaw-
czych wędrówek, a dostępna literatura dotycząca tego kraju była w Polsce wyjąt-
kowo uboga. Stypendium w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu pomogło 
mi przygotować się do badań w Haszymidzkim Królestwie Jordanii: praca w do-
skonałej uniwersyteckiej bibliotece orientalistycznej umożliwiła mi poznanie 
najważniejszej literatury dotyczącej współczesności i historii tego kraju, a burzli-
we dyskusje na seminarium instytutowym były nieocenioną kuźnią badawczych 
tropów.

Szczególne wyrazy wdzięczności jestem winna dyrektorce Amerykańskiego 
Centrum Badań Orientalnych w Ammanie, Barbarze Porter. Dwukrotne stypen-
dium fi nansowane przez Fundację Andrew W. Mellona dało mi środki fi nanso-
we konieczne do prowadzenia badań, ale to Barbara Porter wydatnie pomogła 
mi uczynić te pobyty owocnymi, służąc pomocą i wiedzą zawsze, kiedy było to 
potrzebne (a wrzucając na głęboką wodę, gdy byłam na to gotowa). Nie sposób 
wymienić wszystkich osób, dzięki którym w Jordanii znalazłam nie tylko temat 
badawczy, ale także wiele przyjaźni. Nie mogę jednak pominąć tych najważ-
niejszych. Przede wszystkim przewodniczącej Jordańskiej Narodowej Komisji 
ds. Kobiet, Asmy Khader3, która pomimo wielu obowiązków i pracy na rzecz 
praw kobiet na licznych frontach zawsze służyła mi swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Studium to nigdy by nie powstało, gdyby nie pomoc i wsparcie lide-
rek, członkiń i pracownic organizacji, z którymi pracowałam: Amneh Al-Zoubi 
z Unii Kobiet Jordańskich; Leili Naff a Hamarneh z Organizacji Kobiet Arabskich 
Jordanii; Nuhy Ma’ayta z Powszechnej Federacji Kobiet Jordańskich; Haify Najjar 
ze Stowarzyszenia Kobiet Biznesu i Profesjonalistek; Leili Diab ze Stowarzysze-
nia Młodych Chrześcijanek; Ruli Quawas z Centrum Studiów Kobiecych Uni-
wersytetu Jordańskiego; Lulwy Al-Kilani i Diny Liddawi z Kampanii na rzecz 
Równości; Sawsan Majali, Nuhy Muhreiz, Sireen Al-Syouf z Instytutu na rzecz 
Rozwoju Królowej Zein Al-Sharaf; Mayi Abu Assamin z Jordańskiego Krajowego 
Forum dla Kobiet; Seety Al-Hnaity Al-Hadeed ze Stowarzyszenia na rzecz Roz-
woju Kobiet Wiejskich; Nermeen Murad i Limy Sunna z Centrum Informacji 
i Badań Fundacji Króla Husajna; Nadii Hashem Aloul z Krajowego Stowarzy-
szenia Rozwoju Wolności i Demokracji; Anas Saket z Krajowego Centrum Praw 
Człowieka; Fatimy Abu Okab z Mikrofunduszu dla Kobiet; Etafy Halasa z Mini-

3 Większość moich rozmówczyń aktywnie uczestniczy w działaniach międzynarodowego ru-
chu kobiecego, dlatego zdecydowałam się pozostać przy angielskiej transliteracji nazwisk (w takiej 
formie, w jakiej używają ich osoby, z którymi się spotykałam).
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stertwa Pracy, Rany Husseini z „Th e Jordan Times” oraz Mahy Al-Nuaimy z UN-
Women i Majidy Al-Asad z UNDP.

Szczególnie ważnym doświadczeniem były dla mnie kontakty z matkami 
z nieformalnej grupy Moja mama jest Jordanką. Dziękuję za wszystko: za wielo-
godzinne dyskusje, rozmowy pełne nadziei i łez po przegranej batalii o zmianę 
w konstytucji, za pyszne jedzenie ramadanowe. Za pomoc okazywaną mi w każ-
dej chwili jestem wdzięczna zwłaszcza Nimie Habashna i całej jej rodzinie, Mo-
hamedowi z żoną i Eman z córką Sarą. Wyrazy podziękowania chciałam złożyć 
także personelowi ACOR-u, przede wszystkim mojej nauczycielce arabskiego, 
Samyi Kafafi , za wprowadzenie mnie w codzienne życie Jordanek, i Nisreen Abu 
al-Shaikh za jej mądrość, serdeczność i rady.

Koncepcja poszczególnych części książki zmieniała się dzięki uwagom i dys-
kusjom z koleżankami z Instytutu Socjologii: Martą Warat i Katarzyną Zielińską, 
którym serdecznie dziękuję za cenne komentarze i czas. A ostateczny kształt tom 
ten wiele zawdzięcza recenzentowi wydawniczemu – Profesorowi Hieronimowi 
Kubiakowi. Pełne zachęty i uznania opinie o mojej pracy i rzetelne uwagi kry-
tyczne były dla mnie ważnym impulsem do poszukiwania lepszych rozwiązań. 
Dostałam znacznie więcej, niż można oczekiwać, bardzo za to dziękuję. 

Wreszcie zwykle wymienia się na końcu osoby na co dzień konsekwentnie 
wspierające ekstrawagancki sposób na życie, na który składają się długie wyjaz-
dy, a potem zamknięcie się na kolejne miesiące, żeby opracować materiały. Dzię-
kuję córce Indze za dzielenie ze mną przekonania, że socjologia jest fascynują-
cym życiowym doświadczeniem, i za liczne mądre komentarze do mojej pracy. 
Robertowi za wszystko to, o co pracując, nie musiałam się martwić.



Część pierwsza





Rozdział pierwszy

Rozwój – koniec czy nowe rozdanie? 

Rozwój to gigantyczny proces, mnożący możliwości, w którym spełnia 
się wolność.

Sen 2000: 46

Wprowadzenie 

Pojęcie rozwoju – podobnie jak inne kluczowe dla nauk społecznych terminy – 
niesie z sobą wiele znaczeń. Zależne są one od teoretycznego i historycznego 
kontekstu, w jakim je analizujemy. Na ten złożony obraz poszukiwań defi nicyj-
nej precyzji nakładają się konotacje polityczne i rozczarowanie osiągnięciami 
strategii rozwojowych ostatnich dekad (por. Easterly 2008). Forsowana przez Za-
chód „uniwersalna” recepta na dobrobyt nie sprawdziła się. Z doświadczeń tych 
wyłania się przekonanie o kompleksowym, skomplikowanym charakterze roz-
wojowych wyzwań, przekonanie, które często paraliżuje nie tylko poszukiwania 
rozwiązań praktycznych, ale i próby zbudowania nowego teoretycznego schema-
tu, który przybliżyłby nas do zrozumienia analizowanych zjawisk.

Dominujący przez ostatnie lata neoliberalny model transformacji wyczerpu-
je się. Kryzys podważył wiarę w siłę mechanizmów rynkowych jako głównych 
motorów rozwoju. I choć w Polsce dyskusja o tym, co dalej, nie nabrała jeszcze 
takiej intensywności, jak gdzie indziej, to coraz częściej pojawiają się głosy kry-
tyczne wobec dyskursu dominującego nurtu (Kowalik 2009; Hardy 2010; Maj-
murek, Szumlewicz 2009). Postulat przemyślenia na nowo dotychczasowych 
doświadczeń wysuwają teoretycy i teoretyczki rozwoju (por. Rodik 2011; Apter 
1987). Jaka wizja wyłania się po zakwestionowaniu znanych nam ujęć teoretycz-
nych? Czy oznacza to powrót do Keynesowskiego modelu (por. Skidelsky 2012) 
z silną pozycją państwa w czasach, gdy znaczenie tej instytucji w starciu z siłami 
gospodarki daleko wykraczającej poza narodowe granice znacznie osłabło? 
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Polski socjolog, Zygmunt Bauman (2010: 179–180), podkreśla konieczność 
szukania nowych rozwiązań, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych 
czasów4:

Dotychczasowy ład planetarny oparty na zasadzie wzajemnego „pokrywania się” (ścisłe-
go związku, splotu czy tożsamości niemal) terytorium, państwa i narodu, suwerenności 
przysługującej tej i wyłącznie tej tylko trójjedynej instytucji, i mocy raz na zawsze zaślu-
bionej z polityką i ulokowanej na terytorium państwa-narodu jako ich jedynego opera-
tora, na naszych oczach słabnie, a wedle niektórych opinii dogorywa. (...) Jakąkolwiek 
z licznych dokuczliwych i bolesnych spraw trapiących dziś planetę rozważamy, poszuki-
wania sposobów ich załatwienia nieodmiennie prowadzą do prawdy, jaką ignorować mo-
żemy tylko na naszą–wspólną–zgubę: że mianowicie rozwiązania globalnych problemów 
mogą być tylko, muszą być, podobne owym problemom globalne.

W myśleniu o rozwoju powstaje nowa jakość. Wyłaniający się z niego obraz 
naszej planety to świat policentryczny, w którym coraz większą rolę odgrywają 
kraje rozwijające się. By zrozumieć dziejące się obecnie procesy społeczne, nie 
wystarczy wsłuchać się w głosy z Nowego Jorku czy Londynu. Debaty toczące 
się w Brazylii, Indiach, Meksyku czy Egipcie nabierają kluczowego znaczenia dla 
kształtu współczesnych przemian. Co na to socjologia? Do niedawna naszą wyo-
braźnię rozbudzały tezy o końcu ideologii czy w ogóle historii, co współbrzmiało 
z postulatami odrzucenia pojęcia rozwoju. 

Dlatego wypada wytłumaczyć, co w tym pojęciu wydaje mi się na tyle pocią-
gające poznawczo, że warto przy nim trwać, pomimo karkołomności tego przed-
sięwzięcia. Do tego jednak konieczne jest osadzenie rozważań o rozwoju (deve-
lopment studies) w szerszym kontekście nauk społecznych, a przede wszystkim 
pokazanie, jak i dlaczego paradygmaty rozwojowe (użycie tutaj kategorii teorii 
budzi uzasadnione kontrowersje) zmieniały się. Ta podróż po labiryncie kon-
cepcji będzie miała cechy popularnych ostatnio tras autorskich. Są prace, które 
wpłynęły na moje myślenie w zasadniczy sposób, inne cenię mniej, wielu – wo-
bec bogactwa dorobku studiów rozwojowych – po prostu nie znam. Z uwagi na 
syntetyczny charakter tego rozdziału zarzuty, że publikacje niektórych autorów 
czy autorek pominęłam, będą w pełni zasadne.

U źródeł kryzysu studiów nad rozwojem

Dlaczego pojęcie rozwoju budzi tyle kontrowersji? Związane są one, w moim 
przekonaniu, z brakiem jasnej konceptualizacji tego, o czym właściwie rozma-
wiamy. Jakie są relacje między teorią, która organizuje refl eksję nad rozwojem, 

4 Analogiczne zadanie podejmuje Immanuel Wallerstein, analizując strukturalne konsekwen-
cje przemian obecnego systemu (por. Wallerstein 2008).
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a polityką kształtującą programy rozwojowe. Wiedza przecież nie tylko odbija, 
opisuje rzeczywistość, ale także ją kształtuje. Z jednej strony praktyka inspiruje 
nowe teorie, z drugiej – z teorii wypływają inspiracje do poszukiwania nowych 
praktyk. 

Część badaczy i badaczek w ogóle odmawia paradygmatom rozwojowym au-
tonomii. Przede wszystkim dlatego, że wpisują się one w szerszy kontekst teo-
retyczny nauk ekonomicznych czy społecznych, czerpiąc z nich gotowe modele. 
Inni wskazują głównie na ich ideologiczną funkcję, którą wyznaczają polityczne 
priorytety5. Prawda leży pośrodku. Ten związek z praktyką jest rysem charakte-
rystycznym studiów nad rozwojem, dlatego zaliczamy je do stosowanych nauk 
społecznych. Z jednej strony jest ich siłą, z drugiej – słabością. Orientacja na cele 
praktyczne sprawia, że poszukiwania rozwojowe koncentrują się wokół nowych 
wyzwań, problemów, z którymi badacze czy badaczki stykają się raczej w trakcie 
badań terenowych niż w bibliotece. Teoretyczny schemat, który pomaga tłuma-
czyć zaobserwowane procesy i zjawiska, jest zapożyczany często z innych nur-
tów: ewolucjonizmu, marksizmu, keynesizmu, funkcjonalizmu, neoklasycznej 
ekonomii czy poststrukturalizmu. Przez wiele dekad w refl eksji nad rozwojem 
dominował neokolonialny podział pracy, zgodnie z którym:

(...) teoria jest tworzona na Zachodzie, a dane są dostarczane przez Południe, wielkie te-
orie były zwykle modelowane na Zachodzie i dlatego artykułowały zachodnie interesy 
polityczne, zachodni model intelektualny i priorytety. Zrozumienie historii teorii rozwo-
jowych to także zrozumienie historii hegemonii politycznego i intelektualnego eurocen-
tryzmu. Szczególnymi przypadkami są: teoria współzależności (inspirowana marksizmem 
i zachodnimi nurtami krytycznymi), alternatywne nurty rozwojowe i myślenie w katego-
riach rozwoju ludzkiego, które powstały poza Zachodem (Nederveen Pieterse 2010: 9).

Ten poznawczy kolonializm jest w ostatnich dekadach systematycznie osłabia-
ny. Podział na zasobną Północ, która miała być wzorem do naśladowania, i roz-
wijające się Południe przestał być adekwatny. Wiedza rozwojowa stała się tak-
że użyteczna do analizy wielu aspektów życia Północy. Społeczne wykluczenie, 
wzrastająca polaryzacja, kurczący się dostęp do usług publicznych tworzą nowe 
wyzwania dla wszystkich krajów6. Odpowiedzi na nie coraz częściej płyną z Po-
łudnia. Dekolonizacja wiedzy staje się faktem. 

Choć programy studiów rozwojowych są trwałym elementem pejzażu akade-
mickiego na całym świecie, to od ich zarania daje się słyszeć głosy o ich kryzysie. 
Można na to odpowiedzieć, że studia te narodziły się właśnie z kryzysu. Kryzys 
jest w nie wpisany, gdyż miały być odpowiedzią na poważne załamanie się tra-

5 O ideologicznym zaangażowaniu w kontekście antropologii rozwoju piszą m.in. Agata Hum-
mel, Małgorzata Owczarska i Tomasz Wierusz Walknowski (2008).

6 Z badań, jakie naukowcy z Uniwersytetu Sheffi  eld wykonali w Anglii i Walii dla organiza-
cji Crisis, zajmującej się bezdomnością, wynika, że bezdomni mężczyźni dożywają średnio 47 lat, 
a kobiety 43 lat. To mniej więcej tyle samo, co średnie trwanie życia mieszkańców biednego i tar-
ganego wojnami Kongo (por. Homelessness: A Silent Killer 2011).
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dycyjnego porządku społecznego wskutek szybkiego uprzemysłowienia. Każda 
z teorii rozwojowych rzucała wyzwanie hegemonii/kryzysowi swojej poprzed-
niczki. Była odpowiedzią na problemy swojego czasu. Każda niosła odmienną 
percepcję rozwoju, inną wizję wyobrażonej zmiany i jej politycznych konse-
kwencji, odbijał się w niej odmienny układ relacji władzy i zmieniający się układ 
światowych sił. Żadna z proponowanych dotychczas koncepcji nie przyniosła 
w pełni oczekiwanych rezultatów. 

Zanim dojdę do prezentacji koncepcji, która stała się inspiracją dla moich ba-
dań, przyjmijmy najbardziej ogólną defi nicję rozwoju7. Bez względu na to, czy 
będziemy go analizować w kategoriach procesu czy rezultatu, możemy scharak-
teryzować rozwój jako „dobrą zmianę” (McGillivray 2008: 21). Jan Nederveen 
Pieterse (2010: 3), jeden z najbardziej wpływowych teoretyków rozwoju, określa 
go jako: „zorganizowaną interwencję we wspólnotowe sprawy, zgodnie z oczeki-
waną wizją poprawy (improvement)”. Przy czym, jak podkreśla autor, to, jak ro-
zumiana jest poprawa i co byłoby pożądaną interwencją, zależy od kultury, klasy, 
płci, kontekstu historycznego, relacji władzy etc. Teoria rozwojowa byłaby płasz-
czyzną dla negocjacji tych wszystkich kwestii (por. Czaplicka, Łuczak 2010).

Teoria modernizacji i „wielkie pchnięcie”

Choć najczęściej początki historii teorii rozwojowej datuje się na okres bez-
pośrednio po II wojnie światowej, to Michael Cowen i Robert Shenton (1996) 
w doskonałym opracowaniu Doctrines of Development wskazują źródła znacznie 
wcześniejsze. Pojęcie rozwoju pojawia się w literaturze europejskiej wraz z po-
stępem przemysłowym i miało być remedium na bezrobocie, nierówności spo-
łeczne, przyrost populacji i nędzę miast. Industrializacja, choć była procesem 
koniecznym, niosła z sobą zmiany w strukturze relacji społecznych na niespoty-
kaną dotychczas skalę.

Interesujące nas pojęcie zyskuje inne znaczenie w gospodarkach kolonial-
nych. Uprzemysłowienie nie było tutaj celem, chodziło raczej o wykorzystanie 
surowców na rzecz rozwoju metropolii. Prowadziło to nierzadko do blokowa-
nia inicjatyw rozwojowych podejmowanych przez lokalne elity (to odróżnia 
ekonomię kolonialną od sytuacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które 
budowę społeczeństw przemysłowych także zaczęły później). Im bliżej procesu 
dekolonizacji, tym częściej brano pod uwagę interes podporządkowanych spo-
łeczności. 

Polityka nakierowana na ekonomię wzrostu i teoria „wielkiego pchnię-
cia” dały początek współczesnemu myśleniu rozwojowemu. Kluczową pozy-

7 W jednym z najbardziej znanych podręczników development studies znajdziemy 700 defi nicji 
rozwoju (Staudt 1991).



29Rozwój – koniec czy nowe rozdanie?

Rycina 1. Zależność industrializacja – modernizacja – rozwój

Źródło: Chodak, Kler 1967 za: Czaplicka, Łuczak 2010: 4.

cją dla tych pierwszych dekad była książka Walta Rostowa (1960) Th e Stages of 
Economic Growth. Linearna teoria rozwoju8 tego amerykańskiego ekonomisty 
głosiła, że każde społeczeństwo musi przebyć taką samą drogę: od ekonomii, 
w której podstawą jest rolnictwo, do fazy dojrzałej – rozwiniętych gospodarczo 
społeczeństw, opartych na nowoczesnych technologiach i masowej konsumpcji. 
Nadrobienie zapóźnień jest możliwe, a każde społeczeństwo ma szanse na roz-
wój. Może być on osiągnięty bez rewolucji, dzięki własnym zasobom. Potrzebne 
są tylko wola polityczna i państwo, które stworzy konieczną bazę organizacyj-
ną (por. McKay 2008). „Zacofanie jest tylko kwestią braku: technologii, kapitału, 
edukacji, ducha przedsiębiorczości lub umiejętności administracyjnych” (Lewel-
len 2011: 240). Choć na pytanie o decydujący czynnik hamujący rozwój padały 
różne odpowiedzi, cokolwiek by to nie było, to w końcu uda się przełamać im-
pas, a kraje zapóźnione zaczną się rozwijać.

W podobnym duchu formułował swoje poglądy krakowianin z urodzenia, 
Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, uznawany za twórcę pierwszej9 koncepcji roz-
woju. Industrializacja – najlepiej oparta na przemyśle lekkim – była, w jego opi-
nii, środkiem do zwiększenia miejsc pracy, a tym samym dochodów i siły na-
bywczej. Impulsem miały być państwowe inwestycje. Do zadań państwa należało 
nie tylko zbudowanie infrastruktury, ale także wyszkolenie siły roboczej. Nie by-
łoby to jednak możliwe, gdyby projekt ten miał się jedynie opierać na krajowym 

8 Trudno w tym kontekście nie przypomnieć o marksowskich etapach rozwoju społecznego – 
od społeczeństw pierwotnych do komunistycznych – z którymi Rostow polemizował.

9 Uwagi o teorii „wielkiego pchnięcia” ukazały się w 1959 roku w piśmie „Ekonomista” (dwa 
lata później zostały wydane w języku angielskim).
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kapitale. Dlatego niezbędne były środki zagraniczne; to one miały zapewnić go-
spodarkom słabo rozwiniętym wyjście ze stagnacji („wielkie pchnięcie”). „Domi-
nującym motywem w myśleniu rozwojowym przez cały ten okres było przeko-
nanie, że dobrodziejstwa rozwoju w końcu spłyną (trickle-down) na peryferyjne 
obszary, dzięki określonym warunkom i odpowiedniej polityce” (McKay 2008: 
51). Choć w trakcie transformacji od gospodarek tradycyjnych do nowoczesnych 
wzrastają nierówności społeczne, z czasem, w miarę jak szerokie rzesze społe-
czeństwa zaczną partycypować w nowoczesnym sektorze ekonomii, rozpiętości 
dochodowe będą się zmniejszać (tzw. krzywa Kuznetza).

W myśleniu tym odbijał się klimat powojennej epoki: plan Marshal-
la na rzecz odbudowy zniszczonej wojną Europy; powołanie instytucji Bretton 
Woods – Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – któ-
re miały być gwarantem, że leżący u źródeł globalnego konfl iktu kryzys lat 30. 
nie powtórzy się; proces dekolonizacji i walka o wpływy między głównymi blo-
kami politycznymi. Zatrzymanie ekspansji komunizmu stało się celem prioryte-
towym ówczesnej polityki zachodniej, a najskuteczniejszym środkiem miał być 
wzrost poziomu życia w krajach rozwijających się (czy wyniszczonych wojną). 
Rolę pierwszoplanową w tych procesach miało odgrywać państwo, podczas 
gdy działalność organizacji społecznych ograniczała się najczęściej do aktywno-
ści charytatywnej.

Choć niektórzy orędownicy modernizacji podkreślali, że obejmuje ona także 
sferę społeczną, polityczną, kulturową czy instytucjonalną, to jednak ekonomia 
nadawała jej charakterystyczny rys – wzrost był mierzony wartością produktu 
krajowego (PKB, ang. GDP). Inspirowało to inne nauki społeczne. Efektywność 
instytucji politycznych znalazła się w centrum badań politologii; w geografi i 
analizowano „modernizację przestrzenną”, czyli rozprzestrzenianie się symboli 
i instytucji nowoczesności; psychologia podjęła rozważania o „osobowości no-
woczesnej”; mianem czołowego teoretyka modernizacji w socjologii określano 
Talcotta Parsonsa. 

Ogłoszona przez ONZ Pierwsza Dekada Rozwoju10 przyniosła rozczarowanie 
rezultatami tak entuzjastycznie wprowadzanych programów. O ile wzrost docho-
du w krajach bogatych w latach 1961–1970 wynosił ponad 4%, to w wielu pań-
stwach o niskim i średnim dochodzie wahał się między 1 a 3%. Pytanie o to, dla-
czego jednym społeczeństwom strategia rozwoju oparta na modernizacyjnych 
receptach przynosiła oczekiwane rezultaty, a innym nie, brzmiało coraz donoś-
niej. Kraje bogate bogaciły się bardziej, podczas gdy biedne, nierzadko stawały 

10 Pierwsza Dekada Rozwoju ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne w grudniu 1961 roku. 
Rada wezwała wszystkie państwa członkowskie do zintensyfi kowania wysiłków na rzecz zwiększe-
nia środków niezbędnych do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i postępu społecznego w kra-
jach rozwijających się. Celem była minimalna roczna stopa wzrostu w wysokości 5% dochodu na-
rodowego do końca dekady.
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się jeszcze uboższe (por. Easterly 2008; Stiglitz 2007; Stiglitz, Charton 2007)11. 
Innym palącym problemem były wzrastające nierówności wewnątrz społe-
czeństw, także tych, w których PKB osiągał wysoki poziom12.

Jakie były przyczyny tych niepowodzeń? Trudno tutaj o jednoznaczną opi-
nię. Strategia automatycznego przepływu wiedzy, technologii i dobrobytu między 
różnymi segmentami społeczeństwa, między miastem a wsią nie sprawdziła się. 
Sprzyjała natomiast powstawaniu typowych dla współczesnych aglomeracji wysp 
nowoczesności. Projekty inwestycyjne na wielką skalę ignorowały lokalne wa-
runki, zarówno kulturowe (o czym będzie traktował kolejny rozdział), jak i eko-
nomiczne (niższy poziom edukacji, brak instytucji rynkowych czy słabość infra-
strukturalną). Plany, które z sukcesem udało się zrealizować w zrujnowanej wojną 
Europie13, rzadko okazywały się skuteczne gdzie indziej (por. Witkowski 2008). 
Wyzwania były daleko bardziej skomplikowane, niż zakładano. Teoria i praktyka 
rozwojowa potrzebują bowiem szerokiej współpracy interdyscyplinarnej. Postulat 
ten ciągle pozostaje zadaniem dla studiów rozwojowych. Rezultaty badań prowa-
dzonych w ramach socjologii rozwojowej, nauk ekonomicznych czy antropologii 
rzadko są źródłem inspiracji dla uczonych z innej niż własna dyscypliny. 

Ubóstwo, nierówności i teoria współzależności

Analiza niedoskonałości strategii rozwojowych wyraźnie pokazała, że sam wzrost 
PKB nie poprawia położenia najbiedniejszych. W centrum debaty stanęły kwe-
stie ubóstwa i nierówności. Istotną rolę w tym zwrocie odegrały nowatorskie pra-
ce szwedzkiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla – Gunnara Myrdala. Eko-
nomia była w jego opinii integralną częścią systemu społecznego, podkreślał on 
silne współzależności między zjawiskami gospodarczymi, społecznymi i instytu-
cjonalnymi. Jeśli polityka ma prowadzić do rozwoju, to jej cele musi akceptować 
społeczeństwo. Siły rynku nie wystarczą, by zbudować państwo dobrobytu, gdyż 

11 W 1960 roku PKB krajów najbogatszych 45-krotnie przekraczał PKB krajów biednych, dzie-
sięć lat później 56-krotnie, w 1980 roku – 70-krotnie (McGillivray 2008: 27). Kompleksową analizę 
tych problemów przedstawia William Easterly (2008) w książce Brzemię białego człowieka. 

12 W Brazylii, na przełomie lat 60. i 70., wzrost PKB wahał się między 6 a 11%. Na 10% naj-
uboższej brazylijskiej populacji przypadało mniej niż 2% narodowego dochodu, podczas gdy naj-
bogatsze 10% otrzymywało 40%. Dziesięć lat później było to już 45% narodowego dochodu, gdy 
31%, czyli blisko 40 milionów mieszkańców i mieszkanek Brazylii, żyło w biedzie, pomimo ciągłe-
go wzrostu PKB (McGillivray 2008: 27).

13 Symbolem tego okresu jest wspominany powyżej plan Marshalla. Wiele regionów euro-
pejskich doświadczyło spektakularnego wzrostu. Bezpośredni wpływ planu na tempo wzrostu 
gospodarczego Europy Zachodniej ciągle budzi uzasadnione kontrowersje. Alternatywną ścieżką 
rozwoju był model uprzemysłowienia w bloku państw socjalistycznych. Inspirującą analizę jego 
konsekwencji gospodarczych i politycznych można znaleźć w niedawno wydanej pracy Jane Hardy 
(2010) Nowy polski kapitalizm.
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odzwierciedlają one jedynie interesy niektórych grup. Potrzebna jest państwowa 
ingerencja, ponieważ eliminacja ubóstwa i skrajnych nierówności jest koniecz-
nym warunkiem przyspieszonego rozwoju (por. Witkowski 2008). Myrdal zakwe-
stionował dotychczasowe poglądy ekonomii głównego nurtu, głoszące, że rozwój 
gospodarczy nie może iść w parze ze zmniejszaniem nierówności. Likwidacja 
ubóstwa, i tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb, wpływa na wydaj-
ność pracy i postawy wobec niej, przyczyniając się do rozwoju. Wiele z tych po-
stulatów stało się częścią programów międzynarodowych instytucji. 

Kolejnym głosem, osłabiającym entuzjazm dotychczasowych strategii rozwo-
ju, był raport Th e Limits of Growth (Meadows i in. 1972). Zespół autorów, opie-
rając się na modelowaniu komputerowym, analizował pięć kluczowych dla przy-
szłości ludzkości tendencji: gwałtowną industrializację, szybki wzrost ludności, 
powszechne niedożywienie, wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych i po-
garszający się stan środowiska. Wnioski z raportu budziły niepokój:

Jeśli obecne trendy wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia 
produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to w ciągu najbliższych stu lat 
osiągnięte zostaną granice wzrostu tej planety. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem 
będzie raczej gwałtowny i niekontrolowany spadek zarówno liczebności populacji, jak 
i produkcji przemysłowej (tamże: 32).

Sugerowaną odpowiedzią na wyzwania płynące z wniosków raportu miała być 
polityka na rzecz zachowania równowagi między wzrostem gospodarczym 
a ochroną środowiska naturalnego, przy jednoczesnych działaniach prowadzą-
cych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.

Analizę problemu rosnących nierówności, tym razem w skali światowej, pod-
jęli twórcy teorii współzależności14. Choć poszczególni autorzy różnili się mię-
dzy sobą w szczegółach, to łączył ich sposób spojrzenia na nierówności w roz-
woju – podział na centrum i peryferie. Rozwój i jego brak to jak dwie strony 
monety. Południowoamerykański pisarz, Eduardo Galemo, następująco tłuma-
czył te zależności meksykańskim studentom:

To, co przeżywamy, to nie dzieciństwo, po którym nastąpi rozwój wraz z dorastaniem. 
Zacofanie to historyczny wynik cudzego rozwoju. Historii, która w Ameryce toczy się od 
pięciu stuleci, podczas których cała Ameryka Łacińska pracowała na rzecz cudzego roz-
woju. Swoją biedą przyczyniała się do bogacenia innych. Żadne bogactwo na tym świe-
cie nie jest niewinne. Bogactwo to wynik gigantycznego kantu. Bogaci mówią biednym: 
Jeśli będziecie grzeczni, będziecie tacy jak my. Technokraci z organizacji międzynarodo-
wych wciąż obiecują raj w zamian za dobre sprawowanie. Cywilni prezydenci i dyktato-
rzy na południowej półkuli często obiecują, że już wkrótce ich kraje przestaną być kra-
jami Trzeciego Świata. Że to stan przejściowy. Ci, którzy obiecują, że Południe stanie się 

14 Do najbardziej znanych przedstawicieli tej szkoły myślenia o rozwoju należeli: brytyjski teo-
retyk rozwoju Hans Singer; Argentyńczycy: Raúl Prebisch i Paul Prebish; Amerykanin rosyjskiego 
pochodzenia Paul Baran; pochodzący z Niemiec, amerykański socjolog i ekonomista Andre Gun-
der Frank.
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Północą, kłamią. Bieda 70–80% ludzkości to cena międzynarodowej równowagi, która 
polega na tym, że aby nieliczni mogli umierać z przejedzenia, wielu musi umierać z głodu 
(Ikonowicz 2011: 26).

Bogate kraje zbudowały swój dobrobyt na wyzysku, niegdyś kolonii, współcześ-
nie – krajów słabiej rozwiniętych. Wejście w orbitę globalnego handlu rzadko 
wpływa stymulująco na ich rozwój. Każda ze stron gospodarczej wymiany ma 
ściśle zdefi niowane role do odegrania: kraje ubogie sprzedają głównie mniej zy-
skowne półprodukty i surowce naturalne, kraje rozwinięte – wysokowartościo-
we dobra przetworzone. Przy czym zasady w tej nierównej grze dyktują silniejsi 
partnerzy, ustalając ochronne taryfy dla swoich produktów, naciskając na kraje 
mniej rozwinięte, by otwarły rynki (por. Stiglitz, Charton 2007). Nierówność 
w wymianie handlowej pogłębiała dysproporcje między krajami rozwinięty-
mi i rozwijającymi się. By kupić traktor, w 1960 roku należało wyprodukować 
25 ton cukru, ćwierć wieku później – 110 ton (Lewellen 2011: 244). Na eksport 
przeznaczano najwartościowsze lokalne zasoby, dlatego na poprawienie stan-
dardu życia najuboższych zostawało niewiele. Zasadniczo zmieniła się struktu-
ra upraw – na najżyźniejszej ziemi hodowano rośliny, które mogły być sprzeda-
ne na międzynarodowych rynkach: bawełnę i kawę. Zmniejszyło to drastycznie 
areał przeznaczony pod uprawę żywności. W ten sposób zamykał się błęd-
ny krąg: państwa rozwijające się coraz głębiej uzależniały się od eksportu coraz 
tańszych dóbr nieprzetworzonych, by kupować drogie, niezbędne dla rozwo-
ju potencjału przemysłowego, wytwarzane w krajach Północy towary wysoko 
przetworzone. Rzadko zwraca się uwagę, że teoria zależności nie kwestionu-
je kluczowych założeń dotychczasowego myślenia o rozwoju, do którego droga 
wiedzie przez modernizację i industrializację, a jedynie metody, jakimi tak rozu-
miany rozwój ma być osiągany.

Odpowiedzią na dyskryminujący kraje Południa model rozwoju była strate-
gia substytucji importu. Eksport towarów nisko przetworzonych został opodat-
kowany, wprowadzono wiele ograniczeń importowych. Miało to pobudzić in-
westycje na rynku krajowym, wzmocnić rozwój lokalnej produkcji i kwalifi kacji 
własnej siły roboczej. Początkowo strategia ta przynosiła znaczące korzyści (Wit-
kowski 2008: 13). Jednak niewielkie wewnętrzne rynki zbytu dla towarów prze-
mysłowych przyczyniły się do niskiej opłacalności produkcji i co za tym idzie, 
nie tworzono wystarczającej liczby miejsc pracy w szybko rozrastających się 
miastach. Sytuację dodatkowo skomplikowało spowolnienie gospodarki w latach 
70. Jedni – szukając przyczyn fi aska strategii substytucji importu15 – podkreśla-
li, że była ona sprzeczna z ideą kapitalizmu opartego na wolnym przepływie to-

15 Warto w tym miejscu dodać, że „azjatyckie tygrysy” z powodzeniem stosowały politykę 
substytucji, która była jednym z mechanizmów przeprowadzonej tam transformacji. Często się 
o tym zapomina, przedstawiając Koreę, Tajwan czy nawet Chiny jako modele przykładnego zasto-
sowania wskazań polityki strukturalnego przystosowania (por. Stiglitz 2006; Rodik 2011).
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warów, kierowanego prawami popytu i podaży. Inni wskazywali na brak konse-
kwencji w jej zastosowaniu, ponieważ objęła niewielką liczbę państw. Wreszcie, 
krytykowano samą teorię zależności za operowanie na zbyt wysokim poziomie 
ogólności, który nie pozwalał dostrzec przyczyn zacofania na poziomie krajo-
wym czy lokalnym16. Teoria ta, oparta na determinizmie ekonomicznym, zbyt 
mało uwagi poświęcała czynnikom politycznym, społecznym czy kulturowym. 

Teoria zależności przyczyniła się jednak do tego, że po raz pierwszy głos Po-
łudnia zabrzmiał tak donośnie na arenie międzynarodowej. Ponadto kilkakrotny 
wzrost cen ropy w wyniku nałożonego embarga na dostawy, uświadomił poten-
cjalną siłę oddziaływania krajów Trzeciego Świata na wysoko uprzemysłowione 
państwa Północy. Konferencja Ruchu Państw Niezaangażowanych, obradująca 
w 1973 roku w Algierze, zaproponowała listę postulatów, które zostały potem 
przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod nazwą Nowego Mię-
dzynarodowego Ładu Ekonomicznego. Do najważniejszych należały m.in: 

zapewnienie suwerenności surowcowej, zwiększenie kontroli państw nad działalnością 
korporacji międzynarodowych, prawo wolnego wyboru systemu ekonomicznego i spo-
łecznego przez każdy kraj, umożliwienie transferu nowoczesnych technologii, poszerze-
nie dostępu do rynków krajów Północy i zwiększenie reprezentacji krajów rozwijających 
się na międzynarodowych forach ekonomicznych (Witkowski 2008: 15). 

Deklaracja ta była ważnym głosem w debacie nad kształtem światowego systemu 
społecznego. 

Podsumowując rozważania o teorii współzależności, warto przypomnieć, że 
rozwinięciem jej idei była koncepcja systemów-światów Immanuela Wallerstei-
na (2007a). Amerykański socjolog, analizując rozwój kapitalizmu, sięga daleko 
w przeszłość17. W wątpliwość podana zostaje teza o liniowym przebiegu rozwoju. 
Pojęciem, wokół którego autor buduje swoją analizę, jest „system-świat”. Skła-
dają się nań oparte na międzynarodowym podziale pracy strefy ekonomiczne. 
Jądro systemu stanowią uprzemysłowione kraje centrum: bogate, skoncentrowa-
ne na najnowocześniejszej produkcji, kapitałochłonne. Peryferie dostarczają su-
rowców i niezaawansowanych technologicznie produktów wytwarzanych przez 
tanią siłę roboczą. Semiperyferie charakteryzują się cechami zarówno centrum, 
jak i peryferii. Są bardziej niezależne, często traktowane jako regionalne potę-
gi, pozostają w sojuszu z centrum. Granice między strefami są relatywnie trwałe, 
choć możliwe są niewielkie przetasowania. W tym ujęciu globalna gospodarka 
jest postrzegana jako jeden zintegrowany system. Brak scentralizowanej władzy 
politycznej chroni go przed tworzeniem barier, blokujących rozprzestrzenianie 

16 Hernando de Soto w swoich badaniach porównawczych wskazuje na bariery działania w go-
spodarce formalnej, które są główną przyczyną funkcjonowania w szarej strefi e.

17 Dotychczasowym teoriom zależności często zarzucano brak perspektywy czasowej (podob-
nie jak krytykowanemu funkcjonalizmowi).
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się kapitalizmu. Globalizacja jest konsekwencją ekspansywnej natury samego sy-
stemu, rezultatem jego rozwoju. 

W trzytomowym dziele o teorii systemów-światów Wallerstein starał się wy-
jaśnić ekonomiczno-społeczne uwarunkowania kapitalizmu w kontekście glo-
balnym. Warunkiem jego istnienia jest podział świata na zróżnicowane pod 
względem rozwoju regiony. Centrum oferuje, przynajmniej części obywatelek 
i obywateli, wolność i bezpieczeństwo fi nansowe, na peryferiach ten sam system 
przynosi wyzysk i autorytarne rządy. O ile dawniej centrum i peryferie były od 
siebie względnie odizolowane, to obecnie dystans je dzielący bardzo się zmniej-
szył. Tak skonstruowany system przeżywa, zdaniem Wallersteina, poważny kry-
zys strukturalny. 

Konsekwencją zaproponowanej przez niego koncepcji jest odrzucenie pojęcia 
rozwoju w jego dotychczasowym rozumieniu:

– po pierwsze, implikując endogenną, immanentną zmianę zachodzącą we-
wnątrz systemu, nie bierze pod uwagę czynników zewnętrznych, kluczo-
wych zwłaszcza dla dynamiki współczesnego świata;

– po drugie, idea państwa narodowego rozumianego jako niezależna, odizo-
lowana struktura stanowiąca główny przedmiot analizy jest błędna;

– po trzecie, pojęcie rozwoju, blisko powiązane z postępem, zakłada stały 
i optymistyczny kierunek zmiany, podczas gdy procesy historyczne ce-
chuje zmienność, a ocena trendów wcale nie jest jednoznaczna (zależy od 
przyjętych kryteriów oceny);

– po czwarte, myślenie o rozwoju jest głęboko zakorzenione w dziewiętna-
stowiecznym podziale na dyscypliny społeczne: „Święta trójca: polityka/
ekonomia/społeczeństwo-kultura nie ma już dziś żadnej intelektualnej 
wartości heurystycznej” (za Sztompka 2005: 182). Nauka w zglobalizowa-
nym świecie musi być interdyscyplinarna. 

O strukturalnym przystosowaniu i cudzie „azjatyckich 
tygrysów” 

Teoria zależności i koncepcje Wallersteina przyczyniły się do ożywienia dysku-
sji na temat kształtu międzynarodowego ładu gospodarczego. I chociaż po raz 
pierwszy argumenty krajów Południa stały się istotną częścią tej debaty, to kry-
zys zadłużeniowy początku lat 80. znacznie osłabił ich pozycję w międzynaro-
dowych negocjacjach. Złożyło się na to wiele przyczyn: gwałtowny wzrost cen 
ropy naft owej zachwiał bilansami płatniczymi krajów importujących ten suro-
wiec, przez co musiały eksportować większą ilość tanich towarów nieprzetwo-
rzonych; duża ilość pieniędzy z handlu ropą na rynku kapitałowym otworzyła 
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Rycina 2. Reguły postępowania w promowaniu wzrostu

Źródło: Rodik 2011: 42.

łatwy dostęp do tanich kredytów, których w obliczu wzrostu stóp procentowych 
kraje rozwijające nie były w stanie spłacić; wolniejsze tempo wzrostu w kra-
jach uprzemysłowionych spowodowało mniejszy popyt na dobra importowane 
i tym samym zmniejszenie dochodów krajów rozwijających się (por. Witkowski 
2008). Na tak skomplikowaną mozaikę przyczyn nałożyła się polityka – dojście 
do władzy w krajach zachodnich partii prawicowych. Konsekwencją tego były 
odmienne, oparte na sektorze prywatnym, strategie pobudzania gospodarki oraz 
zmniejszenie roli państwa, co wpłynęło także na działalność instytucji między-
narodowych. Warunkiem uzyskania pomocy w przywracaniu równowagi gospo-
darczej było wprowadzanie programów przystosowania strukturalnego (SAP). 
Oszczędności budżetowe, prywatyzacja i liberalizacja rynku tworzyły trzy fi lary 
projektów Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego. 

Skrupulatnie przeprowadzane reformy nie wszędzie jednak przynosiły ocze-
kiwane rezultaty, jak po wizycie w jednym z południowoamerykańskich krajów 
wspominał akademik z Harvardu, Dani Rodik (2011: 14):

Minister przygotował w Power Poincie szczegółową prezentację poświęconą najnowszym 
osiągnięciom gospodarczym państwa i gdy jego asystent wyświetlał na ekranie jeden 
slajd po drugim, wyliczał przeprowadzone reformy. Bariery handlowe zostały zniesio-
ne, zlikwidowano kontrolę cen, wszystkie przedsiębiorstwa publiczne sprywatyzowano. 
Wprowadzono restrykcyjną politykę fi skalną, dług publiczny utrzymywano na niskim po-
ziomie, zlikwidowano też infl ację. Rynki pracy były tak elastyczne, jak to tylko możliwe. 
Nie kontrolowano handlu walutami ani przepływu kapitału, a gospodarka została otwar-
ta na wszelkiego rodzaju zagraniczne inwestycje. „Przeprowadziliśmy wszystkie reformy 
pierwszej generacji, wszystkie reformy drugiej generacji, a teraz przystępujemy do reform 
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trzeciej generacji” – powiedział z dumą minister. Istotnie, kraj i jego minister fi nansów 
byli doskonałymi odbiorcami nauk na temat polityki rozwojowej głoszonych przez mię-
dzynarodowe instytucje fi nansowe i północnoamerykańskie uniwersytety. I gdyby na 
świecie panowała w tym zakresie sprawiedliwość, wspomniane państwo zostałoby sowi-
cie wynagrodzone gwałtownym wzrostem gospodarczym i redukcją ubóstwa. Tymczasem 
nic podobnego się nie stało. Gospodarka odnotowywała znikomy wzrost, prywatne inwe-
stycje pozostawały na bardzo niskim poziomie, efektem zaś było przede wszystkim zwięk-
szenie ubóstwa i poziomu nierówności. Co poszło źle?

Niemal całkowicie zignorowano założenie, że odpowiednia polityka wzrostowa 
musi uwzględniać lokalny kontekst18, że zainicjowanie wzrostu nie oznacza jego 
utrzymania.

Problemem było to, że wiele rozwiązań stało się celem samym w sobie, a nie środkiem do 
osiągnięcia bardziej równomiernego i trwałego wzrostu – jak podsumował SAP Joseph 
Stiglitz. W związku z tym poszły za daleko, za szybko i nie brano pod uwagę innych przy-
datnych rozwiązań. Efekty były dalekie od zamierzonych. Oszczędności budżetowe posu-
nięte za daleko, dokonywane w nieodpowiednich okolicznościach, mogą wywołać recesję, 
a wysokie stopy procentowe mogą być dolegliwe dla raczkujących przedsiębiorstw. MFW 
energicznie forsował prywatyzację i liberalizację, w tempie i w sposób, które często nakła-
dały bardzo poważne koszty na kraje zbyt słabe, by mogły je udźwignąć (Stiglitz 2004: 62).

I tak prywatyzacja przeprowadzana w szybkim tempie nie przynosiła spodzie-
wanych rezultatów – często rynkowi nie udawało się wystarczająco efektywnie 
zapewnić usług, z których wycofało się państwo, czy stworzyć koniecznej liczby 
miejsc pracy. Silny sektor prywatny, który miałby wypełnić powstałą niszę, po-
trzebuje czasu na powstanie. Koszty społeczne związane z bezrobociem, w sytua-
cji głębokiej restrukturyzacji rynku pracy, rzadko są brane pod uwagę w bilansie 
dokonywanym przez prywatny biznes. Osobnego omówienia wymagałaby kwe-
stia korupcji (powiedzenie, że „nie ma prywatyzowania bez smarowania”, jest 
znane nie tylko w naszym kraju).

Liberalizacja handlu i rynków kapitałowych wywoływała nie mniejsze wąt-
pliwości. Zamiast usprawniać gospodarkę, często stawała się przyczyną bezro-
bocia. Wrzucone w wir światowej konkurencji lokalne fi rmy nie mogły wygrać 
z doświadczonymi graczami. Jednak największy sprzeciw budziły podwójne stan-
dardy i hipokryzja Północy. Kraje rozwinięte pod groźbą nałożenia sankcji lub 
wstrzymania pomocy naciskały na liberalizację handlu towarami przez nie sprze-
dawanymi, podczas gdy nadal chroniły sektory własnej gospodarki, którym mógł 
zagrozić eksport z krajów rozwijających się. Z kolei przedwczesna liberalizacja 
rynków kapitałowych, znosząca kontrolę nad przepływem tzw. gorącego (speku-
lacyjnego) pieniądza, zwiększała niestabilność, co hamowało rozwój i podnosiło 
koszty społeczne. Warto przypomnieć, że kraje rozwinięte zdecydowały się na li-

18 Jako anegdota powtarzana jest historia podpisywania umowy SAP, gdzie zapomniano zmie-
nić nazwę kraju, którego miała dotyczyć (por. Stiglitz 2006).



38 Część pierwsza

beralizację rynku kapitałowego na późnym etapie – w Europie miało to miejsce 
w latach 70., tymczasem kraje rozwijające się miały znieść kontrolę nad swoimi 
rynkami jeszcze przed powstaniem silnych, stabilnych instytucji fi nansowych.

Napływ zagranicznych inwestycji uważany jest za miarę transformacyjnego 
sukcesu, ponieważ wraz z nimi pojawia się w kraju nowoczesna technologia, ot-
wierają się nowe rynki zbytu, powstają miejsca pracy. Rzadziej zwraca się uwagę 
na to, że wejście zagranicznych inwestorów często oznacza upadek lokalnych ini-
cjatyw gospodarczych, które przegrywają w rynkowej grze. Zwłaszcza że zagra-
niczni inwestorzy przyciągani są preferencyjnymi warunkami, np. w specjalnych 
strefach ekonomicznych, czy łatwym dostępem do kredytów, które są nieosiągal-
ne dla rodzimego biznesu19. 

Błędy w strategii tkwiły przede wszystkim w kolejności i tempie wprowadza-
nych zmian oraz braku wyczulenia na kontekst społeczny. Jak wylicza Joseph Sti-
glitz (2004: 78): 

(...) forsowanie liberalizacji przed stworzeniem systemu zabezpieczeń, przed wprowadza-
niem odpowiednich ram prawnych, zanim kraje były w stanie przeciwstawiać się nieko-
rzystnym konsekwencjom nagłych zmian w tendencjach rynkowych, będących nieod-
łączną częścią współczesnego kapitalizmu; forsowanie polityki prowadzącej do niszczenia 
miejsc pracy przed zapewnieniem warunków tworzenia nowych; forsowanie prywatyzacji 
przed powstaniem konkurencji i odpowiednich regulacji.

A gdzie niewidzialna ręka rynku popychająca gospodarkę w stronę efektywnych 
działań? – wypada zapytać. Otóż działa bez zarzutu, ale tylko w określonych wa-
runkach: doskonałej konkurencji i informacji. Jeśli informacja jest niedoskona-
ła – a tak jest zwykle, a zwłaszcza w krajach rozwijających się – rynek jest nie-
kompletny. Ponadto rynek wymaga określonych praw własności i sądów do ich 
egzekwowania, których społeczeństwa wchodzące na drogę transformacji zwy-
kle nie miały. Jak widać, dobrze funkcjonującej konkurencyjnej gospodarki nie 
da się wykształcić podpisem pod umową o przyjęciu zasad SAP. Jednak, jak po-
kazała praktyka, neoklasyczne analizy gospodarcze pozwalają na znacznie wię-
cej swobody, niż to się wydawało zwolennikom konsensusu waszyngtońskiego. 
A kraje, które tę swobodę mądrze wykorzystały, odniosły sukces. 

Przez lata osiągnięcia „azjatyckich tygrysów” były argumentem na rzecz 
wspomnianej uniwersalnej strategii wzrostu i aplikowanych recept. Dlatego war-
to poświęcić nieco uwagi tej kwestii i wskazać na najważniejsze elementy okre-
ślające specyfi kę azjatyckiego sukcesu. 

Dla uzyskania szerszego tła wypada wrócić do sytuacji małego państwa laty-
noskiego, o którym opowiadał Dani Rodik, gdzie skrupulatnie zastosowano za-

19 Szczegółowej analizy wymagałyby kwestie przenoszenia produkcji tam, gdzie w danym 
momencie jest ona bardziej opłacalna, gdy preferencyjne warunki wygasają (por. Silver 2009), czy 
wykupywania lokalnych przedsiębiorstw, konkurencyjnych dla fi rm zagranicznych i ich późniejsza 
likwidacja (por. Hardy 2010).
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sady konsensusu waszyngtońskiego, jednak efekty były dalekie od oczekiwanych, 
a koszty społeczne niepokojące – wzrost ubóstwa i nierówności. Czy to jednak 
źle? Wielu prominentnych ekonomistów (m.in. noblista Arthur Lewis) twierdzi-
ło, że nierówności sprzyjają rozwojowi – bogaci oszczędzają więcej, co prowadzi 
do akumulacji kapitału. Wspominany już w kontekście teorii modernizacji inny 
laureat nagrody Nobla, Simon Kuznetz, uspokajał – o ile na początkowych eta-
pach rozwoju nierówności się zwiększają, to później trend się odwraca20. Przy-
kłady płynące z Ameryki Południowej rzadko potwierdzają tę tezę.

20 Drastyczny wzrost nierówności w ostatnich dekadach stał się tematem wielu naukowych 
opracowań. Jedną z najszerzej omawianych w tym kontekście pozycji jest publikacja Richarda Wil-
kinsona i Kate Pickett Duch równości (2011). Choć jednoczynnikowa analiza może budzić pewne 
wątpliwości, jest to pozycja godna przemyślenia. 

Tabela 1. Anomalie wschodnioazjatyckie

Dziedzina instytucjonalna Ideał głównego nurtu Wzorzec wschodnioazjatycki

Prawa własności Własność prywatna egzekwo-
wana przez prawo 

Własność prywatna, ale wła-
dze niekiedy naruszają prawo 
(zwłaszcza w Korei)

Ład korporacyjny Kontrola w rękach udziałow-
ców (zewnętrzna), ochrona 
praw udziałowców

Kontrola wewnętrzna

Relacje biznes−rząd Zdystansowane, podporząd-
kowane regułom

Bliskie relacje

Organizacja przemysłu Zdecentralizowane rynki kon-
kurencyjne, surowa egzekucja 
regulacji antytrustowych

Integracja horyzontalna i wer-
tykalna w produkcji (czebole): 
„kartele” z upoważnienia 
rządowego

System fi nansowy Zderegulowany, oparty na 
zabezpieczeniach, z wolnym 
wejściem na rynek. Kontrola 
roztropnościowa, nadzór 
regulatorów

Oparty na bankach, z ograni-
czonym wejściem na rynek, 
ściśle kontrolowany przez 
rząd, pożyczki bezpośrednie, 
słabe regulacje formalne

Rynki pracy Zdecentralizowane, zinsty-
tucjonalizowane, elastyczne 
rynki pracy

Zatrudnienie przez całe życie 
w przedsiębiorstwach rdze-
niowych (Japonia)

Przepływ kapitału międzyna-
rodowego

Roztropnie swobodny Ograniczony do lat 90.

Własność publiczna Brak w sektorze produkcyj-
nym

Rozległa zwłaszcza w przemy-
śle wydobywczym

Źródło: Rodik 2011: 36.
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Tabela 2. Gospodarki kooperacyjne i konfl iktowe w latach 1973−1989

Wskaźniki Kooperacyjne Konfl iktowe
Wydajność sektora przedsiębiorstw 1,9 1,1
Wydajność w sektorze wytwórczym 3,4 2,2
Udział inwestycji w PKB 14,2 10,8
Stopa infl acji 5,8 8,0
Stopa bezrobocia 3,7 7,6

Źródło: Gordon 1998 za: Kowalik 2009: 73.

Tymczasem Azja Wschodnia poszła odmienną drogą, pokazując, że szybki 
wzrost jest możliwy bez wydatnego zwiększania nierówności, a polityka nasta-
wiona na ich ograniczanie sprzyja spójności społecznej. To stworzyło otoczenie 
przyjazne rozwojowi przedsiębiorstw. Ciekawą ilustracją mogą być badania Da-
vida Gordona dowodzące, że wszystkie wskaźniki efektywności ekonomicznej są 
korzystniejsze dla krajów nastawionych kooperacyjnie, które cechuje niski po-
ziom nierówności społecznych. 

W grupie państw kooperacyjnych, obok Niemiec, Norwegii, Szwecji, wy-
mieniana jest Japonia. Kraj ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ obrał 
przys pieszony kurs modernizacyjny, radykalnie zmniejszając nierówności płaco-
we i majątkowe (reforma rolna i wywłaszczenie).

Strategia wzrostu w Azji Wschodniej, zgodnie z zaleceniami waszyngtoński-
mi, opierała się na stabilności makroekonomicznej. Osiągano ją jednak innymi 
metodami: przez pobudzanie eksportu, nie zaś natychmiastową redukcją barier 
importowych. Rynki fi nansowe i kapitałowe otwierane były powoli. Dyspro-
porcje płacowe trzymano w ryzach, postawiono na kapitał ludzki – dostęp do 
wykształcenia. Założono, że jeśli Azja ma dogonić Zachód w sferze dochodów, 
musi zmniejszyć dystans na poziomie wiedzy i technologii. Szczegółowy (prze-
łomowy) raport Banku Światowego, zatytułowany Th e East Asian Miracle: Eco-
nomic Growth and Public Policy, pokazał, że w sukcesie wschodnioazjatyckim 
ważną rolę odegrało państwo, daleko wykraczając poza minimalistyczną rolę 
wyznaczaną przez postulaty waszyngtońskie21. W tym miejscu nasuwa się pyta-
nie o przyczyny akceptacji tak daleko idącej niezgodności z wymaganą ortodok-
sją, przy braku konsekwencji w postaci wycofania wsparcia. Wydaje się, że argu-
ment polityczny sporo tu wyjaśnia: 

21 Sukces wschodnioazjatycki jest przedmiotem niekończących się dyskusji. Na uwagę zasłu-
gują studia Josepha Stiglitza (2006, 2007), które poświęcają tej kwestii wiele uwagi; inspirująca po-
zycja Daniego Rodika (2011), uważana za jedną z najlepszych prac dotyczących ekonomii rozwoju.
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Część komentatorów zwraca także uwagę, że zarówno Korea, jak i Tajwan miały szcze-
gólną pozycję w czasie Zimnej Wojny, jako sprzymierzeńcy Stanów Zjednoczonych na 
pierwszej linii frontu przeciw komunizmowi. To niosło z sobą wiele korzyści, włączając 
w nie rozwojową i militarną pomoc, preferencyjny dostęp do amerykańskiego rynku dla 
własnych produktów, zwłaszcza na wczesnych etapach wzrostu (McKay 2008: 66).

Na zakończenie tej krótkiej charakterystyki programów strukturalnego dostoso-
wania nie sposób nie odnieść się do zarzutu związanego z polityką ich wprowa-
dzania, wynikającą ze struktury władzy wewnątrz instytucji międzynarodowych 
i procedurami podejmowania decyzji. Kto rozstrzyga o tym, co robią i w jakim 
stopniu instytucje te są reprezentatywne dla krajów, którym mają służyć? Wresz-
cie, jak funkcjonują mechanizmy wypracowania rozwiązań prorozwojowych? 
Hasło reformy instytucjonalnej coraz częściej pojawia się w dyskusjach na te-
mat międzynarodowego ładu gospodarczego. Kluczowym argumentem na rzecz 
zmiany jest zarzut zdominowania instytucji w obecnym kształcie przez komer-
cyjne i fi nansowe interesy środowisk z krajów rozwiniętych. Skoro np. fundu-
sze MFW pochodzą od podatników z całego świata, należałoby podjąć dysku-
sję o mechanizmach kontroli, a przede wszystkim na temat narzędzi konsultacji 
wewnątrz kraju, dla którego programy są projektowane22. Coraz więcej badaczy 
i badaczek zwraca uwagę na znaczenie polityki partycypacyjnej. Z pewnością 
prawdą jest, że wiele niedemokratycznych rządów skutecznie przeprowadziło 
reformy prorozwojowe, analizy porównawcze wskazują jednak na to, że jest to 
raczej wyjątek niż reguła. Dane są bardziej korzystne dla systemów sprzyjających 
uczestnictwu obywatelskiemu:

– demokracje prowadzą do bardziej przewidywalnych stóp wzrostu długo-
okresowego;

– demokracje prowadzą do większej stabilności krótkookresowej;
– demokracje o wiele lepiej radzą sobie ze wstrząsami;
– demokracje dają lepsze wyniki dystrybucyjne.

„Wszystkie razem – dowodzi Rodik (2011: 227) – dają jasny przekaz: systemy 
partycypacji politycznej zapewniają wzrost wyższej jakości. Będę utrzymywał, 
że dzieje się tak dlatego, że tworzą one instytucje lepszej jakości, które są lepiej 
dostosowane do warunków lokalnych”. Nowe podejście wymaga jednak wiele 
intelektualnej i politycznej pokory, koniecznej do przezwyciężenia skrzywienia 
w stronę konkretnego modelu gospodarki rynkowej, i tym samym promowania 
jednej strategii – wspieranej przez interesy krajów rozwiniętych – jako odpowie-
dzi na wszystkie problemy naszych czasów. Oznacza za to otwarcie dla krajów 
rozwijających się przestrzeni dla nadrabiania zaległości ekonomicznych przez 
tworzenie własnych instytucji i programów dostosowanych do społecznego kon-
tekstu.

22 Takie narzędzia są wypracowywane w ramach różnych agend ONZ.
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Kulturowy zwrot: o projekcie narodowym, orientalizmie, 
kulturze lokalnej i szukaniu alternatyw

W naukach o rozwoju, podobnie jak w innych dyscyplinach społecznych, z cza-
sem wrasta zainteresowanie kulturą. W zasadzie nie powinno to dziwić. Para-
dygmat modernizacyjny/westernizacyjny stracił na atrakcyjności, nie tylko ze 
względu na głęboko w nim tkwiący etnocentryzm, ale także z powodu dotkliwie 
odczuwanych konsekwencji ekologicznych. Obraz świata z dominującą pozycją 
Zachodu odchodzi w przeszłość. Coraz częściej wskazuje się na policentrycz-
ność wyłaniającego się globalnego systemu.

W rozważaniach i praktykach rozwojowych przekłada się to na zmianę 
punktu ciężkości z analiz makrostrukturalnych na strategie zorientowane na 
zagadnienia mikrostrukturalne – na aktorów zmian. Wcześniej kultura była po-
strzegana jako przeszkoda na modernizacyjnym szlaku. Teraz, wraz z tezą o de-
centralizacji wiedzy, zostaje dowartościowana, ma się stać elementem zmiany. 
Chyba każdy zgodzi się z założeniem, że zarówno teoria, jak i praktyka rozwo-
jowa winny uwzględniać uwarunkowania kulturowe. Sprawa jednak się kompli-
kuje, gdy mamy odpowiedzieć na pytanie, czyja kultura ma być wzięta pod uwa-
gę, a czyja pominięta. Kultura staje się areną, gdzie ujawniają się relacje władzy. 
Płaszczyzną walki o władzę. Rozwojowe rozważania o kulturze prowadzone były 
na czterech płaszczyznach:

– początkowo oś analizy stanowiła kultura narodowa; 
– subaltern studies naruszyły fundamenty elitarnego narodowego projektu, 

wydobywając historię grup do tej pory niesłyszanych; 
– z kolei studia postkolonialne pokazały polityczne tło tworzenia wizerunku 

innej kultury;
– wszystko to przyczyniło się do zwrotu w stronę kultury lokalnej w stu-

diach rozwojowych.

W procesie rozpadu kolonializmu, w walce ruchów niepodległościowych kul-
tura stała się częścią politycznego projektu: „tylko naród wolny od obcego pa-
nowania może być kulturowo wolny” (za: Nederveen Pieterse 2010: 65) − głosił 
Maicar Cabral z Republiki Zielonego Przylądka. Tracąc autonomię, kultura stała 
się synonimem kultury narodowej. Postawienie znaku równości między tożsa-
mością kulturową a narodową nie było niewinnym zabiegiem. Proces budowa-
nia jednolitej kultury narodowej23 – obojętnie gdzie na świecie – zawsze miał 
swą ciemną stronę. Wyrzucał poza granice zdefi niowanego narodu tych, którzy 

23 Choć w rozważaniach o kulturze dominowała perspektywa konstruktywistyczna podkreśla-
jąca, że tożsamości kulturowe wytwarzane są sytuacyjnie i podlegają ciągłym zmianom, to wyda-
rzenia w byłej Jugosławii czy Iraku zmuszały do refl eksji. Pokazały, że tożsamość etniczna czy na-
rodowa pozostaje lekceważoną potęgą. „Rzadko (...) jest całkowicie wymyślona czy skonstruowana 
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do niego nie pasowali: obcych, mniejszości, rdzenne wspólnoty. Argument kul-
turowy był i ciągle jest koronnym wyjaśnieniem łamania praw człowieka w wielu 
miejscach na świecie. Gdy dodamy wymiar genderowy (kwestii tej poświęcona 
będzie część rozdziału IV), odsłaniają się nowe nadużycia tak rozumianego na-
rodowego projektu (por. Kandiyoti 1996; Gerami 1996). 

Zainteresowanie kulturą narodową jako częścią narodowego projektu było 
wpisane w dyskurs modernizacyjny rozwijany przez pokolonialne elity. Pespekty-
wa ta została zakwestionowana przez subaltern studies (por. Ludden 2001). Gru-
pa teoretyków i teoretyczek skupiona wokół historyka bengalskiego pochodzenia, 
Ranajita Guha24, zaproponowała jedno z najbardziej oryginalnych i twórczych 
ujęć historii (post)kolonialnych społeczeństw. Do tej pory były one jedynie me-
tanarracjami historii europejskiej, która stanowiła punkt odniesienia25. Subaltern 
studies, krytykując dominujący paradygmat elitarystyczny – elitaryzm kolonialny 
i burżuazyjno-nacjonalistyczny – głoszą ideę historii walczącej, solidarnej z pod-
porządkowanymi. Edward Said mówił w tym kontekście o historiografi i „teore-
tycznie i intelektualnie insurekcyjnej” (Domańska 2008: 355), która jest projek-
tem zarówno naukowym, jak i politycznym. Ujawnienie historii przemilczeń, 
oporu i tłumienia przyczynia się do pęknięcia w kolonialnej i nacjonalistycznej 
archeologii władzy/wiedzy. Bogata historia grup zdominowanych – przemilczana, 
nieofi cjalna, epizodyczna – wypływa na powierzchnię. 

Do przełamania kulturowej hegemonii europejskiej w niemniejszym stopniu 
przyczynił się pokrewny nurt w myśleniu o kulturze, kolonializmie, władzy i roz-
woju – postkolonializm. Edward Said, jeden z wybitnych, ale i wzbudzających 
gorące kontrowersje humanistów XX wieku, wydał swą głośną książkę Orien-
talizm. Wizja Saida jak w soczewce skupia zachodnie wyobrażenia o Innym. 
W koncepcji autora tytułowy Orient jest „w dużej mierze wymysłem europej-
skim”, statycznym, ahistorycznym fenomenem odpornym na wszelkie zmiany 
i zewnętrzne czynniki. Tak rozumiany Orient stał się integralną częścią kultury 
europejskiej, swoistym alter ego. Orientalizm – pisze Said – to:

z niczego: kulturowe bądź doświadczeniowe centrum musi uzasadniać tożsamość i uwiarygodnić 
solidarność poszczególnym uczestnikom” (Lewellen 2011: 197).

24 W 1982 roku wydany zostaje przez Oxford University Press w New Delhi pierwszy tom Sub-
altern Studies. Od tamtego czasu wyszło już dwanaście woluminów, dwa zbiory z najbardziej zna-
czącymi tekstami i wiele innych publikacji z tego nurtu. Ta „zbieranina akademików drugiego sor-
tu” – jak określał siebie i swój zespół Guha – zdobyła międzynarodowy prestiż, inspirując podobne 
badania m.in. w Ameryce Łacińskiej. 

25 Procesy zmiany społecznej i innowacje tracą wewnętrzny charakter, stają się w pewnym 
stopniu projektem sterowanym i planowanym z zewnątrz (choć najczęściej inspirowanym przez 
zwesternizowane elity wschodnich państw). Irański fi lozof Dariusz Sayegan opisuje ten feno-
men jako „słabą historyczność”: „społeczeństwa pozostające na peryferiach zachodniej cywiliza-
cji są wykluczone ze sfery historii i wiedzy, nie mogą już w ogóle uczestniczyć w tym »karnawale 
zmian«, a wykluczenie to z kolei powoduje uczucie »kulturowej schizofrenii« w tych społecznoś-
ciach” (za: Göle 1996: 28).
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sposób widzenia Wschodu przez pryzmat szczególnych europejskich, zachodnich do-
świadczeń. Chodzi nie tylko o to, że Orient sąsiaduje z Europą; jest to także teren naj-
większych, najbogatszych i najstarszych kolonii europejskich, źródło cywilizacji i języków 
Europy, jej rywal kulturowy i, wreszcie, jeden z najmocniejszych, najgłębiej utrwalonych 
europejskich obrazów Obcego (Said 1991: 24).

Jest to zatem rodzaj dyskursu, na straży którego stoi cała sieć instytucji nauko-
wych i oświatowych, politycznych i społeczno-gospodarczych, wreszcie wypra-
cowany na jego potrzeby język. Wszystko to decyduje o niezwykłej żywotności 
opisywanego zjawiska. A jego wewnętrzna spójność, jako „systemu idei na temat 
Orientu, na przekór lub niezależnie od jakichkolwiek odniesień do »prawdzi-
wego« Wschodu” (tamże: 28) jest tym, co frapuje Saida najbardziej. O specyfi ce 
relacji między Wschodem a Zachodem decydują różne wymiary i stopnie domi-
nacji, siły i hegemonii. Ta cała złożona sieć interesów pozwalała kulturze europej-
skiej umacniać nie tylko swoją potęgę, ale i tożsamość, przez przeciwstawianie się 
Orientowi. Kontrolowanie wiedzy o Oriencie, silnie związane z nadzorem, umoż-
liwiało rozwój orientalistycznego dyskursu. Dlatego – zauważa Said (tamże: 29) – 
„orientalizm liczy się znacznie bardziej jako znak europejsko-atlantyckiego pa-
nowania nad Wschodem niż jako sprawdzalny dyskurs na temat Orientu (za jaki 
chciałby uchodzić, zwłaszcza w swej uczonej, akademickiej wersji)”. 

Zarówno subaltern studies, jak i studia postkolonialne nie tylko zmieniły 
humanistykę, ale także wpłynęły na sposób uprawiania nauk społecznych (de-
maskując ich polityczne uwarunkowania). Nie uchroniło ich to od zasłużonej 
krytyki26 – zarzutu idealizacji podmiotu badań i esencjonalizmu w podejściu do 
Zachodu (por. Halliday 2002)27. Ich krytyczny walor poznawczy jest trudny do 
przecenienia. Nie zawsze jednak wyłania się z rozważań postkolonialnych alter-
natywna, pozytywna wizja poznania28. Bryan Turner defi niuje dwa rodzaje nie-
bezpieczeństw tkwiące w bezkrytycznym aplikowaniu założeń Saida, które jak 
w soczewce skupiają błędy wielu rozwojowych założeń i praktyk po kulturowym 
zwrocie.

26 Przyłożenie genderowego „fi ltra” odkrywa nowe słabości i wymiary postkolonialnej analizy. 
Kanon dzieł postkolonialnych w zasadzie pomija kobiety (z wyjątkiem Spivak 2011). Projekt impe-
rium ma swoją genderową specyfi kę – uosabiają go mężczyźni, na nich głównie koncentruje swoją 
analizę Said. Przeniesienie uwagi na kolonizatorki i skolonizowane stawia pytanie, jak i czy przepi-
sać mity założycielskie. Dyskusja wewnątrz ruchu feministycznego doprowadziła do konfrontacji 
z rasizmem „białego” feminizmu, z własną uprzywilejowaną pozycją, brakiem wrażliwości na róż-
nice, esencjonalizmem i statycznością w kontaktach z kobietami z innej kultury. Gayatri Chakra-
vorty Spivak postuluje pracę nad własną ignorancją, a nie traktowanie kobiet z innych kultur jako 
całkowicie podporządkowanych.

27 Z kolei Immanuel Wallerstein w publikacji Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy 
(2007b), w twórczy sposób odnosząc się do rozważań Saida, obala ten zarzut. Podkreśla też różnicę 
między politycznością płynącą z postkolonialnej wizji a obojętnością postmodernizmu.

28 Orientalizm wywołał lawinę tekstów polemicznych, dwa z nich w kontekście naszych rozwa-
żań zasługują na szczególną uwagę: Orientalism and Orientalism in Reverse Sadika Jalal Al-Azma 
(2000) i Bryana Turnera From Orientalism to Global Sociology (2000).



45Rozwój – koniec czy nowe rozdanie?

Pierwszym z nich jest naiwna wiara, że rodzime czy przednowoczesne formy ludzkości 
nie są zdeprawowane przez westernizację czy modernizację. Zasadniczo nie ma przecież 
a priori uprzywilejowanych moralnych stanowisk. Jakkolwiek byłoby miło trzymać się za-
lecenia, że badacz społeczny ma jedno, pierwotne i decydujące zobowiązanie – mianowi-
cie „solidarność ze wszystkimi nieszczęśnikami na świecie”29, to musimy zwrócić uwagę 
także na problem nadmiernej antropologicznej wyrozumiałości w wyjaśnianiu obcych 
przekonań w ich własnym kontekście. Druga kwestia związana jest z tym, że krytyka 
orientalizmu zostawia nas otwartymi na swoiste formy autochtonicznego konserwaty-
zmu, przybierającego progresywną antyzachodnią pozę (Turner 2000: 373).

W takim intelektualnym klimacie zainteresowanie studiów rozwojowych ulega 
przesunięciu. „Pierwszym, kulturowym wymiarem rozwoju jest poziom lokal-
ny” – pisał w 1985 roku Conrad Kottak (1985: 46). Dlaczego? Bo kultura lokalna 
pozostaje przyczółkiem tego, co autentyczne, nieformalne, rdzenne. Słowem, za-
topione głęboko w micie tworzonym przez generacje adeptów instytutów antro-
pologicznych30. Micie coraz częściej bezlitośnie obnażanym przez nich samych: 
„Jako antropologowie, mamy własny zawodowy interes w tym, by ukazywać 
kulturowe światy konstruowane przez innych ludzi jako radykalnie odmien-
ne od naszego. Jesteśmy dilerami egzotyki” (za: Nederveen Pieterse 2010: 69). 
W konfrontacji z codziennością badanych społeczeństw oparty na obserwacji 
uczestniczącej dotychczasowy paradygmat antropologiczny nie sprawdza się. 
Koncertując się na wyodrębnionych całościach – plemionach, wspólnotach czy 
kulturach – traktował je jak mikrokosmosy, ignorując szersze środowisko spo-
łeczne i historyczne. Wielu badaczy zdecydowanie odrzuca „koncepcję samore-
gulujących się i samoistnych społeczeństw i kultur, która zamknęła antropologię 
w granicach jej własnych defi nicji” (Wolf 2009: 249). Nawet najbardziej izolowa-
ne społeczności należy analizować w kontekście systemu globalnego. Antropolo-
gia krytyczna wysuwa jeszcze dalej idące wnioski związane z idealizacją kultury 
lokalnej, traktując ją bardziej 

jako heurystyczny wytwór wyobraźni antropologicznej niż cechę obiektywnie przysługu-
jącą jakiejś zbiorowości. Reifi kację kultury jako czegoś obiektywnego i wymiernego zastę-
pują bardziej płynne defi nicje kultury jako wspólnych znaczeń, które częściowo scalają to, 
co wskutek globalizacji jest podzielone i heterogeniczne. Nie można już utrzymywać, że 
kultura i jednostkowa tożsamość są spójne, można jednak uznać, że są podzielone, sytua-
cyjne i zdeterytorializowane (Lewellen 2011: 193). 

Żadnej ze współczesnych społeczności nie cechuje już całkowita izolacja od 
świata, czy zupełny brak mobilności. Kultury wskutek licznych konfrontacji, zło-

29 W podobnym duchu wypowiada się Fred Halliday (2002), gdy pisze, że bycie ofi arą nie daje 
monopolu na prawdę. 

30 Literatura pełna jest przykładów zaskakujących spotkań antropologii i polityki tożsamościo-
wej, takich jak historia jednego z prominentnych afrykańskich polityków, z wykształcenia fi lozo-
fa, który uznał, że w poszukiwaniach nieskażonej tradycji swojego plemienia potrzebuje etnografa 
(za: Nederveen Pieterse 2010: 69).
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żonych interakcji, płynących z nich wyzwań (i odpowiedzi na nie) nabierają cha-
rakteru hybrydycznego. Tradycja i nowoczesność występują obok siebie w nie-
oczekiwanych konfi guracjach. Sprzeczne dyskursy stanowią odbicie odmiennych 
tradycji etnicznych, religijnych i politycznych; historii kolonialnej władzy, anty-
kolonialnych zmagań oraz budowania nacjonalistycznych legitymizacji; a także 
ostatnich opowieści o nowoczesności i jej instytucjach. W tym wielogłosie usły-
szymy odmienne interpretacje tego, czym rozwój jest i co znaczy. 

Podobnie jak kultura narodowa, tak i kultura lokalna jest terenem władzy z własnymi 
wzorami stratyfi kacji i nierówną dystrybucją kulturowej wiedzy oraz granicami oddzie-
lających swoich od obcych z hierarchicznymi albo wyłączającymi politykami. Ciemną 
stroną kultury lokalnej jest lokalny etnocentryzm albo, innymi słowy, etniczny funda-
mentalizm. Oczywiście, lokalne mapy sensów mają decydujące znaczenie, jednak przy 
zachowaniu świadomości, że „kultury są sieciami zarówno mistyfi kacji, jak i znaczenia” 

– jak pisał Roger Keesing (za: Nederveen Pieterse 2010: 69). A znaczenie to zato-
pione było w swoistej „polityce nostalgii”, tęsknocie za „złotym runem”, jak pisał 
Christoff el van Nieuwenhuijze w Culture and Development: the Prospects of an 
Aft erthought (1993). Kultura lokalna była ostatnim bastionem w starciu z kon-
sumpcjonizmem, dewastacją środowiska, kulturą masową, jakie niosła z sobą 
kapitalistyczna ekspansja. W myśleniu o rozwoju pobudziło to poszukiwania 
alternatywnych ścieżek. Przyczyniło się do pogłębienia świadomości kulturowej 
różnorodności31, otwarcia na partycypację miejscowych wspólnot. Postawiono 
nowe pytania. Jednak nie można jeszcze mówić o rekonceptualizacji w myśleniu 
o rozwoju, choć został postawiony krok w tym kierunku. Niewątpliwie zmieniła 
się retoryka. Złośliwi kulturowy zwrot kwitują zdaniem: „dodać kulturę i zamie-
szać”. W jakimś stopniu trudności w zaaplikowaniu nowej perspektywy tkwiły 
w napięciu wynikającym z samego rozumienia kultury: wąskim, przywiązanym 
do miejsca, i bardziej otwartym, translokalnym. Jak uwzględnić hybrydyczność 
współczesnych kultur, pluralizm związany z odmiennym usytuowaniem we-
wnątrz lokalnej wspólnoty (ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, grupę 
etniczną, strukturę władzy etc.), wreszcie – międzykulturowe spotkania w roz-
wojowej agendzie? Zrozumienie odmienności kulturowych miało pomóc w zna-
lezieniu lepszych strategii, fi lozofi a myślenia pozostawała jednak niezmieniona. 
O kulturze ciągle dyskutowało się w kontekście wzrostu ekonomicznego. Warto 
w tym miejscu podsumować ten stosunek do kultury w różnych paradygmatach 
rozwojowych. We wczesnych koncepcjach była ona traktowana neutralnie, choć 
najwyżej ceniono tę związaną z etyką protestancką. Wraz z teorią modernizacji 
podejście się zmienia – tradycja kulturowa uważana jest najczęściej za przeszko-

31 Interesującym przykładem, choć budzącym sporo wątpliwości, jest raport UNDP z 2004 
roku zatytułowany Cultural Liberty in Today’s Diverse World. Tożsamość kulturowa ma źródło 
w wolnym wyborze jednostki: „Kulturowa wolność opiera się na zdolności ludzi do życia zgodnie 
z ich wyborem, z adekwatną możliwością rozważenia innych opcji” (2004: 17).
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dę na drodze do nowoczesności. Z czasem zaczyna być postrzegana jako wartość 
(nawet jeśli na początku tylko wartość instrumentalna). 

Kulturowy zwrot spowodował, że rozwojowa debata rozgorzała na nowo. Co 
z sobą przyniosła? Do tej pory główną rolę na rozwojowej scenie odgrywały pań-
stwa. Teraz pojawiają się nowi aktorzy: społeczności – od których udziału ma 
zależeć sukces, to ich potrzeby mają wyznaczać kierunki podejmowanych dzia-
łań – oraz organizacje pozarządowe. Akcent z polityki na poziomie makrostruk-
turalnym przesunął się w stronę człowieka i jego zdolności do mobilizacji na 
rzecz zmiany. Ma się ona dokonywać „od dołu”, nie poprzez centralne sterowa-
nie „z góry”, jak dotąd. Alternatywne myślenie o rozwoju tworzyło nowe pytania 
i jeszcze więcej odpowiedzi. Waga, jaką przywiązywano do kwestii ochrony śro-
dowiska i zrównoważonego rozwoju, naruszała dominujący, ekonomiczny pa-
radygmat, inspirowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań gospodarczych. 
Ewidentna porażka polityki rozwojowej była impulsem do diagnozowania jej 
przyczyn, zarówno instytucjonalnych, jak i proceduralnych. Stąd krytyka insty-
tucji Bretton Woods i tworzenie skuteczniejszych narzędzi demokratyzacji i oby-
watelskiej partycypacji. Polityka, instytucje, restrukturyzacja władzy znajdują się 
w centrum nowego dyskursu o rozwoju. Pieniądze i technologia są ważne, ale 
jako środek – nie cel. „Rozwój jest procesem zwiększania osobistych i instytucjo-
nalnych zdolności członków społeczeństwa do mobilizowania i zarządzania za-
sobami na rzecz zrównoważonej i sprawiedliwej poprawy jakości życia, zgodnej 
z ich aspiracjami” – pisał amerykański ekonomista z Harvardu David Korten32 
(1990: 67).

Wyzwania płynęły raczej z praktyki działań na rzecz zmiany niż tworzenia 
modeli teoretycznych. Powodowało to napięcia między koniecznością tworze-
nia alternatywnych aliansów na poziomie międzynarodowym a koncentracją 
na szukaniu lokalnych rozwiązań; między romantyzacją działań organizacji po-
zarządowych a ich profesjonalizacją i biurokratyzacją. Agenda rozwojowa ulega 
głębokim przekształceniom. Ludzie przestają być biernymi odbiorcami polityki 
wzrostu, są jej początkiem i końcem, kreatywną siłą generującą zmianę. Roz-
wój i emancypacja idą w parze. Głównym podmiotem działania jest wspólnota 
funkcjonująca w nieformalnym sektorze. W wielkiej trójce polityki rozwojowej – 
państwo, rynek i społeczeństwo – najważniejsze staje się społeczeństwo. Zazna-
czyć trzeba, że państwo samo wycofało się z podejmowania kluczowych zadań, 
zostawiając pustą przestrzeń, którą zapełniają organizacje pozarządowe, a ich 
działalność często neutralizuje społeczne niezadowolenie, dostarczając niezbęd-
nych środków i usług.

32 David Korten, związany z Harvard Business School, był typowym przykładem myśliciela 
rozwojowego nowego typu, łączącego teorię z praktyką. Współtworzył Central American Institute 
of Business Administration, kilkanaście lat spędził w Azji, pracując w Pakistanie, Indiach, Bangla-
deszu, na Sri Lance, w Tajlandii, Indonezji i na Filipinach.
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Choć koncepcje alternatywnego rozwoju tworzyły raczej luźny zbiór krytycz-
nych idei, często sprzecznych wewnętrznie i trudnych do przełożenia na dzia-
łania praktyczne, zmieniły optykę patrzenia na rozwój. Można powiedzieć, że 
uwrażliwiły wyobraźnię rozwojową, która dzięki temu otworzyła się na nowe 
idee i praktyki. Odkrywając znaczenie inicjatyw lokalnych, społecznego aktywi-
zmu, obywatelskiej partycypacji, ludzkiej kreatywności, zaczęto się zastanawiać 
nad bardziej adekwatnymi miarami rozwoju, które lepiej opisywałyby kondycję 
społeczeństw, diagnozowały ich potencjał i dostępne spektrum wyborów. Po raz 
kolejny postawiono pytanie o defi nicję rozwoju.

Czy koniec rozwoju?

Dotychczasowe myślenie o rozwoju zostało poddane druzgocącej krytyce w nur-
tach postrozwojowych. Trudno mówić tutaj o skrystalizowanej szkole myślenia, 
jest to raczej nazwa obejmująca poglądy – nierzadko sprzeczne – grupy bada-
czy i badaczek z różnych środowisk intelektualnych obu Ameryk, Azji i Europy. 
Łączy ich przekonanie o konieczności porzucenia dotychczasowego dyskursu. 
Rodzajem manifestu tego środowiska był pionierski zbiór tekstów33 Th e Develop-
ment Dictionary. A Guide to Knowledge as Power pod redakcją Wolfganga Sachsa 
(1992). We wstępie pisze on:

Ostatnie czterdzieści lat może być nazwane wiekiem rozwoju. Epoka ta dobiega końca. 
Czas dojrzał, by napisać jej nekrolog. (...) Idea rozwoju trwa jak ruiny w intelektualnym 
pejzażu. Iluzja i rozczarowanie, niepowodzenia i zbrodnia były niezachwianymi towarzy-
szami rozwoju i opowiadają znaną historię: to nie działało (Sachs 1992: 1).

Propozycje postrozwojowe idą znacznie dalej niż omówione powyżej koncepcje, 
także te krytyczne. Wszystkie, wskazując na nieefektywność teorii i praktyk roz-
wojowych, defi niowały nowe pola analizy i aktywności: teoria współzależności 
podnosiła kwestię globalnych nierówności, w koncepcjach rozwoju alternatyw-
nego podkreślane jest znaczenie partycypacji. Prąd postrozwojowy zdecydowa-
nie odrzuca pojęcie rozwoju. Głęboko zakorzeniony w teorii krytycznej szuka 
inspiracji w ruchach ekologicznych czy ekofeminizmie.

33 Wśród osób współtworzących ten tom znaleźli się czołowi krytycy i krytyczki dominujące-
go nurtu: pracujący na Goa niezależny dziennikarz Claude Alvares; antropolog Gerard Berthoud; 
ekonomiści: Harry Cleaver z USA i Gustavo Esteva z Meksyku; Barbara Duden z Instytutu Stu-
diów Kulturowych w Essen; zainspirowany Foulcaltem Kolumbijczyk Arturo Escobar; fi lozofowie: 
Marianne Gronemeyer i Ivan Illich; współtwórca meksykańskiego Centro Intercultural de Do-
cumentación − Jose Maria Sbert; inżynier i socjolog z Berlina, Otto Ullrich; teoretycy i praktycy 
rozwojowi z Indii: Majid Rajnehma i Ashis Nandy; znana indyjska ekofeministka, Vandana Shiva; 
szwajcarski inżynier z Meksyku, Jean Robert; Douglas Lummis, teoretyk demokracji radykalnej; 
paryski profesor nauk społecznych, Serge Latouche.
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Dla intelektualistów i intelektualistek omawianego nurtu polityka na rzecz 
rozwoju jest przedłużeniem kolonialnych dążeń Zachodu. Rajni Kothari (1988: 
43) pisał: „Tam, gdzie kolonializm się wycofał, zatryumfował rozwój”, który po-
ciąga za sobą westernizację, homogenizację, zniszczenie środowiska naturalne-
go i kulturową uniformizację. Wystarczającym powodem, by porzucić myślenie 
w kategoriach rozwoju, jest jego antydemokratyczny charakter. Polityki rozwo-
jowe dążą do zbudowania świata według jednego modelu. Nie ma w nim miej-
sca na autonomiczną, „autorską” agendę Południa. Ideałem ma być styl życia 
zachodniej klasy średniej, którego charakterystycznym rysem jest pęd do kon-
sumpcji, zgubny nie tylko dla ludzi, ale także całej planety (por. Planet Report 
2012). Paryski profesor Serge Latouche (1993: 45) w postrozwojowym manife-
ście Precz z trwałym rozwojem! Niech żyje przyjazne cofanie rozwoju!, pisze:

Nasz nadmierny wzrost gospodarczy przekracza już daleko możliwości Ziemi. Gdyby 
wszyscy obywatele świata spożywali tyle, co średni Amerykanin, fi zyczne ograniczenia 
planety zostałyby znacznie przekroczone. Jeżeli za wskaźnik potraktujemy „ciężar” środo-
wiskowy naszego stylu życia, ekologiczny „ślad” tego ciężaru na niezbędnej powierzchni 
ziemskiej nie wytrzymuje krytyki, tak z punktu widzenia wrodzonego poczucia sprawied-
liwości wobec prawa wyzysku przyrody, jak i z punktu widzenia zdolności regeneracji 
biosfery. Biorąc pod uwagę ilość materiałów i energii niezbędnych do absorpcji odpadów 
produkcji i konsumpcji i dodając do tego wpływ na niezbędny habitat, badacze pracujący 
dla World Wide Fund (WWF) obliczyli, że przestrzeń bioproduktywna na głowę jednego 
mieszkańca całej ludzkości wyniesie 1,8 hektara. Obywatel USA użytkuje aktualnie prze-
ciętnie 9,6 hektara, Kanadyjczyk 7,2, Europejczyk średnio 4,5. Jesteśmy więc bardzo da-
leko od równości planetarnej i jeszcze dalej od trwałej cywilizacji, która wymagałaby od 
siebie ograniczenia do 1,4 hektara – przyjmując, że ludność świata pozostanie taka sama.

Interesującym rozwinięciem tego wątku są rozważania Vandany Shivy (1988: 10) 
o biedzie, głęboko zatopione w kulturowym i historycznym kontekście. „Kultu-
rowo postrzegana bieda nie musi być prawdziwą biedą materialną – pisze indyj-
ska feministka – gospodarki naturalne, które zaspakajają podstawowe potrzeby 
poprzez somozaopatrzenie, nie prowadzą do nędzy”. Bieda to nie po prostu brak, 
defi cyt34. To przyjęcie „utowarowionej” pespektywy Północy, która defi niuje 
podmiotowość przez uczestnictwo w rynkowej grze, pozbawiając potencjalne 
grono benefi cjentów i benefi cjentek autonomii w kształtowaniu własnych stra-
tegii życiowych. W podobny sposób biedę analizuje Majid Rajnehma (2007: 35), 
postrzegając ją jako „rodzaj mitu, konstrukcję i produkt cywilizacji”. Kulturowe 
konstrukcje rozwoju i biedy są jak dwie strony monety. Tropiąc znaczenia bie-
dy w różnych kulturach i okresach historycznych, Rajnehma podkreśla jej kon-
tekstowy charakter: „kiedy bieda jest defi niowana jako brak rzeczy niezbędnych 

34 Warto w tym kontekście przywołać książkę Zrozumieć biedę Danielle Zwarthoeda (2012), 
w której odwołując się do poglądów Johna Rawlsa i Amartyi Sena, autor nie tylko zadaje pytanie 
o sposoby defi niowania biedy, ale także o kwestie etyczne, dotyczące związku między nierównością 
a sprawiedliwością, a tym samym o uzasadnienie istnienia ludzi biednych.
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do życia, to rodzą się pytania: Co jest niezbędne i dla kogo? I kto jest na tyle 
kompetentny, żeby to zdefi niować?” – pisze indyjski działacz społeczny (tamże: 
37). Ekonomizacja życia, włączanie lokalnych wspólnot w światową gospodarkę 
nadają rozważaniom o biedzie nowy, globalny rys. Za pomocą arbitralnie usta-
lonych wskaźników (wartości dochodu narodowego), przez porównanie do za-
możności gospodarczych potęg całe narody stały się biedne i za takie zaczęły się 
uważać. I tak, jak sarkastycznie zauważył Wolfgang Sachs (1992), zaczęła się era 
niedorozwoju35.

Nowa koncepcja nie określa już biedy jako wielowymiarowej kondycji ludzkiej egzysten-
cji. Traktuje ją za to jako pojedyncze, patologiczne zjawisko o charakterze uniwersalnym, 
występujące w szczególnie ostrych formach w społeczeństwach pre-ekonomicznych. 
W następstwie porozumienia osiągniętego wśród światowych elit w kwestii zdiagnozo-
wania choroby (niski poziom rozwoju i brak dochodu) jak również znalezienia lekarstwa 
(rozwój ekonomiczny i technologiczny), armie ekspertów, polityków, planistów, biurokra-
tów, ekonomistów społecznych, a nawet antropologów zaczęły działać jako grupy „paupe-
rologów”, poszukując nowych dróg dialogu i zapobiegania światowej biedzie 

– czytamy dalej w eseju Rajnehma (2007: 40). Gospodarka została oderwana od 
swych społeczno-kulturowych korzeni. Wprowadzono zestaw uniwersalnych re-
cept dla wszystkich potrzebujących „pacjentów”, całkowicie ignorując „tradycyj-
ne odpowiedzi na problemy biedy, oparte na pluralistycznych, uwarunkowanych 
kulturowo i holistycznych koncepcjach odpowiadających lokalnym warunkom” 
(tamże: 40). Wszakże bieda jest problemem zbyt poważnym, by mogli się nią 
zajmować sami ubodzy, niezdolni przecież do właściwego defi niowania włas-
nych potrzeb i interesów. Od tego są poważne instytucje i sztab specjalistów. Par-
tycypacja, owszem, zawsze jest pożądana, o ile oznacza akceptację dla profesjo-
nalnych programów. Nowe, technokratyczne podejście, oparte na powtarzanym 
jak mantra antidotum – zatrudnienie, produkcja, dochód, wzrost gospodarczy – 
dyplomatycznie pomija analizę problemów znacznie subtelniejszych, politycznie 
kłopotliwych – kwestii kulturowej, gospodarczej i politycznej dominacji, istoty 

35 Wolfgang Sachs zauważył, że można wskazać dokładną datę rozpoczęcia ery niedorozwoju. 
20 stycznia 1949 roku Harry Truman w przemówieniu inaugurującym jego prezydenturę wezwał 
do tworzenia polityki na rzecz rozwoju obszarów niedorozwiniętych. Trafną ilustracją „odkrycia” 
biedy mogą być doświadczenia Heleny Norberg-Hodge, opisane w poprzedzonej słowem wstęp-
nym Dalajlamy monografi i Ancient Futures: Learning from Ladakh (1992). „Pojęcie biedy niemal 
nie istniało, gdy odwiedziła region Ladakh po raz pierwszy w 1975 roku. Obecnie – jak tłumaczy – 
stało się ono częścią języka. Odwiedzając po raz pierwszy peryferyjną wioskę, Helena zapytała 
młodego Ladakhijczyka o to, gdzie znajdują się najbiedniejsze domostwa. W odpowiedzi usłyszała 
dumne stwierdzenie, że w wiosce nie ma biednych domostw. Po ośmiu latach Helena spotkała tego 
samego Ladakhijczyka rozmawiającego z amerykańskim turystą i usłyszała jak mówił: »Szkoda, że 
nie możesz nic dla nas zrobić; jesteśmy tacy biedni!«” (Rajnehma 2007: 39). Prace Heleny Norberg-
-Hodge są ważnym głosem w dyskusji na temat polityk rozwojowych. Mały Tybet to region Indii, 
gdzie przez lata autorka obserwowała konsekwencje podjętych przez indyjski rząd działań na rzecz 
modernizacji i rozwoju. 
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wyłaniającego się systemu produkcji. Latynoski wieszcz Eduardo Galemo podsu-
mowuje tę kwestię następująco: „Trzeba skończyć ze sposobem widzenia świata, 
który każe w biedzie dostrzegać nieudolność. Słuszną karę za brak efektywności, 
a nie wynik niesprawiedliwości” (Ikonowicz 2011: 26).

Odpowiedzią na kulturę towarów ma być, przenikająca teksty postrozwojo-
we, kultura umiaru: 

Tak długo, jak będzie trwać obecny wyścig ku dobrom materialnym, opierający się na 
założeniu, że nic z wyjątkiem technologicznych ograniczeń nie jest w stanie zatrzymać 
człowieka przed oczekiwaniem i posiadaniem więcej, tak długo człowiek będzie nie tylko 
tworzył nowe odczłowieczające formy wymuszonej biedy, ale także ostatecznie wyjałowi 
i zniszczy planetę, która jest źródłem wspólnych bogactw (Rajnehma 2007: 49).

Poglądy te współbrzmią z krytyką dyskursu modernizacji, która z rozwoju uczy-
niła „nową religię Zachodu” (por. Rist 1990), mechanizm zarządzania Trze-
cim Światem (por. Escobar 1995). Przedkładając rozwój technologii nad troskę 
o kwestie społeczne, naukę traktuje jako środek władania nad naturą. Podob-
nie jak w studiach postkolonialnych, dyskurs modernizacyjny analizowany jest 
w kategoriach reżimu epistemologicznego. „Co to znaczy – pyta Kolumbijczyk, 
Arturo Escobar (tamże: 39) – że rozwój zaczął funkcjonować jako dyskurs, to 
że stworzył przestrzeń, w której powiedzieć i wyobrazić sobie można tylko pew-
ne rzeczy?”. Dyskursy alternatywne są ignorowane, podporządkowane. Stąd 
już jeden krok w stronę realizacji ambicji kształtowania całych społeczeństw 
w imię postępu i wzrostu ekonomicznego. „Ekonomia nie jest wyłącznie, a na-
wet w przeważającej części bytem materialnym. Jest ona przede wszystkim pro-
dukcją kulturową, sposobem wytwarzania ludzkich podmiotów i pewnego ro-
dzaju porządków społecznych” (tamże: 59). 

Nurty postrozwojowe obnażyły wiele fundamentalnych słabości dotychczaso-
wych teorii i praktyk. Czy zatem jest jeszcze sens zastanawiać się nad rozwojem? 
Niewątpliwie usłyszano głosy tych społeczności, którym dotychczasowa polity-
ka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a składane obietnice nigdy nie zo-
stały spełnione. Co jednak w zamian? I tu postrozwojowi teoretycy dają raczej 
mglistą odpowiedź. Trudno ich recepty odróżnić od propozycji zwolenników 
teorii współzależności czy alternatywnych nurtów rozwoju, które podkreślają 
znaczenie oddolnych inicjatyw, lokalnej wiedzy i partycypacji. Kolejną słabością 
jest esencjonalne podejście do rozwoju. Nie ma sensu mówić o teorii i prakty-
ce rozwojowej. Mamy raczej do czynienia z teoriami czy praktykami, podobnie 
jak z modernizacjami (por. Sztompka 2005) czy dyskursami. Wreszcie – uderza 
selektywne podejście do historii. Literatura postrozwojowa zwykle odwołuje się 
do porażek w Afryce, Ameryce Południowej czy Indiach, milczy o sukcesach 
państw Azji Wschodniej (por. Th e East Asian Miracle 1993), rzadko wspomina 
o programach nad rzecz rozwoju podejmowanych z inspiracji lokalnych spo-
łeczności. Podobnie analizy problemów współczesnego świata zdecydowanie 
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zyskują, gdy porzucimy dychotomiczne ujęcie Zachód i Trzeci Świat (Północ–
Południe) na rzecz spojrzenia policentrycznego. Analogiczny postulat dotyczy 
homogenicznej wizji Południa. Nie wszyscy są ofi arami rozwoju. A romantyza-
cja ubóstwa, trwale towarzyszącego ludzkości, niekoniecznie przekłada się na 
postulowaną większą partycypację polityczną grup zmarginalizowanych. 

Postrozwojowa analiza à la Foucault przybliżyła nas do lepszego zrozumienia 
relacji władzy (wiedzy/władzy), ale pozostawia niewiele miejsca na budowanie 
konstruktywnej polityki. Na tej płaszczyźnie perspektywa postrozwojowa jawi 
się raczej jako strategia oporu niż emancypacji. Trudno nie zgodzić się z po-
stulatami wspierania oddolnych ruchów obywatelskich czy lokalnych inicjatyw, 
z poparciem dla koalicji przeciwników konsumpcjonizmu i rynku, złożonej 
z organizacji obywatelskich, grup kobiecych, rolników, ruchów ekologicznych, 
mniejszości etnicznych, tubylców, inicjatyw kulturalnych, skłotersów czy wspól-
not chrześcijańskich. Jak jednak w tej mozaice uchronić interesy i dążenia naj-
słabszych, jak nie popaść w populizm, nacjonalizm, etnoszowinizm czy orienta-
lizm à rebours. Gloryfi kacja lokalności ociera się często – co z punktu widzenia 
mojej pracy jest szczególnie niepokojące – o neotradycjonalizm. A to nierzad-
ko oznacza apoteozę dyskryminujących stosunków między płciami jako części 
chronionej tradycji. Podsumowaniem tych rozważań o końcu rozwoju niech 
będzie wypowiedź jednego z bardziej inspirujących teoretyków w tej dziedzinie, 
Anisura Rahmana z Bangladeszu, absolwenta Daha University i Harvardu:

Byłem wstrząśnięty intensywnością, z jaką pojęcie rozwoju było krytykowane. A ja twier-
dzę, że odnajduję w słowie „rozwój” bardzo potężny środek do wyrażenia koncepcji spo-
łecznego postępu jako rozwijającej się ludzkiej twórczości. Musimy porzucić cenne słowa 
dlatego, że zostały nadużyte? Co w takim razie z takimi słowami, jak demokracja, współ-
praca, socjalizm, które wszystkie są nadużywane? (Rahman 1993: 213).

W stronę nowego rozumienia rozwoju

Poziom produktu krajowego brutto, rozumianego jako podstawowa miara roz-
woju, budził coraz to więcej wątpliwości. Czy można mówić o trwałym rozwoju, 
gdy PKB wzrasta, ale jednocześnie rosną nierówności? Miara ta nie odzwiercied-
lała zróżnicowania dochodów w społeczeństwie ani ich dystrybucji, a wysoki po-
ziom PKB nie musiał przekładać się na standard życia wszystkich obywateli. Na 
krytykę tego wskaźnika składa się wiele argumentów36. Jednym z poważniejszych 
jest nieuwzględnienie konsekwencji zanieczyszczenia środowiska czy zużywania 
zasobów nieodnawialnych, lekceważenie tego, że wzrost gospodarczy odbywa się 

36 Nie uwzględnia produkcji nieewidencjonowanej; wartości czasu wolnego i dóbr wytworzo-
nych bezpłatnie (np. przez wolontariuszy), uwzględnia za to produkcję antydóbr (np. używek) czy 
wydatków na zbrojenia, nie pokazuje jakości usług, przede wszystkim państwowych. 
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kosztem przyszłych pokoleń. Stąd postulat, by miara ta przestała być synonimem 
rozwoju, a jedynie jednym z jego składników (por. Witkowski 2008: 29). 

W raporcie wydanym przez UNDP w 1990 roku, po raz pierwszy rozwój zo-
stał zdefi niowany jako proces zwiększania zakresu możliwych wyborów. Badany 
był na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie”, „wiedza” i „dostatni stan-
dard życia”. Z inicjatywy pakistańskiego ekonomisty, Mahbuba ul Haqa, wpro-
wadzono wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) oceniający: oczekiwaną długość 
życia w momencie narodzin, umiejętność czytania i pisania wśród dorosłych 
oraz średnią liczbę lat trwania nauki, a także dochód narodowy na mieszkań-
ca. W ten sposób uczyniono ważny krok w stronę rekonceptualizacji pojęcia 
rozwoju. Co istotne, krytykę dotychczasowej polityki dało się słyszeć w jednej 
z czołowych instytucji międzynarodowych − w Banku Światowym. Joseph Sti-
glitz (1998), ówczesny wiceprezydent tej instytucji, zdefi niował rozwój jako prze-
mianę społeczeństwa, której celem jest zapewnienie jednostkom i wspólnotom 
większej kontroli nad ich losem: „Rozwój wzbogaca życie jednostek, poszerza-
jąc ich horyzonty i obniżając poczucie izolacji. Redukuje nieszczęścia związane 
z chorobą, biedą, nie tylko zwiększając długość życia, ale także poprawiając jego 
jakość” (tamże: 3).

Dotychczasowa polityka na rzecz rozwoju nie przyniosła sukcesu37, ponieważ 
skupiała się jedynie na wzroście gospodarczym:

Wiele poprzednich strategii rozwoju, koncentrując się jedynie na części tej transformacji 
– mówił w swoim wystąpieniu na spotkaniu UNCTAD Stiglitz – nie potrafi ło dostrzec 
szerszego kontekstu; zawiodło i to często żałośnie. Większość z nich skupiała się tylko na 
ekonomii. Ekonomia jest ważna: to, co odróżnia kraje bardziej rozwinięte od mniej roz-
winiętych, to ich wyższe PKB na mieszkańca. Jednakże nacisk na gospodarkę mylił środki 
z celami, ponieważ wyższe PKB nie jest celem samym w sobie, ale sposobem na popra-
wienie warunków życia, na lepsze społeczeństwo o niższym poziomie ubóstwa, lepszej 
opiece zdrowotnej czy edukacji (tamże: 3).

Dlatego rdzeń nowego paradygmatu stanowiły: edukacja, infrastruktura, zdro-
wie i wiedza, a kluczem do sukcesu była partycypacja. Żadna zmiana nie powin-
na być narzucona z zewnątrz:

Zamiast zachęcić odbiorców do rozwijania swoich analitycznych zdolności, proces na-
rzucania warunków podważa zarówno bodźce do nabycia takich zdolności, jak i zaufanie 
odbiorców w umiejętność ich użycia. Zamiast zaangażować duży segment społeczeństwa 
w proces dyskusji nad zmianą − tym samym zmienić ich sposoby myślenia – nadmiernie 
wygórowane warunki wstępne wzmacniają tradycyjne hierarchiczne relacje (tamże: 20).

37 Ostatnie dane Banku Światowego mówią o jednej czwartej (1,4 miliarda) ludzkości żyjącej 
poniżej 1,25 dolara dzienne. Choć udział osób żyjących poniżej stopy ubóstwa w światowej popu-
lacji zmniejsza się, to ich liczba wraz ze wzrostem ludności ciągle się zwiększa (1,31 biliona w 1996 
roku). 
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Rycina 3. Milenijne Cele Rozwoju

Źródło: Milenijne Cele Rozwoju 2000.

W rozważaniach tych odbija się echo wcześniejszych dyskusji o poszerzeniu 
debaty rozwojowej o czynniki społeczno-polityczne, ponieważ o jakości naszego 
życia i możliwościach decydowania o swojej przyszłości, oprócz poziomu eduka-
cji, zdrowia czy dochodu, decydują także prawa polityczne i swobody obywatel-
skie: wolność słowa, autonomia działania czy swoboda zrzeszania się. Sekretarz 
ONZ, Kofi  Annan, w programie dla rozwoju (Agenda for Development 1994: 120 
i 128) pisał:

Pięć wymiarów rozwoju, jakie zostały tu zarysowane: pokój, ekonomia, środowisko, spo-
łeczeństwo i demokracja są silnie splecione. (...) Demokracja i rozwój są połączone w fun-
damentalny sposób. Są połączone, ponieważ tylko demokracja zapewnia długoterminową 
podstawę dla zarządzania rywalizującymi etnicznymi, religijnymi i kulturowymi intere-
sami w sposób minimalizujący gwałtowny wewnętrzny konfl ikt. Są połączone, ponieważ 
demokracja z natury związana jest z pytaniem o sposób rządzenia, który ma wpływ na 
wszystkie aspekty wysiłków rozwojowych. Są połączone, ponieważ demokracja jest fun-
damentalnym prawem człowieka, którego postęp jest istotną miarą rozwoju. Są połączo-
ne, ponieważ partycypacja ludzi w procesach podejmowania decyzji, które dotyczą ich 
życia, jest podstawowym założeniem rozwoju. 

To nowe spojrzenie znalazło swój wyraz w przyjęciu 8 września 2000 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, w obecności 189 państw, Deklaracji Milenijnej. Za-
warto w niej główne założenia polityki rozwojowej na najbliższe dwie dekady.

Czy to kończy dyskusję o celach i strategiach rozwoju? Wydaje się raczej, że 
otwiera nową kartę.

Niewątpliwie jednak, mimo wieloznaczności pojęcia rozwoju, mimo sporów nad wartoś-
ciami i ideami mu towarzyszącymi, negowaniu czy zaprzeczaniu potrzebie jego istnienia, 
dochodzi do przenikania znaczeń, do zmiany, przekształceń samej idei rozwoju. Świat po-
mocy rozwojowej ulega wpływom alternatywnych spojrzeń na cały dotychczasowy pro-
ces i jest nadzieja, że uda się zapobiec postępującym „efektom ubocznym” rozwoju i że 
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ogromna różnorodność środowiskowa, ekonomiczna, kulturowa i społeczna świata zosta-
nie dopuszczona do głosu w tej debacie nad przyszłością (Kudarewska 2008: 61). 

Globalizacja nadaje interesującej nas kategorii nowy wymiar. Zwłaszcza że przez 
pewien czas rozwój był traktowany jako jej rezultat. Ujęcie globalizacji jako 
„produktu” zachodniej myśli modernizacyjnej, ukształtowanej według neolibe-
ralnej wizji, powoli ulega przemianom w policentrycznym świecie. Pojawiają się 
pytania, w jaki sposób globalny przepływ towarów, idei i ludzi wykształca nowe 
strategie oporu i przystosowania? Jak prawa tego globalnego rynku są prze-
kształcane i fi ltrowane na poziomie lokalnym? Podobnie pojęcie rozwoju uległo 
głębokiej rekonceptualizacji. Przede wszystkim rozwój jest obecnie postrzegany 
jako proces oddolny, wielowymiarowy, oparty na lokalnej defi nicji pożądanego 
kierunku, najwłaściwszych strategii i oczekiwanych efektów. Jest to rodzaj dia-
logu − „przenikającego się zestawu języków i znaczeń” (Czaplicka, Łuczak 2010: 
10). Jak kalejdoskop, który przy każdym obrocie odkrywa przed nami nowe kon-
fi guracje wzorów i kolorów. W tej wielości znaczeń trudno będzie znaleźć wspól-
ne defi nicje; idea jedynie słusznej drogi odchodzi w przeszłość. „W takim ukła-
dzie globalizacja może przekonfi gurować społeczne i ekonomiczne relacje oraz 
zwiększyć poziom ponadterytorialnych połączeń, nie przez narzucanie homoge-
nicznej koncepcji rozwoju, ale przez swoją pluralistyczną naturę i komunikację” 
(tamże).

Rozwój jako wolność

Od ponad dekady w centrum moich zainteresowań badawczych znajduje się 
problematyka rozwojowa, a dokładniej − temat kobiet jako podmiotów zmia-
ny społecznej. „Dobrej zmiany” (McGillivray 2008: 21), jak zdefi niowałam roz-
wój na początku rozdziału. W pracy z liderkami organizacji kobiecych na Bli-
skim Wschodzie interesuje mnie, jak one tę zmianę defi niują, jaka jest ich „wizja 
poprawy, pożądanej interwencji we wspólnotowe sprawy” (Nederveen Pieterse 
2010: 3), wreszcie – jakie bariery napotykają w swojej codziennej aktywności. 
Ta krótka charakterystyka głównych paradygmatów rozwojowych jest rodzajem 
intelektualnego dziennika z poszukiwań koncepcji najlepiej wyjaśniającej to, 
z czym stykam się w trakcie pracy terenowej. Społeczne konsekwencje progra-
mów strukturalnego przystosowania, jakie miałam okazję zaobserwować pod-
czas podróży badawczych po krajach, gdzie zostały wprowadzone, wzbudziły 
we mnie podejrzliwość wobec prostych rozwiązań opartych na dogmatycznych 
założeniach i nauczyły bardziej zniuansowanego spojrzenia na procesy eko-
nomiczne (np. sprawdzania nie tylko wysokości PKB, ale także wskaźnika Gi-
niego). Teo ria współzależności przypominała o kluczowym dla strukturalnego 
kontekstu badań pytaniu o usytuowanie analizowanego społeczeństwa w sieci 



56 Część pierwsza

globalnych powiązań. Z kolei kulturowy zwrot w studiach rozwojowych niósł 
z sobą chyba najwięcej nadziei, ale i wyzwań. Subaltern studies uwrażliwiły mnie 
na miejsce w historii tych, których w głównym nurcie nie ma, i zainspirowały do 
podjęcia problemu pozycji i roli kobiet w narodowym projekcie. Z kolei studia 
postkolonialne nauczyły pokory badawczej i ciągłego, podejrzliwego przegląda-
nia się w lustrze własnych założeń, z obawy przed esencjonalistycznym podej-
ściem do badanej kultury, zostawiając jednak z mnóstwem nierozstrzygniętych 
kwestii. Świadomość, że kultura jest przestrzenią walki o dominację, uchroniła 
mnie niejednokrotnie przed popadaniem w apoteozę lokalności jako najskutecz-
niejszej platformy dla emancypacji, co blokuje często możliwość zidentyfi kowa-
nia struktur dominacji tkwiących w tradycji (która ma stanowić zaporę przed 
globalizacją). Zresztą – jak pokazują moje badania – bardzo trudno jest wyzna-
czyć granicę między tym, co lokalne, a tym, co globalne (por. Wolf 2009). Re-
fl eksja postrozwojowa jest inspirująca przez rzucenie wyzwania własnym prze-
konaniom intelektualnym (sama jestem przywiązana do pojęcia rozwoju), czy 
też w obnażaniu politycznego uwikłania dyskursu rozwojowego, choćby przez 
postawienie kłopotliwego pytania o rolę organizacji pozarządowych. Czy rze-
czywiście są one ważnym narzędziem w walce o upodmiotowienie społeczne ko-
biet, czy raczej nowym rodzajem manageryzmu (Nederveen Pieterse 2010)? I tak 
można by mnożyć różne wątki, które w podróży badawczej wydawały się świet-
nymi tropami, potem były zarzucane. Szukałam takiego ujęcia rozwoju, które 
obok perspektywy makrostrukturalnej doceniałoby rolę autentycznej obywatel-
skiej partycypacji w tworzeniu i realizowaniu agendy na rzecz zmiany. Zwłaszcza 
że dyskusje z moimi rozmówczyniami wykraczały daleko poza ujęcie rozwoju 
defi niowane w kategoriach wskaźników ekonomicznych.

I tu wydaje mi się najbliższa teoria rozwoju Amartyi Sena – jednego z najbar-
dziej wpływowych współczesnych intelektualistów, ekonomisty, socjologa, fi lo-
zofa, którego „prace zrewolucjonizowały teorię i praktykę rozwoju, pokazując, że 
miarą jakości życia musi być wolność, a nie bogactwo”38. Analizy przyczyn ubó-
stwa i klęsk głodu przyniosły mu w 1998 roku Nagrodę Nobla. Jego kolega po fa-
chu, o podobnej intelektualnej biografi i, profesor Anisur Rahman z Bangladeszu, 
podsumował to wydarzenie:

Przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Amartyi Senowi było długo oczeki-
wanym triumfem troski o człowieka w ekonomii. Nie można powiedzieć, że nagroda ta 
szczególnie honorowała tę kwestię w przeszłości. (...) Jest to o tyle osobliwe, że w zamie-
rzeniach fundatora Nagrody Nobla miała ona wyróżniać prace, które przynoszą korzyści 
ludzkości, a nie jedynie promują wiedzę jako taką (Rahman 1998: 1).

Warto tej części dorobku Sena poświęcić kilka zdań, ponieważ stanowi ona 
interesujące tło dla jego późniejszych rozważań o rozwoju. Odwołując się do 

38 Słowa Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi ego Annana (Sen 2002: [okładka]).
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badań empirycznych39, dowiódł on, że przyczyną głodu nie są niedobory żyw-
ności, ale jej zła dystrybucja. „Głód przejawia się w tym, że niektórzy ludzie nie 
mają dostatecznej ilości żywności. Jednakże nie ma żadnych symptomów tego, 
że jest za mało żywności” – tak zaczyna kluczowe dla dalszej swojej kariery dzie-
ło indyjski ekonomista (Köhler 2007: 178). Już we wcześniejszych pracach Sen 
podważył mit, że wolne decyzje jednostek zawsze w najlepszy sposób służą na-
rodowej gospodarce. Owszem, odpowie indyjski noblista, ale tylko wówczas, 
gdy prawa ubogich i mniej uprzywilejowanych obywateli i obywatelek nie będą 
ignorowane. Wspierając ideę sprawiedliwego podziału bogactwa, nie odrzuca 
całkowicie mechanizmów rynku, skłaniając się raczej ku modelowi społecznej 
gospodarki rynkowej. To równość szans, a nie podział dóbr, stanowi trzon jego 
koncepcji. Problemy współczesnego świata analizuje wielopłaszczyznowo, łącząc 
to, co najcenniejsze w analizach socjologicznych, fi lozofi cznych, ekonomicznych 
czy politologicznych. I tak, zauważa, że demokracji nie dotykają klęski głodu, 
bez względu na to, czy kraj jest biedny, czy bogaty40. Otwartość systemu sprzy-
ja lepszemu przepływowi informacji, co daje impuls do podjęcia działań zarad-
czych w skali kraju i na arenie międzynarodowej. 

Amartya Sen rozumie rozwój jako proces poszerzania ludzkiej wolności. Ta-
kie ujęcie kontrastuje z myśleniem o rozwoju wyrażanym wartością produktu 
krajowego brutto. Jest to wskaźnik ważny, gdyż nie można ignorować znaczenia 
gospodarczego wzrostu. Właściwe ujęcie daleko wykracza jednak poza problemy 
gromadzenia bogactwa. Nie może być ono celem samym w sobie, a jedynie na-
rzędziem.

Rozwój jest „procesem rozbudowywania rzeczywistych swobód, które przy-
sługują ludziom, przy czym poszerzanie wolności, traktowane jest jako: 1) zasad-
niczy cel i 2) zasadnicze narzędzie rozwoju. Dlatego można mówić o konstytu-
tywnej i instrumentalnej roli, jaką w procesie rozwojowym odgrywa wolność” 
(Sen 2002: 51). Warto jeszcze dodać, że skala podstawowych swobód – do któ-
rych zaliczane jest zarówno zabezpieczenie przed głodem, chorobami czy przed-
wczesną śmiercią, jak i prawo do partycypacji w życiu publicznym i swoboda 
wypowiedzi – jest w ujęciu Sena jednocześnie miarą rozwoju. I choć nierzadko 
podnoszone są wątpliwości, czy swobody polityczne oraz prawo publicznego wy-
rażania sprzeciwu sprzyjają rozwojowi, czy nie warto „zawiesić” tych wartości 
w imię szybszego wzrostu ekonomicznego – dla naszego noblisty jest to dylemat 
fałszywy. Jeśli mówimy o rozwoju jako wolności, nie trzeba przytaczać ekono-
micznych argumentów na rzecz praw obywatelskich, bo one są jego immanentną 

39 Sen poddał analizie klęski głodu w Bangladeszu, Irlandii i Etiopii. Odkrył, że ilość żywno-
ści nie była w czasach głodu mniejsza niż w okresach go poprzedzających. Spadła natomiast siła 
nabywcza ludności, zwłaszcza ubogiej. Infl acja, która spowodowała gwałtowny skok cen, uderzyła 
w najsłabsze warstwy społeczeństwa. 

40 W Indiach, od czasów odzyskania niepodległości, nie było masowej klęski głodu, podczas 
gdy w lepiej rozwiniętych Chinach tylko w latach 1958−1961 z głodu umarło 30 milionów ludzi.
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częścią. Dzięki nim ludzie czują się „obywatelami, których głos i potrzeby się li-
czą, a nie tylko nakarmionymi, dobrze odzianymi i zabawionymi poddanymi” 
(tamże: 305). Brak możliwości wzięcia udziału w dyskusjach dotyczących klu-
czowych spraw publicznych czy pozbawienie szans na kierowanie własnym ży-
ciem uderzają w konstytutywne elementy ludzkiej wolności. „Rozwój jest uzyski-
wany – jak czytamy w rozprawie Sena (tamże: 18) – wyłącznie za sprawą wolnej 
działalności ludzi”.

Zdaniem indyjskiego ekonomisty, jedne swobody wspierają i promują inne. 
Np. ubóstwo nie jest tylko brakiem dochodu, ale także brakiem podstawowych 
możliwości. Niskie dochody zmniejszają te możliwości, ale nie są jedynym ich 
ograniczeniem. Bezrobocie41, brak dostępu do służby zdrowia czy edukacji, izo-
lacja społeczna ograniczają szanse na rozwój i pogłębiają zniewolenie. Podobnie 
nierówność między kobietami i mężczyznami „zniekształca – a czasem przed-
wcześnie urywa – życie milionów kobiet i na różne sposoby zdecydowanie ogra-
nicza przysługujące im fundamentalne prawa” (tamże: 30). 

Z kolei „różne odmiany wolności wiążą się wzajemnie z sobą i dlatego rozbu-
dowanie jednej, najczęściej wspomaga powiększanie innej” (tamże: 52). Zatem 
zwiększenie dostępnych wolności pobudza ludzką kreatywność także w sferze 
ekonomicznej. Warto zachęcać obywateli i obywatelki do świadomego podejmo-
wania odpowiedzialności za swoje losy, zamiast traktować ich jedynie jako bier-
nych benefi cjentów polityki rozwojowej. Na straży podstawowych możliwości 
stoi państwo, jednakże jest to rola „pomocnika, ale nie dostarczyciela gotowych 
produktów” (tamże: 68). 

Sen odrzuca tezę o korzystnym wpływie łamiących prawa człowieka reżimów 
autorytarnych na rozwój i wzrost gospodarczy. Wspomniane już argumenty, że 
demokracji nie dotykają klęski głodu, oczywiście nie są wyczerpującym wyjaś-
nieniem. Systemy autorytarne mogą działać skutecznie – jak pokazują badania 
porównawcze – w okresie względnie stabilnym. Demokracje znacznie lepiej ra-
dzą sobie w chwilach załamań. Autor skłania się ku poglądowi, który podkreśla 
wzajemne korzyści płynące z rozwoju, takie jak jakościowe wzbogacanie życia, 
swobody polityczne czy zabezpieczenia społeczne. Nie zgadza się z często wyra-
żanym w debatach politycznych czy programach ekonomicznych przekonaniem, 
że w imię potencjalnych korzyści w przyszłości można poświęcić „system zabez-
pieczeń społecznych chroniących najuboższych, poszanowanie praw politycz-
nych obywateli oraz «luksusy demokracji»” (tamże: 50). Tylko dyscyplina i zde-
cydowanie mogą przynieść owoce wzrostu, na swobody obywatelskie przyjdzie 
czas później. To zbytek tylko dla bogatych. 

41 Analiza konsekwencji bezrobocia jest dobrą ilustracją sposobu myślenia Sena. To nie tyl-
ko brak dochodów, którym można zaradzić, rozwijając system zasiłków dla bezrobotnych. Brak 
pracy ogranicza ludzką wolność, zdolności, inicjatywę. Prowadzi do wykluczenia społecznego, co 
z kolei skutkuje „utratą wiary w siebie oraz osłabieniem zdrowia psychicznego i fi zycznego” (Sen 
2002: 36). 
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Tymczasem – zdaniem Sena – rozwój wymaga usunięcia wszystkich głów-
nych źródeł zniewolenia: „ubóstwa czy tyranii, skąpych możliwości gospo-
darowania oraz systematycznych społecznych represji, braku społecznych 
zabezpieczeń oraz nietolerancji czy nadmiernych ingerencji państwa represyj-
nego” (tamże: 18). Choć żyjemy w czasach niewyobrażalnej wcześniej obfi tości, 
ogromnej liczbie ludzi, jeśli nie większości, odmawia się dostępu do podstawo-
wych wolności. Czas na docenienie ich roli w rozwiązywaniu problemów współ-
czesnego świata. Choć w centrum tych zmagań znajduje się jednostka, to jednak 
jej wolność określana jest przez czynniki społeczne, ekonomiczne czy polityczne. 
Anisur Rahman (1993: 221 i 135) interesująco rozwija ten wątek myśli Amartyi 
Sena w swojej książce People’s Self-Development. Wskazuje w badanych kulturach 
lokalnych na elementy myślenia wspólnotowego w rozumieniu rozwoju, który 
oznacza „kształtowanie się wzajemne” lub „wspieranie się nawzajem”, podkreśla-
jąc zaangażowanie wspólnoty w rozwijanie indywidualnych wolności.

Z drugiej strony – człowiek nie jest bezwolnym produktem społeczeństwa, 
w którym żyje. Sen zwraca szczególną uwagę na znaczenie i siłę wolności indy-
widualnej, wyrażającą się w zaangażowaniu społecznym.

Na całym świecie znajdziemy niezliczone przykłady ludzkiej mobilizacji czy wspólno-
towych przedsięwzięć w innowacyjny sposób realizujących prawo ludzi do pożywienia, 
edukacji, zdrowia, różnego rodzaju usług, technologii etc. – często wbrew dominujące-
mu, ograniczającemu dyskursowi państwo vs rynek (...). Ważne, żeby ten trzeci aktor – 
lokalne społeczności i obywatelskie wspólnoty – były brane pod uwagę jako poważna al-
ternatywa w zapewnianiu części przynależnych im praw. Jak pokazują liczne przykłady, 
poprzez realizowanie tych praw wyraża się jednocześnie ludzka kreatywność, która nie 
tylko pomaga zaspokoić podstawowe pragnienia, ale pozwala spojrzeć na siebie nie jako 
na przedmiot, ale podmiot rozwoju (Rahman 1998: 7–8).

Owa podmiotowość ludzi wyraża się także w stosunku do własnej tradycji. Czę-
sto rozwój jest przedstawiany w kategoriach poważnego zagrożenia dla dziedzi-
ctwa kulturowego. Spojrzenie takie opiera się na monolitycznym ujęciu kultury 
własnej (np. tzw. wartości azjatyckich). Sen zgadza się, że niektórych elementów 
tradycji nie da się pogodzić ze zmianami społecznymi, politycznymi i ekono-
micznymi, jakie niesie współczesność. Postulując oddanie głosu osobom, któ-
rych bezpośrednio wybór dotyczy, warto pamiętać o konfl ikcie zachodzącym 
między „fundamentalną wartością, którą jest swobodna decyzja, jakim składni-
kom tradycji ludzie chcą, a jakim nie chcą pozostać wierni, oraz twierdzeniem, 
że należy dochować szacunku tradycji, jakakolwiek by była, czy że trzeba być po-
słusznym władzom religijnym bądź świeckim, które stoją na straży tradycji” (Sen 
2002: 47). 

Nierzadko sprzeczność wartości kulturowych i dążeń na rzecz rozwoju jest 
złudna, a argumenty odwołujące się do tradycji służą jako usprawiedliwienie 
ograniczenia możliwości samodzielnego decydowania o własnym życiu i oby-
watelskiej partycypacji. Blokują dostęp do edukacji, wiedzy i umiejętności, które 
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są warunkiem świadomego i aktywnego uczestnictwa w sprawach publicznych. 
Po uważnej analizie okazuje się, że ofi cjalna interpretacja dziedzictwa kulturo-
wego służy doraźnym, politycznym celom rządzących. Tolerancja i sceptycyzm, 
jak wykazuje w swoich badaniach Amartya Sen, nie należą jedynie – jak chciało-
by to widzieć wielu polityków – do kulturowego dziedzictwa Zachodu. Wszelkie 
uogólnienia utrudniają dostrzeżenie wewnętrznego zróżnicowania kultur i war-
tości, zarówno swoich, jak i obcych. Indyjski noblista, opowiadając się za pod-
stawowymi wolnościami, które można równoważnie sformułować w kategoriach 
praw, podejmuje trzy kwestie:

– immanentnego znaczenia wolności;
– ich inspirującej roli, gdyż stają się impulsami do politycznych poczynań;
– ich konstytutywnej roli, gdyż stają się źródłem wartości i priorytetów 

(tamże: 263).

Są one tak samo istotne we wszystkich społeczeństwach, a argumenty przeczące 
temu – w opinii Sena – nie wytrzymują krytycznej analizy42.

Immanentna wartość wolności, wyrażająca się w tym, że człowiek może kie-
rować swoim życiem zgodnie z wyznaczonymi celami, realizuje się przez liczne 
wolności instrumentalne. Rozszerzają one skalę ludzkich możliwości, wzmacnia-
ją i uzupełniają się wzajemnie. Do najważniejszych należą (tamże: 56–57):

– swobody polityczne (łącznie z prawami politycznymi), na które składają 
się wszystkie aspekty konstytuujące system demokratyczny, m.in.:
• możliwość wpływania na działanie struktur władzy: kto i w jaki sposób 

rządzi;
• wolność oceny i krytyki władzy oraz niekrępowanej wypowiedzi;
• funkcjonowanie wolnych mediów;
• wolny od nacisków wybór ugrupowania politycznego;

– możliwości ekonomiczne, czyli równy i wolny dostęp do rynku. Ubó-
stwo, związane z nim głód czy niedożywienie, brak wykształcenia albo 
słabe zdrowie wpływają na wszystkie aspekty życia człowieka. Odmawia-
nie sposobności ekonomicznych, jak zobaczymy w części empirycznej, 
nieuchronnie prowadzi do dyskryminacji. Zasadniczo, w opinii Sena, sy-
stem rynkowy sprzyja rozwojowi wolności. Wymaga on jednak, jak pisał 
już Adam Smith, kontroli m.in. rynku fi nansowego. Wolność zawierania 
umów i wymiany z jednej strony, z drugiej – dostęp do zasobów fi nan-
sowych (kredytów) mają kluczowe znaczenie dla możliwości ekonomicz-
nych obywateli i obywatelek;

42 Polemice z tezą o nieprzystawalności wartości demokratycznych i idei wolności do trady-
cji pozaeuropejskich (wartości azjatyckich i muzułmańskich) Sen poświęca rozdziały szósty (2002: 
165–178) i dziesiąty (tamże: 244–264) swojej pracy.
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– możliwości społeczne związane są z edukacją i ochroną zdrowia itp. Mają 
one zasadnicze znaczenie dla jakości życia prywatnego, podnosząc szan-
se na efektywne funkcjonowanie na rynku pracy i w życiu społecznym. 
Badania pokazują, że edukacja jest kluczowym czynnikiem otwierającym 
drogę do działalności politycznej; 

– gwarancje jawności zakładają przejrzystość reguł, które rządzą stosunka-
mi społecznymi. Dzięki temu można w sposób przewidywalny zaplano-
wać własne działania, wiadomo, czego się można spodziewać, na co liczyć. 
Tym samym dzień po dniu buduje się zaufanie, istotny aspekt porządku 
i bezpieczeństwa społecznego. Gwarancje jawności zabezpieczają przed 
„korupcją, nieodpowiedzialnością fi nansową i ukradkowymi machinacja-
mi” (tamże: 54);

– zabezpieczenia społeczne – powstaje sieć rozwiązań instytucjonalnych, 
chroniąca przed biedą, głodem, społecznym wykluczeniem tych, którzy 
radzą sobie najsłabiej. Tworzą ją system zasiłków i rent, a także doraźna 
pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

Wolności instrumentalne są wobec siebie komplementarne, zrozumienie po-
wiązań między nimi jest warunkiem skutecznej polityki na rzecz rozwoju. Dla 
przykładu możliwości działań ekonomicznych przekładają się na gospodarczy 
wzrost, który z kolei pozwala wzmocnić system zabezpieczeń społecznych. Edu-
kacja jest ważnym czynnikiem kształtującym świadomych, krytycznych obywa-
teli i obywatelki, działających na rzecz przejrzystości systemu, skutecznie radzą-
cych sobie na rynku pracy. Wolna prasa z kolei stoi na straży gwarancji jawności. 

Działania społeczne, przez poszerzanie wolności, mają na celu wspomagać 
indywidualną odpowiedzialność, nie ją ograniczać. W przeciwnym razie – oso-
ba „traci coś istotnego”: motywację, wiarę w siebie, zaangażowanie. Stanowisko 
łączące sprawiedliwość i rozwój z realizacją podstawowych wolności nie zgadza 
się na traktowanie ludzi jako biernych odbiorców, na których spływają dobro-
dziejstwa rozwoju. Oddając im poczucie sprawczości, koncentruje się na ich ak-
tywnościach i opiniach, na dostępie do możliwości rzeczywistych (a nie tylko 
teoretycznie przysługujących), pamiętając, że „zależą one od charakteru społecz-
nych instytucji, które w dużym stopniu określają jakość i zasięg jednostkowych 
wolności” (tamże: 305). Realizacja przysługujących praw buduje wrażliwość 
na problemy różnych grup obywateli i obywatelek. Rozpoznanie problemu nie 
oznacza od razu recepty na jego rozwiązanie. Powinna się ona zrodzić w toku 
publicznej dyskusji nad różnymi scenariuszami. Wolność uczestnictwa w proce-
sie formowania i oceny społecznych wartości ma wagę zasadniczą. Tylko w taki 
sposób można zakwestionować niesprawiedliwe rozwiązania, wobec których, jak 
się wydaje, „nie ma alternatywy”, obnażając mechanizmy leżące u źródeł dys-
kryminacji ze względu na klasę, rasę czy płeć. „Na przykład – jak zauważa Sen 
(tamże: 304) – w społecznościach, gdzie utrzymuje się dyskryminacja płci, a nie-
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równe traktowanie przyjmuje się za oczywiste, śmiało można by walczyć z tym 
przekonaniem, odwołując się do danych empirycznych i racjonalnej argumenta-
cji”. Wobec tego swobody obywatelskie z wolnością słowa i działania, jawną i ot-
wartą dyskusją nabierają fundamentalnego znaczenia. Choć potem wykorzysta-
nie wypracowanych możliwości leży już w gestii jednostek. 

By zrozumieć znaczenie owych możliwości, trzeba uwzględnić:

– „ich bezpośrednie znaczenie dla ludzkiej pomyślności i wolności;
– pośrednią rolę w urzeczywistnianiu przemian społecznych;
– pośredni wpływ na produkcję gospodarczą” (tamże: 313).

Jak widać, interpretacja ta daleko wykracza poza sferę ekonomiczną. To od-
różnia kategorię ludzkich możliwości, do której odwołuje się Sen, od pojęcia 
kapitału ludzkiego, opisywanego zwykle z perspektywy zwiększenia produktyw-
ności ekonomicznej. W analizach procesów rozwoju na szczególną uwagę zasłu-
gują zależności między przemianami systematów wartości a działaniem takich 
instytucji, jak państwo, media, sądy, partie polityczne, administracja czy rynek, 
w istotny sposób wpływające na granice i dynamikę ludzkich wolności. Nie moż-
na też pominąć wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych, ruchów spo-
łecznych czy nowych środków przekazu, które – często oddolnie – poszerzają 
przestrzeń wolności. To jednak ludzie sami muszą się troszczyć o zmianę spo-
łeczną i rozwój. „Człowiek, jako podmiot działający, nie musi myśleć wyłącznie 
o swoim dobrobycie” (Sen 2000: 74) i jak w zakończeniu rozprawy o wolności 
i rozwoju zauważa Amartya Sen (2002: 300), gdybyśmy „odżegnywali się od tych 
ogólnych zobowiązań, wtedy w naszym życiu zabraknie czegoś istotnego”. 

Choć rola kobiet w procesach rozwojowych będzie tematem kolejnego roz-
działu, nie sposób całkowicie pominąć tę kwestię w kontekście badań Amartyi 
Sena43. W wielu swoich pracach wskazywał on na dyskryminację płci jako istot-
ną barierę rozwoju. Publikacja z 1992 roku w „British Medical Journal”, zatytuło-
wana Missing Women, zaalarmowała świat akademicki (w jakimś stopniu także 
środowiska polityczne) w związku z nadmierną śmiertelnością kobiet w wielu 
regionach świata. Na podstawie danych statystycznych Amartya Sen wyliczył, że 
tylko w niektórych regionach Azji brakuje od 60 do 100 milionów kobiet. U źró-
deł tego braku leżą czynniki społeczne: aborcje żeńskich płodów, uśmiercanie 
nowo narodzonych dziewczynek, mniejsza dbałość o ich życie i zdrowie.

W opinii noblisty problem partycypacji kobiet winien być jednym z wiodą-
cych wątków badań nad rozwojem. Doceniając rolę praw zapewniających rów-
ność płci (omawianego w rozdziale o obywatelstwie statusu), w centrum analiz 
indyjski ekonomista umieszcza kobiecą aktywność. Widzi on w kobietach spraw-
czynie przemian społecznych, których zasięg obejmuje wszystkich członków 

43 Fundusze z Nagrody Nobla Sen przeznaczył na dwie fundacje: jedną działającą na rzecz 
oświaty w Indiach, drugą – wspierającą równouprawnienie kobiet w Bangladeszu.
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społeczeństwa. Wśród czynników o fundamentalnym znaczeniu dla budowania 
sprawiedliwych relacji między płciami wymienia: „zdolność zarobkowania, rolę 
ekonomiczną poza rodziną, edukację, prawa własnościowe” (2002: 209). Pozornie 
niezwiązane z sobą dają impuls do przemian społecznych i politycznych. „Poma-
gają kobietom wydobyć się z milczenia, przejść do aktywnych poczynań, umac-
niając ich niezależności i dając ku temu środki” (tamże). Zmieniając relacje wła-
dzy w rodzinie, wpływają na pozycję kobiet w całym społeczeństwie.

W publikacjach autorstwa Amartyi Sena dostęp kobiet do edukacji i pracy 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Nie zwraca on jednak należytej uwagi na 
to, że kobiety w ograniczonym zakresie mają korzystać z wolności instrumental-
nych i tym samym realizować się i kierować swoim życiem zgodnie z wyznaczo-
nymi celami. Tym kwestiom poświęcone zostały kolejne rozdziały.



Rozdział drugi

Rozwój i kobiety

Osiągnięcie równouprawnienia płci i wzmocnienie roli kobiet w społe-
czeństwie jest celem samym w sobie. Jest także warunkiem zbudowa-
nia zdrowszego, wykształconego, pokojowego i lepiej prosperującego 
społeczeństwa. Całe społeczeństwo czerpie korzyści, gdy kobiety mają 
wpływ na swoje życie i angażują się w działalność społeczną oraz peł-
nią ważne funkcje w państwie. Tylko w taki sposób możemy z sukce-
sem podjąć się ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nami świat - od 
rozwiązywania konfl iktów, budowania pokoju i walki z AIDS poprzez 
osiągnięcie wszystkich pozostałych Milenijnych Celów.

Kobiety, rozwój, pokój 2008

Wprowadzenie

Promocja równości płci jest jednym z Milenijnych Celów Rozwoju. Pomimo ros-
nącej wrażliwości na dyskryminację, tempo zmian rozczarowuje. Skoro dążenie 
do równości płci ma tak fundamentalne znaczenie dla rozwoju, spójrzmy za-
tem, co udało się w tej kwestii zrobić. W ostatnich 50 latach byliśmy świadkami 
bezprecedensowej poprawy statusu kobiet zarówno w krajach rozwiniętych, jak 
i rozwijających się:

– dostęp dziewcząt i kobiet do edukacji wzrósł wielokrotnie i to na wszyst-
kich poziomach kształcenia;

– oczekiwana długość życia spektakularnie się zwiększyła – o 15–20 lat; 
w wielu krajach kobiety żyją dłużej niż mężczyźni;

– zmniejsza się też różnica w dostępie do rynku pracy i dochodach (por. 
A World Bank Policy Research Report 2001).

Choć wzrost niektórych wskaźników napawa optymizmem, to jednak szcze-
gółowa analiza odsłania obraz pełen nie tylko jednoznacznych sukcesów, ale 
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i nierozwiązanych problemów. Wciąż widać ogromne zróżnicowanie zarówno 
między regionami, jak i w ich obrębie. Poprawa w określonych obszarach nieko-
niecznie przekłada się na większą równość. Społeczność międzynarodowa uzna-
ła działania na rzecz równości między płciami za kluczowy fi lar polityki rozwo-
jowej, defi niując dyskryminację ze względu na płeć jako poważne naruszenie 
praw człowieka. Znalazło to wyraz w wielu prawnie wiążących umowach mię-
dzynarodowych, nakładających na państwa obowiązek przeciwdziałania nierów-
nemu traktowaniu kobiet na płaszczyźnie społecznej, politycznej, ekonomicznej 
czy kulturowej. Włączenie kwestii równości płci w obręb prawa międzynarodo-
wego podkreśla jej znaczenie, traktując kobiety przede wszystkim jako obywatel-
ki, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiego statusu. Czy jednak 
istnieje wystarczająca wola polityczna, by te odgórne regulacje wprowadzić w ży-
cie? Identyfi kacja najważniejszych obszarów działania jest podstawą dla konkret-
nych przedsięwzięć. Za przykład niech posłuży dziedzina wywołująca obecnie 
stosunkowo najmniej kontrowersji – edukacja. 

Dostęp do edukacji to nie tylko fundamentalny wymóg równego traktowania, 
ale także niezbędny czynnik rozwoju. Raport Banku Światowego z 2001 roku 
(A World Bank Policy Research Report 2001) wskazuje na bezpośrednią zależ-
ność między wzrostem gospodarczym a poziomem analfabetyzmu kobiet. „Wy-
kształcenie kobiet rozszerza ich horyzonty – jak w swoich pracach podkreślał 
Amartya Sen – umożliwia im zetknięcie się z pewnymi pojęciami, na przykład 
z ideą planowania rodziny, daje im większą swobodę, dzięki której mogą mieć 
większy wpływ na proces podejmowania decyzji w rodzinie, w tym również, jeśli 
chodzi o poczęcie i rodzenie dzieci” (Héritier 2007: 609). Wśród korzyści płyną-
cych z rozwoju edukacji kobiet wymienia się przede wszystkim:

– wpływ na liczbę urodzeń, śmiertelność dzieci i niemowląt, poprawę zdro-
wia rodziny;

– wzrost liczby kobiet ze średnim wykształceniem oznacza ich większą 
obecność na rynku pracy i tym samym wkład do domowych i narodo-
wych budżetów;

– wzrost dochodów rodziny przekłada się na lepsze odżywianie dzieci;
– dzieci – zwłaszcza córki – wykształconych matek mają większe szanse 

edukacyjne;
– wykształcone kobiety są bardziej aktywne politycznie, znają swoje prawa 

i umieją z nich korzystać (por. Roudi-Fahimi, Moghadam 2003).

Już podstawowa edukacja pozwala zrozumieć treść ulotki medycznej czy 
harmonogram szczepień ochronnych. Badania pokazują bezpośredni związek 
między liczbą urodzonych dzieci a liczbą lat spędzonych w szkolnej ławce. Po-
ziom wykształcenia wpływa na czas zawierania małżeństwa i planowanie rodzi-
ny. Dane z wielu krajów w pełni potwierdzają te zależności. Choć alfabetyzacja 
uważana jest za istotny środek do uprawomocnienia kobiet, a wskaźniki analfa-
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betyzmu zmniejszają się, to średnio co szósty dorosły nie potrafi  czytać ani pi-
sać. Dwie trzecie analfabetów to kobiety (por. Przesłanie Sekretarza Generalnego 
ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji 2010). Tak wysoki poziom 
analfabetyzmu wśród kobiet kładzie się cieniem na drodze do równości. Progno-
zy UNESCO raczej biją na alarm, niż nastrajają do świętowania sukcesu. W 2015 
roku na świecie ciągle prawie 800 milionów ludzi nie będzie umiało czytać i pi-
sać: 11% mężczyzn i 19% kobiet44.

A co z innymi obszarami zaniedbań? Danny Leipziger, Wiceprezydent Ban-
ku Światowego do spraw Redukcji Biedy i Ekonomicznego Zarządzania, podkre-
śla, że rozwój edukacji kobiet jest fundamentalny, ale niewystarczający, jeśli nie 
ułatwimy im dostępu do dobrej pracy, kredytów, prawa własności i działalności 
zarobkowej (por. Kwestia równouprawnienia płci została z tyłu 2006). Tymcza-
sem ogranicza się fundusze przeznaczane na promocję równouprawnienia płci 
w takich obszarach, jak rolnictwo, infrastruktura czy też fi nanse. W dokumencie 
opracowanym przez Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(Kobiety, rozwój, pokój 2008) czytamy:

Niewystarczający dostęp kobiet do kredytów, ziemi, opieki zdrowotnej i szkoleń w zakre-
sie nowych technologii, mniejsze szanse na edukację i zatrudnienie w porównaniu z męż-
czyznami oraz marginalizowanie ich w procesach decyzyjnych, nie tylko źle wpływa na 
życie kobiet, lecz także na życie ich rodzin, a ponadto jest szkodliwe dla rozwoju ludzkie-
go kapitału.

Eksperci i ekspertki ONZ alarmują:

Kobiety dominują na stanowiskach pracy nisko opłacanej, krótkoterminowej, czy też za-
wartej w oparciu o umowę, która nie gwarantuje w pełni zabezpieczeń socjalnych. Nawet 
na podobnych stanowiskach wynagrodzenie za pracę kobiet jest zazwyczaj o 20–30% 
mniejsze niż mężczyzn. Tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia i ułatwienie dostępu 
do kredytów, szczególnie dla przedsiębiorstw o małej i średniej ilości pracowników, mają 
zasadnicze znaczenie dla ułatwienia zatrudniania kobiet. Na kobiety przypada dwie trze-
cie godzin przepracowanych na świecie, natomiast otrzymują one jedną dziesiątą świato-
wego dochodu. Są w posiadaniu zaledwie 1% własności na świecie (tamże).

Janet Momsen w książce Gender and Development (2004) zauważa, że w obec-
nych programach rozwojowych znajdziemy wiele narzędzi sprzyjających równo-
uprawnieniu płci: walka z korupcją, rozwój społecznego kapitału, redukcja biedy 
i chorób. Dlaczego zatem, pomimo rozwoju politycznej i prawnej bazy, zmiany na 
rzecz równości następują tak wolno? By odpowiedzieć na to pytanie, należy prze-
śledzić proces odkrywania znaczenia płci w planowaniu rozwojowym.

44 W krajach arabskich i Afryce Północnej wskaźniki te są jeszcze bardziej niepokojące: 37% 
kobiet i 20% mężczyzn będzie w 2015 analfabetami (Regional Adult Illiteracy Rate and Population 
by Gender 2002).
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Czy rozwój ma płeć?

Odpowiedź na to pytanie zmieniała się wraz w dominującymi paradygmatami 
rozwojowymi. We wczesnych teoriach i praktyce odbijało się przekonanie, że 
wszystkie społeczeństwa zmierzają identyczną drogą do nowoczesności, a hi-
storia rozwiniętych krajów zachodnich stanowi model, do którego należy dążyć. 
Modernizacja w praktyce oznaczała westernizację – przyjęcie zachodniej tech-
nologii, instytucji i norm. Podejście to cechował brak wrażliwości na społeczne, 
kulturowe, ekonomiczne czy polityczne różnice, zarówno pomiędzy modelo-
wym Zachodem a krajami, które miały być zmodernizowane, jak i nimi samy-
mi. W tej wizji nowoczesności nie było miejsca na lokalne rozwiązania – mia-
ły zostać one zarzucone na rzecz wzorów „nowoczesnych”. Nie zadawano sobie 
pytania, czy jest to droga słuszna, ale jak szybko i skutecznie ją przebyć. Teorie 
te podszyte były etnocentryzmem i poczuciem kolonialnej (postkolonialnej) 
wyższości45. Ślepota na kulturową różnorodność była ściśle związana z całkowi-
tym ignorowaniem faktu, że kobiety i mężczyźni w inny sposób uczestniczą i do-
świadczają procesów modernizacji. Początek lat 70. przyniósł rewizję polityki 
Pierwszej Dekady Rozwoju. Zaproponowane strategie modernizacji nie tylko nie 
poprawiły warunków życia warstw najuboższych, ale nierzadko je pogorszyły. 
Założenie, że modernizacja w zachodnim stylu oznacza wyjście z biedy i dobro-
byt dla wszystkich, zostało zakwestionowane. 

Ważnym głosem na rzecz nowego paradygmatu była książka Ester Boserup 
Women’s Role in Economic Development (1970). Ekonomistka ta zebrała dane 
dotyczące funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych z Azji, Afryki 
i Ameryki Łacińskiej. Publikacja ukazała szerokie spektrum społecznych i eko-
nomicznych rozwiązań organizacji pracy w gospodarstwach domowych na świe-
cie, a przede wszystkim destrukcyjny wpływ kolonializmu i modernizacji na tra-
dycyjny podział pracy ze względu na płeć. Boserup zwróciła uwagę na aktywną 
rolę kobiet w produkcji rolnej, zwłaszcza na obszarach, gdzie dominowało rolni-
ctwo ekstensywne. W Afryce rola kobiety jako żywicielki rodziny miała charak-
ter kluczowy, podczas gdy jej znaczenie w niektórych krajach azjatyckich i połu-
dniowoamerykańskich było nieporównywalnie mniejsze. Łatwy dostęp do ziemi, 
która była najczęściej własnością wspólnoty, struktura gospodarstwa rodzinne-
go z dużą autonomią kobiety – zarówno w kwestii podejmowania samodzielnej 
działalności ekonomicznej, jak i odpowiedzialności za własne dzieci – wykształ-
cenie się typowo kobiecych i męskich obszarów produkcji rolnej, wreszcie coś, 

45 Pierwsze inicjatywy rozwojowe, podejmowane przez władze kolonialne, datują się na lata 
30. XX wieku. Ani niepowodzenie tych projektów, ani dekolonizacja nie zachwiały wiarą w teorię 
modernizacji jako linearny proces przechodzenia od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesno-
ści, a kolonialni eksperci nierzadko podejmowali pracę na rzecz rządów już suwerennych państw, 
by udowodnić, że niepodległość przyniesie ekonomiczny rozwój i dobrobyt wszystkim.



68 Część pierwsza

co nazwalibyśmy dzisiaj rozdzielnością majątkową, określały społeczne milieu, 
w których Afrykanki realizowały swe życiowe cele.

Tymczasem projekty rozwojowe zakładały uniwersalny charakter zachodnie-
go modelu relacji genderowych, z dominującą pozycją mężczyzny jako głowy 
i żywiciela rodziny, kobiecie pozostawiając rolę matki i żony prowadzącej dom. 
W praktyce oznaczało to koncentrację na projektach związanych ze zdrowiem 
matek i dzieci (wobec ograniczonych środków – raczej dzieci) i metodach pla-
nowania rodziny jako głównym narzędziu zmniejszenia przyrostu ludności46. 
Europejskie normy nie tylko rzadko tworzyły nowe pola wolności dla większo-
ści afrykańskich kobiet, ale ograniczyły ich dostęp do ziemi, tradycyjnych me-
tod uprawy ustępujących miejsca przemysłowej produkcji rolnej, która stawała 
się domeną mężczyzn, ponieważ tylko do nich kierowane były programy w tym 
obszarze47. Już w końcu lat 20. XX wieku odnotowano protesty Nigeryjek, które 
sprzeciwiały się utracie prawa do ziemi, obniżaniu ich statusu rolniczek w wyni-
ku wprowadzenia przez władze kolonialne programów „modernizacji” rolnictwa 
(por. Boserup 1970). Badania w Gambii są ilustracją podobnych reguł. Progra-
my szkoleniowe, kredyty czy nawozy oferowane były tylko mężczyznom. Zie-
mia przeznaczona pod projekty irygacyjne była własnością wspólnotową, gdzie 
dotąd kobiety sadziły ryż przeznaczony do konsumpcji rodzinnej i na sprzedaż. 
Uprawy te zostały zepchnięte na ziemie najmniej urodzajne, wraz z wprowadza-
niem produkcji na skalę przemysłową na nawadnianych obszarach. 

Śladem tych publikacji poszły inne badaczki, analizując obszary aktywności 
ekonomicznej kobiet wymykające się ofi cjalnym statystykom48. Wszystkie te pra-
ce pokazywały kobiety jako aktywne podmioty działań w wielu obszarach, da-
leko wykraczających poza tradycyjne – z punktu widzenia zachodniego – role 
domowe. Stało się też oczywiste, że jeśli programy rozwojowe mają być skutecz-
ne, redukując biedę i stwarzając szanse także dla kobiet, muszą brać pod uwagę 
lokalne różnice i uwarunkowania. 

46 Kobieta z kraju rozwijającego się ciągle postrzegana jest przede wszystkim jak matka – mat-
ka zbyt wielu dzieci. Betsy Hartmann (2008) analizuje rezultaty takiej polityki w artykule Women, 
Population and the Environment: Whose Consensus? Whose Empowerment? (2008).

47 Jeanne Koopman w pracy Th e Hidden Roots of the African Food Problem: Looking within the 
Rural Household (2008) pisze o konsekwencjach programów ignorujących afrykańskie czynniki 
kulturowe.

48 Studium wietnamskich gospodarstw rolnych ujawniło, że kobiety stanowiły w latach 60. 
połowę osób zajmujących się handlem (wobec 10% w Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie). 
W końcu lat 90. Wietnamki masowo odnalazły swoje miejsce na rynku – 90% z nich pracowało 
zarobkowo (por. Beneria, Sen 2008).
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Kobiety w rozwoju (Women in Development – WID)

Podstawowe pytanie, jakie nasuwało się po opublikowaniu pracy Boserup, doty-
czyło dróg, jakimi powinien przebiegać proces integracji kobiet (WID – Women in 
Development). Perspektywa WID49 (por. Visvanathan i in. 2008) była silnie zako-
rzeniona w tradycyjnych teoriach modernizacyjnych. Nie kwestionowała opisane-
go powyżej modelu modernizacji jako takiej, postulowała za to włączenie w te pro-
cesy kobiet. Silnie zatopiona w ideach feminizmu liberalnego proponowała drogę 
instytucjonalnych i prawnych reform, wzmacniających pozycję kobiet przede 
wszystkim na rynku pracy i dostępie do edukacji, ignorując – podobnie jak głów-
na ideolożka tego nurtu, Betty Friedan (por. Putnam Tong 2002) – kwestię pracy 
domowej i reprodukcyjnej. Na gruncie neoklasycznej ekonomii, zgodnie z duchem 
feminizmu liberalnego, nie zadawano pytań o głębokie źródła opresji kobiet, pozo-
stawiając poza zakresem zainteresowań rasę, klasę, religię i kulturę, które wpływały 
na relacje władzy i rozumienie rozwoju. Dla potrzeb włączenia kobiet w procesy 
rozwojowe zaadaptowano język teorii modernizacji, z kluczowym pojęciem „efek-
tywności” (projekty nie mogą odnieść sukcesu bez włączenia kobiet). Dlatego jak 
grzyby po deszczu zaczęły powstawać sekcje do spraw kobiet w agencjach rozwo-
jowych, stając się tym samym częścią teorii i polityki na rzecz rozwoju. Niestety, 
rozbudzone nadzieje na zmianę nie zostały spełnione. O potrzebie włączenia ko-
biet w procesy rozwojowe wiele mówiono, nie oznaczało to jednak przebudowy 
dotychczasowego myślenia o postępie. Analiza działalności wybranych instytucji 
rozwojowych pokazała, że w rezultacie niedoinwestowania programów kobiecych 
w lokalnej praktyce zmiana ograniczała się do dodania do już istniejącego port-
folio kilku kobiecych projektów, najczęściej wspierających tradycyjne rzemiosło, 
domową ekonomię czy dostęp do mikrokredytów. Innym, często podnoszonym 
argumentem krytycznym wobec strategii WID była jej instytucjonalna koncep-
cja polityki równościowej. Podmiotem wprowadzającym zmiany było państwo, 
a kobiety i inne grupy mniej uprzywilejowane pozostawali tylko odbiorcami czy 
odbiorczyniami zaprojektowanych dla nich zmian. Ze względu na przyjęcie wspo-
mnianego powyżej założenia o uniwersalnym charakterze zachodniego modelu, 
który należało jedynie implementować, ignorowano znaczenie lokalnych wzorów 
i wagę partycypacji obywatelek czy obywateli.

Choć strategia WID nie stała się skutecznym narzędziem upodmiotowienia 
kobiet, to z całą pewnością podważyła przekonanie, że modernizacja nieuchron-
nie prowadzi do równości kobiet. Postulat większej wrażliwości na te kwestie 
przełożył się na wzrastającą uważność w zbieraniu danych, które do tej pory spo-
radycznie uwzględniały czynnik płci. Hasło przewodnie ogłoszonej w 1975 roku 
przez ONZ Dekady Kobiet brzmiało: „Równość, rozwój, pokój”.

49 Niektóre autorki piszą raczej o ruchu WID (Hunt 2008: 248) lub strategii czy podejściu 
WID (por. Connelly, MacDonald, Murray, Parpart 2000).
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Kobiety i rozwój (Women and Development – WAD)

Narastająca krytyka teorii modernizacji i burzliwa debata wokół teorii zależności 
wpłynęły także na dyskusję o roli kobiet w rozwoju oraz na wykształcenie się no-
wej strategii, zwanej WAD – Women and Development. W opozycji do interpre-
tacji marksistowskich, według których akumulacja kapitału i tym samym rozwój 
kapitalizmu były możliwe dzięki eksploatacji krajów peryferyjnych, teoretycz-
ki WAD podkreślały znaczenie pracy kobiet50 – zarówno domowej, jak i opie-
kuńczej czy zarobkowej – dla reprodukcji systemu. Lourdes Beneria i Gita Sen 
(2008: 48) w pracy Acumulation, Reproduction and Women’s Role in Economic 
Development. Boserup Revisited, piszą: 

W przeciwieństwie do wniosków Boserup, problemem kobiet jest nie tylko brak możliwo-
ści uczestniczenia w tych procesach wraz z mężczyznami jako równorzędne partnerki; to 
system generuje i intensyfi kuje nierówności, używając istniejących hierarchii płciowych 
do usytuowania kobiet na podrzędnych pozycjach na różnych poziomach interakcji kla-
sowych i genderowych.

Równość kobiet jest niemożliwa w obecnym systemie, gdzie zasoby, władza 
i kontrola zarezerwowane są dla garstki ludzi. Kobiety stały się częścią globalnej 
ekonomii, ale na szczególnych zasadach (por. Mies 1986). Pracują w tworzonych 
przez międzynarodowe korporacje w wolnych strefach handlu, fi rmach włókien-
niczych, odzieżowych i elektronicznych oraz na farmach przemysłowych. Ze 
względu na przekonanie, że płaca kobiet jest jedynie dodatkiem do dochodów 
mężczyzny, zarabiają mniej, często spędzając kilkanaście godzin w ekstremalnie 
trudnych warunkach. W końcu lat 80. od 60 do 90% zatrudnionych w azjaty-
ckich wolnych strefach handlu stanowiły kobiety, zarabiając 50–75% męskiej 
pensji, a przeciętny dzień ich pracy w przepełnionych, dusznych pomieszcze-
niach, trwał od 12 do 14 godzin51. Kobiety zawsze były częścią procesów roz-
wojowych – czy to wytwarzając dobra konieczne dla zachowania zdrowia, życia, 
siły pracowników, czy szukając zatrudnienia w dostępnych gałęziach produkcji, 
ten rodzaj integracji z globalną ekonomią często jednak wzmacniał już istniejące 
nierówności i podporządkowanie. Maeve Taylor (2010: 145) zauważa:

50 W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje interesująca analiza Catherine Scott 
(1995) Gender and Development. Rethinking Modernization and Dependency Th eory.

51 Książka Marii Mies zainspirowała podobne badania w różnych częściach świata. W tym 
kontekście warto wymienić prace: Th e Subordination of Women and the Internationalization of Fac-
tory Production Diane Elson i Ruth Pearson (2008); Capitalism, Imperialism and Patriarchy: Th e 
Dilemma of Th ird World Wokers in Multinational Factories Lindy Y.C. Lim (2008) czy Maquila-
doras: the View from Inside – doskonałe studium Marii Patricii Fernandes-Kelly (2008) oparte na 
obserwacji uczestniczącej w jednej z meksykańskich fabryk, polemizujące z przekonaniem, że jest 
to zajęcie niewymagające kwalifi kacji.
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W wielu krajach, którym udało się osiągnąć wzrost, na przykład w Chinach czy Korei, 
kobiety zarabiają tylko 55% tego, co mężczyźni; imponujący poziom wzrostu nie znajduje 
odzwierciedlenia w zmniejszaniu różnic w wynagrodzeniu. W rzeczywistości słychać gło-
sy, że wzrost był możliwy tylko dlatego, iż dzięki zachowaniu zróżnicowanego wynagro-
dzenia udało się utrzymać niskie koszty produkcji.

Kobiety podejmują zatrudnienie głównie w obszarach rynku tworzących ni-
skopłatne miejsca pracy, gdzie robotnicom trudno jest wzmocnić swoją pozy-
cję: w przemyśle odzieżowym, elektronicznym, tekstylnym, zabawkarskim czy 
obuwniczym, tam, gdzie dominują pracochłonne formy produkcji. Zatrudnienie 
kobiet spada wraz z modernizacją. Wcielanie kobiet, zwłaszcza z Trzeciego Świa-
ta, w szeregi najemnej klasy roboczej jest procesem globalnym, choć przyjmuje 
różne formy. Saskia Sassen (2007: 124) zwraca uwagę na dwa kluczowe dla tego 
procesu zjawiska:

– rekrutację kobiet na nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach, które są 
tworzone przez produkcję przemysłową na eksport, w kilku krajach azja-
tyckich i karaibskich;

– zatrudnienie imigrantek w krajach silnie uprzemysłowionych, a zwłaszcza 
w wielkich miastach.

Konferencja w Nairobii, kończąca ONZ-owską Dekadę Kobiet, podważyła 
dotychczasową strategię podkreślającą konieczność uwzględnienia kobiet w pro-
jektach modernizacyjnych. Należy podjąć działania na rzecz uprawomocnienia 
i mobilizacji kobiet dla wypracowania bardziej sprawiedliwej wizji rozwoju. Gita 
Sen i Caren Grown (1987: 11) w książce Development Crisis and Alternative Vi-
sions: Th ird World Women’s Perspectives, pisały:

Jako główny problem kobiet w krajach Trzeciego Świata defi niowano niewystarczającą 
partycypację w dobroczynnym procesie wzrostu i rozwoju. Zwiększenie udziału kobiet, 
otwarcie przed nimi dostępu do zasobów, zatrudnienia i dochodów na równi z mężczy-
znami było uważane jako konieczne i wystarczające, by odpowiedzieć na dramatyczne go-
spodarcze i społeczne wyzwania naszych czasów. Doświadczenie zmusza nas jednak do 
zakwestionowania tego przekonania (...). Proces rozwoju, który zmniejsza i zatruwa tort, 
dostępny dla ludzi biednych, a następnie zmusza kobiety do wyścigu o stosunkowo więk-
szy kawałek, nie jest w interesie kobiet.

Publikacja ta podważyła zachodni dyskurs modernizacyjny, stała się manifestem 
grupy badaczek, polityczek i aktywistek z Południa – DAWN (Development Al-
ternatives for Women in a New Era – Alternatywy Rozwojowe dla Kobiet Nowej 
Ery). Podstawowym założeniem dotychczasowej polityki było podporządkowa-
nie rozwoju społecznego strategii ekonomicznej konkurencyjności i wzrostu. 
Gita Sen odwróciła te priorytety, zadając pytanie: jaki rodzaj polityki ekono-
micznej najpełniej sprzyja społecznemu rozwojowi (por. Barriteau 2000). 

O ile w strategii WID znajdziemy wiele inspiracji płynących z feministycznej 
myśli liberalnej, to w perspektywie WAD widoczne są paralele z ideami femi-
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nizmu radykalnego, który w centrum debaty postawił relacje władzy. Nierzad-
ko negacja systemu prowadziła do separacji, co w wypadku polityki rozwojowej 
oznaczało odrzucenie współpracy z głównymi agendami oferującymi środki 
w tej dziedzinie, marginalizację i niedofi nansowanie projektów skierowanych 
wyłącznie do kobiet. Jednak podnoszenie świadomości, budowanie wrażliwości 
genderowej, programy, które potencjalne benefi cjentki aktywnie współtworzyły, 
były ważnym krokiem w procesie uprawomocnienia kobiet. „Stało się wówczas 
oczywiste, że kobiety potrzebują szans rozwoju, nie dotacji. Możliwości, nie pa-
ternalizmu” (por. McClein 2000), podkreślała Prezydentka Światowego Banku 
Kobiet (Women’s World Banking), instytucji świadczącej pomoc w dziedzinie 
dostępu do kredytów, informacji i szkoleń przedsiębiorczyniom ze środowisk 
najuboższych52. Tym jednak, co stanowiło najistotniejszy wskaźnik zmian, były 
nie międzynarodowe przedsięwzięcia, ale lokalne inicjatywny na rzecz uprawo-
mocnienia kobiet. Wśród najstarszych i najpełniej zbadanych warto wymienić 
SEWA (Self-Employment Women’s Association). Kalima Rose w pracy SEWA 
Women in Movement (2008: 382) pisze:

(...) indyjski związek zrzeszający 40 tysięcy członkiń z warstw najuboższych, pracujących 
w domach, na ulicach miast, na plantacjach i polach indyjskich wsi, bez stałej pracy, wy-
kuwając w ten sposób swoją niewielką ekonomiczną niszę, dzień po dniu, z pogodą sta-
wiając czoła swojej bezradności, niewidzialności i biedzie. Indywidualnie całkowicie bez-
bronne wobec wyzysku, psychicznych nadużyć i społecznego molestowania razem mogą 
podjąć zmagania, które skutkują zmianami w ich życiu i pracy. Użycie przez SEWA termi-
nu samozatrudnienie pozwala zdefi niować ogromny sektor pracownic i nadać pozytywny 
status temu, co często jest negatywnie opisywane jako: nieformalne, niezorganizowane, 
marginalne czy peryferyjne.

Zakres działań związku jest naprawdę imponujący! Od mikrokredytów, przez 
działania typowo związkowe, broniące praw różnych grup pracownic, porady 
prawne i zdrowotne, po działalność edukacyjną (por. tamże: 383).

Płeć a rozwój (Gender and Development – GAD)

Trzecia perspektywa teoretyczna podejmująca problem nierówności płci w pro-
cesach rozwojowych – Gender and Development (GAD) – przeniosła zaintere-
sowanie z kobiet na relacje między kobietami a mężczyznami. A dokładniej: na 

52 Women’s World Banking (WWB) to globalna sieć działającą poprzez 40 instytucji mikrofi -
nansowych w 28 krajach świata, głównie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Wspiera lokalne 
inicjatywy, działa poprzez miejscowe instytucje, tworząc programy szkoleniowe skierowane wy-
łącznie do kobiet, oraz projekty mentorskie, w których bardziej doświadczone przedsiębiorczynie 
dzielą się swoją wiedzą. Bez względu na zróżnicowanie geografi czne, wielkość i strukturę organiza-
cji współpracującej z WWB kobiety – jak czytamy w regułach działania – są traktowane jako dyna-
miczne podmioty ekonomiczne, a nie bierne odbiorczynie pomocy socjalnej (por. McClein 2000).
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relacje władzy między nimi na poziomie rodziny, fabryki czy obywatelstwa (por. 
Hunt 2008), zakorzenione w instytucjach politycznych, ekonomicznych i spo-
łecznych. Tabela 3 pokazuje zmianę perspektywy analizy nierówności płciowych.

Podział na potrzeby strategiczne i praktyczne wydaje się tutaj szczególnie 
użyteczny analitycznie. Strategia WID skupia się na zaspokojeniu potrzeb prak-
tycznych, tj. dostępie do edukacji, rynku pracy, stwarza warunki, w których po-
godzenie ról reprodukcyjnych i produkcyjnych jest łatwiejsze etc. Nie kwestio-
nuje hierarchicznego podziału ze względu na płeć.

Tabela 3. Podejście WID i GAD

WID GAD
Podejście

Nacisk na nieuwzględnianie kobiet w polityce 
rozwojowej

Intersekcjonalność – przenikanie się nierów-
ności genderowych i globalnych

Przedmiot zainteresowań
Kobiety Podporządkowanie kobiet – społecznie kon-

struowane pojęcia męskości i kobiecości oraz 
wynikające z nich relacje władzy 

Problem
Wyłączenie kobiet z procesów rozwojowych Nierówne relacje władzy (między bogatymi 

a biednymi, kobietami a mężczyznami), które 
blokują sprawiedliwy rozwój i pełną partycy-
pację kobiet

Cel
Efektywny rozwój uwzględniający kobiety Sprawiedliwy, zrównoważony rozwój, 

uwzględniający kobiety i mężczyzn jako pod-
mioty współdecydujące

Rozwiązanie
Zintegrowanie kobiet z procesami rozwojo-
wymi

Uprawomocnienie grup najuboższych i kobiet
Przekształcenie nierównych relacji

Strategie
Projekty kobiece
Projekty zintegrowane
Zwiększenie kobiecej produktywności
Zwiększenie dostępu do dochodów
Działania na rzecz efektywnego pogodzenia 
obowiązków domowych i zatrudnienia

Rekonceptualizacja polityki rozwojowej 
z uwzględnieniem genderowych i globalnych 
nierówności
Koncentracja na praktycznych potrzebach ko-
biet i mężczyzn w celu poprawienia warunków 
ich życia
Zdefi niowanie potrzeb strategicznych kobiet

Źródło: opracowanie własne na podstawie Moff at, Yolande, Stuart 1991, za: Parpart i in. 2000: 121.
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Tabela 4. Potrzeby praktyczne a potrzeby strategiczne

Potrzeby praktyczne Potrzeby strategiczne
–  Są konieczne do pilnego zaspokojenia;
–  Charakterystyczne dla poszczególnych 

kobiet;
–  Odnoszą się do codziennych potrzeb 

związanych z pożywieniem, schronieniem, 
podstawowym dochodem, zdrowiem, 
dziećmi itp.;

–  Są łatwe do zidentyfi kowania przez kobiety, 
których te potrzeby dotyczą;

–  Mogą być zaspokojone poprzez bezpośred-
nie dostarczenie niezbędnych zasobów

–  Są długoterminowe;
–  Wspólne dla większości kobiet;
–  Odnoszą się do niekorzystnego położenia 

kobiet w społeczeństwie, podporządkowa-
nia, ograniczonego dostępu do zasobów 
i edukacji, zagrożenia ubóstwem i przemo-
cą ze względu na płeć itp.;

–  Podstawy niekorzystnego położenia i kie-
runki zmiany nie zawsze łatwe do zidentyfi -
kowania przez kobiety, których te potrzeby 
dotyczą;

–  Mogą być zaspokajane przez wzmacnianie 
świadomości, wspieranie podnoszenia po-
czucia własnej wartości, edukację, wzmac-
nianie organizacji kobiecych, mobilizację 
polityczną itp.

Zaspokajanie potrzeb praktycznych Zaspokajanie potrzeb strategicznych
–  Zakłada, że kobiety są przede wszystkim 

benefi cjentkami (biernie korzystają ze 
wsparcia);

–  Może polepszać codzienne warunki życia 
kobiet;

–  Ogólnie nie ma wpływu na kształt tradycyj-
nych ról płci i relacji między płciami

–  Angażuje kobiety jako aktywne podmioty 
(agents) i wspiera kobiety w zyskiwaniu 
autonomii i podmiotowości;

–  Może podwyższać pozycję kobiet w społe-
czeństwie;

–  Oznacza empowerment kobiet i przeobra-
żenia w ramach ról płci i relacji między 
płciami

Źródło: Chege 2010: 14.

GAD jest strategią długoterminową, nakierowaną na zmianę relacji władzy 
w społeczeństwie. Podnosząc problemy przemocy wobec kobiet, dostępu do za-
sobów czy edukacji (także nieformalnej), osadza je w szerszym kontekście spo-
łecznym. Podejmując kwestię konstruowania społecznego wykluczenia, wskazuje 
na wzajemne przenikanie się nierówności społecznych (intersekcjonalność)53. Ko-
biety w tej perspektywie nie są, jak widać, jednolitą grupą, która jest traktowana 

53 Analiza intersekcjonalna stanowi istotny wkład feminizmu w rozwój nauk społecznych (por. 
Denis 2008). Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w publikacji Kimberly Crenshaw na temat 
pracy czarnych kobiet. Opisywała ona, w jaki sposób dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i kla-
sę nakłada się i prowadzi do intensyfi kacji ucisku (por. Yuval-Davis 2006), defi niując intersekcjo-
nalność jako: „Konceptualizację, która pomaga uchwycić zarówno strukturalne, jak i dynamiczne 
konsekwencje interakcji między dwoma lub więcej osiami ucisku. Konkretnie odnosi się do tego 
jak rasizm, patriarchat, ucisk klasowy i inne systemy dyskryminacji stanowią zaplecze nierównoś-
ci, które strukturyzują pozycje kobiet, ras, grup etnicznych, klas itp. Ponadto, odnosi się ona do 
konkretnych działań i polityk, które tworzą przenoszone przez te osie [ucisku] obciążenia ustano-
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jak klasa, tak jak to było w podejściu WAD. Wykształcona pani mecenas z Kairu 
w innym sposób będzie doświadczała nierówności niż indonezyjska pracowni-
ca domowa w Arabii Saudyjskiej. Uniwersalne doświadczenie kobiece po prostu 
nie istnieje, więc oddzielenie nierówności genderowych od kwestii rasowych, po-
litycznych i ekonomicznych jest niemożliwe (por. Putnam Tong 2002). Problem 
wykluczenia wykracza poza doświadczenie pojedynczych osób czy grup, a w zin-
stytucjonalizowanej formie przejawia się w sposobie funkcjonowania instytucji 
państwowych, ekonomicznych, politycznych czy konstruowania prawa (por. Col-
lins 1990). Strategie WAD i GAD łączy za to wiara w siłę politycznej mobilizacji, 
projektów podnoszących wrażliwość na dyskryminację, rozwój ruchu kobiecego, 
a przede w wszystkim w kobietę jako podmiot zmian społecznych.

Wyzwania na początek wieku

Jednym z instrumentów działań na rzecz równości są Milenijne Cele Rozwo-
ju, przyjęte przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w 2000 roku. Są one wymiernym zobowiązaniem społeczności 
międzynarodowej do określonego kierunku polityki rozwojowej. W dziedzinie 
dotyczącej równości i uprawomocnienia kobiet wyznaczono siedem obszarów 
priorytetowych:

– zwiększanie szans edukacyjnych dla dziewcząt;
– zdrowie i prawa reprodukcyjne;
– tworzenie infrastruktury zmniejszającej obciążenie kobiet pracą domową;
– zagwarantowanie kobietom i dziewczętom praw własności i dziedziczenia;
– eliminacja nierówności w dostępie do zatrudnienia, równej płacy, działa-

nia na rzecz ograniczenia segregacji zawodowej i tym samym zmniejsze-
nia uzależnienia kobiet od zatrudnienia w nieformalnej strefi e; 

– zwiększenie liczby kobiet w parlamentach narodowych i organach władzy 
lokalnej;

– zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Realizacja wyznaczonych zadań już napotkała wiele przeszkód. Brakuje środ-
ków, narzędzi monitorowania i ewaluacji wprowadzanych zmian oraz woli po-
litycznej: ciągle kwestie równości płci nie są traktowane priorytetowo ani przez 
planistów, ani donatorów – jak czytamy w raportach (por. Hunt 2008).

Perspektywa płci – tzw. gender mainstreaming – powinna być uwzględnia-
na we wszystkich strategiach i działaniach rozwojowych. Jak pokazuje jednak 

wione przez dynamicznie czy aktywnie czynniki prowadzące do odbierania sprawczości (za: Char-
kiewicz 2009).
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praktyka, można wyróżnić dwa podejścia do polityki gender mainstreaming. 
Pierwsze, tzw. agenda setting, w którym kwestia równości płci znajduje się 
w centrum wszystkich działań – od planowania, realizacji i monitoringu projek-
tów – i w którym dąży się do przekształcenia struktur. Drugie podejście, integry-
styczne czy instrumentalistyczne, ma na celu włączenie kobiet w już istniejące 
struktury i działania. Kobiety są postrzegane jako „instrumenty polityki rozwo-
jowej” (Taylor 2010: 148). Doświadczenie pracy z różnymi agendami rozwojo-
wymi odsłania specyfi czną prawidłowość – przejmowanie równościowego ję-
zyka agenda setting, podczas gdy w praktyce zdecydowanie przeważa podejście 
instrumentalistyczne. W ten sposób potencjał polityczny, który leżał u źródeł 
koncepcji gender mainstreaming, zostaje „rozbrojony”. Pojęcia demokratyza-
cji, obywatelskiej partycypacji54, równości zostają odpolitycznione; tracąc treść, 
tracą także swój mobilizujący potencjał. Analiza realizacji Milenijnych Celów 
Rozwoju ujawnia podobną tendencję. Założono uzyskanie przez kobiety wła-
dzy nad swoim życiem. W praktyce działania ograniczają się do wyrównywa-
nia szans edukacyjnych, co ma ułatwić indywidualny dostęp do zasobów, walkę 
z ubóstwem. Brakuje przedsięwzięć nakierowanych na likwidację strukturalnej 
dyskryminacji w sferze gospodarki czy władzy, a działania związane z polityką 
zagraniczną i makroekonomią są w zasadzie nieobecne. 

W ostatnich dekadach neoliberalne reformy, podejmowane w wielu miej-
scach na świecie, odcisnęły głębokie piętno na życiu milionów ludzi, zwłaszcza 
w krajach najbiedniejszych55. Zmniejszenie wydatków budżetowych, zwłaszcza 
w służbie zdrowia i edukacji, z podwójną mocą uderzyło w kobiety. Straciły pra-
cę w tych najbardziej sfeminizowanych obszarach, z drugiej strony − wiele zadań 
państwa, przede wszystkim w dziedzinie zdrowia, opieki i kształcenia, spada na 
rodzinę, w praktyce na kobiety: 

Cięcia w wydatkach publicznych robi się przy założeniu, że niedobory opieki uzupełnią 
rodziny, a w domyśle kobiety. Zwłaszcza cięcia w wydatkach na ochronę zdrowia spra-
wiają, że opieka nad chorymi i rekonwalescentami spada na barki kobiet; odbijają się one 
także na ich stanie fi zycznym, bo to kobiety częściej nie mogą sobie pozwolić na korzysta-
nie z płatnych usług zdrowotnych (Taylor 2010: 145).

Spadek realnej wartości wynagrodzeń i wzrost cen wywarły wpływ na sytuację 
wielu gospodarstw, co bezpośrednio przełożyło się na długość życia, stan zdro-
wia mieszkańców, zwłaszcza dzieci (por. Deere, Safa, Anthrobus 2008). Coraz 

54 Wymóg partycypacji potencjalnych benefi cjentów czy benefi cjentek w kształtowaniu polity-
ki rozwojowej staje się niewiele znaczącym sloganem. Najczęściej przybiera formę tzw. konsultacji 
społecznych. Grupy obywateli zniechęcone brakiem realnych narzędzi wpływu i wiążącego cha-
rakteru konsultacji tracą zaufanie do instytucji publicznych.

55 Problem wpływu SAP (Structural Adjustment Policy) na kobiety w różnych krajach został 
dobrze udokumentowany. Na uwagę zasługują teksty: Impact of the Economic Crisis on Poor Wom-
en and their Households, Deere, Safa, Anthrobus (2008), czy Ghana: Women in the Public and In-
formal Sector under Recovery Programme, Manuh (2008).
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częściej wyrażane są obawy, czy wzrost gospodarczy rzeczywiście niesie z sobą 
równość, a dominujący model ekonomiczny nie stanowi dla kobiet przeszkody 
w realizacji podstawowych praw człowieka (por. Taylor 2010). Bez wątpienia 
rozwój ekonomiczny zaowocował nowymi możliwościami, dostępnymi przede 
wszystkim dla kobiet wykształconych i zamożnych. Przyniósł jednakże wzrost − 
na niespotykaną dotąd skalę − nierówności między kobietami z różnych klas 
i grup społecznych. To podało w wątpliwość dwa kluczowe założenia polityki 
ostatnich dekad: po pierwsze, że rozwój jest kategorią neutralną politycznie i za-
wsze przynosi kobietom dobroczynne skutki; po drugie – że kobiety stanowią 
jednolitą grupę o wspólnych interesach.

Nie są to jednak jedyne zagrożenia na drodze wzmocnienia roli kobiet w spo-
łeczeństwie. W centrum aktywności na rzecz równości płci stanęły od lat 90. 
kwestie ochrony środowiska. Efekty destrukcyjnej polityki gospodarczej i ocie-
plenia klimatu są szczególnie dotkliwie odczuwane na obszarach Afryki i Azji. 
Przykładem skuteczności działań kobiet w dziedzinie ochrony środowiska, swo-
jej pracy i życia jest Th e Green Belt Movement w Kenii (por. Rodda 1991). Po-
dobną ilustracją tych procesów jest indyjski ruch Chipko, który zasłynął ze spek-
takularnych protestów kobiet w obronie drzew (Shiva 1988). Niektórzy mówią 
nawet o kolejnej strategii rozwojowej WED (Women Enviroment Development). 

Wreszcie procesy globalizacji powodują zmiany kulturowe i strukturalne – na 
poziomie rodziny, społeczności czy organizacji pracy – postrzegane jako zagro-
żenie dla tożsamości kulturowej. Fundamentalizm, który stał się trwałym ele-
mentem politycznego pejzażu w wielu społecznościach, jest często traktowany 
jako odpowiedź na społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz militarne wyzwania 
współczesności. Powrót do stabilności i świętości rodziny, tradycyjnej roli kobie-
ty ma zatrzymać wymienione procesy i często oznacza utratę wielu zdobyczy ru-
chu kobiecego (o czym świadczą przykłady Iranu czy współczesnego Iraku).

Perspektywa GAD wyraźnie pokazała, że nie uda się osiągnąć celów rozwojo-
wych bez poważnej analizy kulturowych wzorów męskości i kobiecości. Dlatego 
udział mężczyzn w tym procesie, jeśli ma być skuteczny, staje się konieczny:

Badanie męskości i jej roli w procesie rozwoju nie jest po prostu analitycznym ćwicze-
niem, ale ma poważne następstwa dla skuteczności programów, które mają poprawić 
wyniki gospodarcze i społeczne praktycznie w każdym kraju. Równość płci jest nie tylko 
celem samym w sobie, ale także środkiem niezbędnym do osiągnięcia trwałego rozwo-
ju i ograniczenia ubóstwa. Ostatnie zainteresowanie mężczyznami i męskością otwiera 
możliwości większego zaangażowania mężczyzn w GAD. Jest to ogromne wyzwanie za-
równo dla kobiet, jak i mężczyzn w realizacji zadania promowania równości płci (Chant, 
Gutman 2002: 73 i 275).

Podsumowując, osiągnięcia w dziedzinie równouprawnienia płci w ciągu 
ostatniego półwiecza napawają umiarkowanym optymizmem, ciągle istniejące 
bariery i wyzwania na drodze pełnego uprawomocnienia kobiet pozwalają jed-
nak sądzić, że następne dekady nie będą czasem odpoczynku.



Rozdział trzeci

Obywatelstwo i płeć

Walka o obywatelstwo powinna angażować nas w naszych domach, 
lokalnych i narodowych wspólnotach, a także w naszych zmaganiach 
z państwami i międzynarodowymi organizacjami. To jest całkiem nie-
złe zadanie! 

Yuval-Davis 1997: 23

Wprowadzenie

Obywatelstwo jest traktowane jako nieodłączny atrybut każdej osoby. Pytanie 
o nie pojawia się w kwestionariuszach zaraz po pytaniach o wiek, płeć czy ko-
lor oczu. Najczęściej odpowiadamy na nie niemal automatycznie. Rzadko uświa-
damiamy sobie, jak wiele teoretycznych, politycznych i społecznych problemów 
nastręcza obywatelstwo.

Interesująca nas kategoria nie jest jednorodna. Wystarczy rzut oka na histo-
rię, by uświadomić sobie, jak odmienne prawa i obowiązki niosło z sobą oby-
watelstwo dla poszczególnych grup mieszkańców w różnych okresach histo-
rycznych. W czasach władzy absolutnej jedynym obywatelem był monarcha: 
„Uczestnictwo w wolnych i równych instytucjach jest dopiero częścią najnowszej 
historii, a absolutyzm, w którym jedyną publiczną osobą pozostawał król, był je-
dynym, dominującym systemem” (Tétreault 2000: 71). Z czasem mianem oby-
wateli określa się większość dorosłych (oczywiście, spełniających sprecyzowane 
warunki). Anthony Giddens zauważa, że wzajemnie zależne pojęcia narodowe-
go państwa i obywatelstwa są nieodłącznie związane z procesem modernizacji. 
„Nowoczesność – jako kategoria odnosząca się do instytucji i wzorów zachowań 
(...) – wytwarza specyfi czne formy uspołecznienia, z których najdonioślejszą jest 
państwo narodowe” (Giddens 2007: 21–22). Jego obywatele są autonomicznymi 
i – jak ujmują przedstawiciele klasycznej myśli politycznej (por. Bellamy 2008) – 
abstrakcyjnymi jednostkami. 
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„Obywatelstwo jest więc w założeniu – jak pisze Krzysztof Nawratek (2008: 
19) – pewnym neutralnym narzędziem, pozwalającym człowiekowi korzystać 
z pewnych praw i przywilejów, ale też, nie należy o tym zapominać, nakładają-
cym na niego pewne obowiązki”. Główną jego funkcją jest włączenie jednost-
ki w system polityczny, obywatelstwo jest zatem „prawem do zakorzenienia się 
we wspólnocie” (tamże: 21). Bo ten abstrakcyjny obywatel to osoba wyrwana 
z dotychczasowych sieci zależności – rodzinnych czy klanowych – które tracą 
na znaczeniu wobec różnych wymiarów relacji jednostka–państwo. I choć istotą 
obywatelstwa jest zrównanie w prawach wszystkich ludzi, winno być zatem na-
rzędziem neutralnym, to proces nabywania obywatelstwa już takim zdecydowa-
nie nie jest (por. Nawratek 2008). W wielu sytuacjach interesujące nas narzędzie 
może być traktowane jako rodzaj wytwarzającego nierówności przywileju – jed-
nych włączając we wspólnotę, innych z niej wykluczając. „Ta wykluczająca siła 
obywatelstwa, wpisująca się w cały szereg innych wykluczeń, ma swoje konse-
kwencje nie tylko w sferze polityki” (tamże: 20). 

Podsumowując, omawiany termin w wąskim rozumieniu określa najczęś-
ciej prawną więź jednostki z państwem. Na jej mocy obywatel nabywa nie tyl-
ko określone uprawnienia, ale także obowiązki. Prawo państwowe powinno być 
neutralne ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe czy klasowe. Jednak 
gdy spojrzymy na obywatelstwo nie tylko przez pryzmat aktów legislacyjnych, 
ale także praktyki, widzimy skomplikowany splot elementów politycznych, eko-
nomicznych i kulturowych, odmiennie sytuujących jednostki wobec prawa. Ka-
tegorią odsłaniającą wiele takich odmienności jest płeć.

Obywatelstwo – pojęcie dynamiczne

Rozważania o obywatelstwie wypadałoby zacząć od przypomnienia autorów sta-
rożytnych: Arystotelesa czy Cycerona, których poglądy w istotny sposób ukształ-
towały europejskie myślenie na ten temat. Na potrzeby moich rozważań wystar-
czy jednak tylko zarysować główne wątki w obecnych debatach o obywatelstwie 
i zastanowić się, co istotnego do dotychczasowej refl eksji wnosi feminizm. 

Niekwestionowanym klasykiem, którego prace zapoczątkowały szeroką dys-
kusję nad współczesnym rozumieniem obywatelstwa, jest Th omas Humphrey 
Marshall. Ujmował on obywatelstwo jako status jednostki, która jest pełno-
prawnym członkiem zbiorowości. Autor ten analizuje interesującą nas kategorię 
w trzech wymiarach: cywilnym, politycznym i społecznym:

Zachowam się jak prawdziwy socjolog, jeśli rozpocznę od stwierdzenia, że status oby-
watela można podzielić na trzy podstawowe elementy. Prawdę mówiąc, podział ten jest 
bardziej podyktowany przez historię aniżeli przez logikę systematycznej analizy. Te trzy 
podstawowe elementy składające się na status obywatela to prawa obywatelskie, pra-
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wa polityczne i prawa socjalne. Prawa obywatelskie to prawa, bez których nie może być 
mowy o indywidualnej wolności, a więc prawo do wolności osobistej, swobody wypowie-
dzi, poglądów i wyznania, prawo do posiadania własności osobistej i zaciągania ważnych 
zobowiązań, a także prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. To ostatnie prawo 
ma szczególny charakter, ponieważ jest to prawo do obrony wszystkich pozostałych praw 
i cieszenia się nimi na równi ze wszystkimi innymi, w ramach wyznaczonych przez obo-
wiązujące przepisy. To pokazuje nam, że instytucjami najściślej związanymi z prawami 
obywatelskimi są sądy. Przez polityczny element statusu obywatela rozumiem prawo do 
udziału w życiu politycznym, a więc prawo przysługujące każdemu członkowi suweren-
nej społeczności ludzkiej, bądź też prawo do wyboru politycznych reprezentantów takiej 
społeczności. Instytucjami służącymi realizacji tych praw są parlamenty i rady władz lo-
kalnych. Mówiąc o społecznym wymiarze statusu obywatela, mam na myśli szeroki zakres 
uprawnień – od ekonomicznego dobrobytu i bezpieczeństwa poprzez udział we wspól-
nym dziedzictwie do życia zgodnego ze standardami dominującymi w społeczeństwie. 
Instytucjami najściślej związanymi z prawami społecznymi są instytucje edukacyjne i in-
stytucje świadczeń społecznych (Marshall 2009: 148–149).

Marshall zauważa stałe napięcie między zasadami kształtującymi obywatelstwo 
a działaniem kapitalistycznego rynku. Obywatelstwo zakłada bowiem pewną re-
dystrybucję zasobów, gdyż przynajmniej do części z nich wszyscy mają prawo. 
Stwarza możliwość partycypacji w owocach działalności gospodarczej, daje pra-
wo do zabezpieczenia społecznego. Tymczasem kapitalizm generuje nierówno-
ści. Dla Marshalla (tamże: 153) obywatelstwo jest ideałem, „za pomocą które-
go można mierzyć wszelkie osiągnięcia, do którego można aspirować”. Dlatego 
w tym kontekście pisze się o obywatelstwie jako o „pojęciu dynamicznym”, które 
wciąż należy przepracowywać „tak, aby urzeczywistniało swój egalitarny i anty-
hierachiczny potencjał” (Lister 2008: 26). 

O kształcie znanych nam teorii i praktyk obywatelskich zadecydowały trzy 
tradycje: republikanizm, liberalizm i komunitaryzm, w odmienny sposób defi -
niujące relacje między jednostką a wspólnotą. I choć w dziełach poszczególnych 
autorów odnaleźć możemy elementy różnych nurtów, warto wskazać na ich ce-
chy charakterystyczne (traktując je raczej jako Weberowskie typy idealne). 

U źródeł tradycji republikańskiej znajdujemy koncepcje społeczeństwa jako 
wspólnoty obywateli. Dobro wspólne wymaga podporządkowania prywatnego „ja” 
temu, co publiczne. Dlatego człowieczeństwo w pełni urzeczywistnia się w obywa-
telstwie, które realizuje się poprzez partycypację w życiu publicznym i codzienną 
troskę o wspólne dobro. Jednostka nie rodzi się obywatelem, ale staje się nim przez 
nabywanie wiedzy i wrażliwości na problemy kraju, przez aktywność publiczną, 
która jest zarówno obywatelskim obowiązkiem, jak i sposobem realizacji idei wol-
ności, jak to ujęła Hannah Arenth (2008) w Korzeniach totalitaryzmu. 

W tradycji liberalnej – wywodzącej się od Th omasa Hobbesa, Johna 
Locke’a czy Johna Stuarta Milla – obywatelstwo jest traktowane w kategoriach 
indywidualistycznych. To „zestaw praw przyrodzonych jednostce; które pozwa-
lają jej funkcjonować w życiu prywatnym w sposób uznany przez nią za właści-
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wy (...), a w życiu publicznym jest ostoją jej podmiotowości – jest równoznaczny 
z wolnością indywiduum do posiadania własnego celu” (Wnuk-Lipiński 2005: 
109). Centrum koncepcji liberalnej stanowi – pierwotna wobec wspólnoty – au-
tonomiczna moralnie jednostka. Społeczeństwo to zbiór takich racjonalnych in-
dywiduów odpowiedzialnych za siebie i wyznaczone sobie cele. To, czego ocze-
kują od społeczeństwa, to równość wobec prawa. Tak rozumiane społeczeństwo 
zmienia się wraz z potrzebami oraz oczekiwaniami obywateli i obywatelek. Ma 
charakter dynamiczny i pluralistyczny. Każdy może realizować siebie i swoje pla-
ny, jeśli nie narusza praw i wolności innych.

W komunitaryzmie punktem wyjścia jest wspólnota. Człowiek – obywatel 
czy obywatelka – istnieje tylko wtedy, gdy jest w niej zakorzeniony. W przeciw-
nym razie nie potrafi łby przekroczyć swojej biologicznej kondycji. Nacisk zostaje 
przeniesiony z autonomii i praw jednostki na jej związki i powinności społeczne, 
a także na wspólne wartości, które są niezbędne do przetrwania społeczeństwa. 

Komunitarianie mówiąc o radykalnym usytuowaniu, mogą wszakże ukazać człowieka jako 
powiązanego ze wspólnotą siecią praw i obowiązków. Traktują oni prawa jednostek jako 
po pierwsze, nieodłączne od wspólnoty, która te prawa defi niuje i respektuje, nie traktując 
ich jako całkowicie niezależnych od okoliczności społecznych, a po drugie, jako powiązane 
z obowiązkami jednostek wobec samych siebie i wobec wspólnoty (Kuniński 2006: 4). 

Człowiek nie jest samotną wyspą, ale członkiem czy członkinią współzależnych 
i zachodzących na siebie społeczności (stowarzyszeń społecznych, religijnych, 
etnicznych, pracowniczych, zawodowych i politycznych, rodzin, grup sąsiedz-
kich). Staje się obywatelem/obywatelką przez uczestnictwo w praktykach wspól-
notowych i identyfi kację z dobrem całości, w ten sposób podtrzymując ciągłość 
jej istnienia. Ale co w sytuacji głęboko tkwiącego w społeczeństwie konfl iktu 
potrzeb i interesów? Jeden z klasyków nurtu komutariańskiego, Amitai Etzioni 
(1968: 430), odpowie, „że dobro wspólne może być realizowane nawet w sytua-
cjach takiego konfl iktu dopóty, dopóki społeczeństwo pozostaje wrażliwe na po-
trzeby wspólnoty jako całości, a nie tylko poszczególnych grup”. 

Dokonując przeglądu koncepcji obywatelstwa, Jacek Raciborski (2011: 46) 
wyróżnia cztery wymiary jego analizy: 

– obywatelstwo jako przynależność państwowa jednostki;
– obywatelstwo jako zestaw praw i obowiązków jednostki przynależnej pań-

stwowo;
– jako uczestnictwo w zrzeszeniach obywatelskich i we wspólnotach poli-

tycznych (te drugie odróżnia od pierwszych zdolność stosowania zinsty-
tucjonalizowanej przemocy);

– obywatelstwo jako tożsamość zbiorowa.

Język obywatelstwa ukształtowany został przez polityczną kulturę Zachodu. 
Stąd pojawia się pytanie – podobnie jak i w przypadku innych pojęć – czy da się 
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i powinno aplikować go w odmiennych warunkach kulturowych. Brytyjska ba-
daczka tej problematyki, Ruth Lister, podkreśla, jak ważne jest analizowanie oby-
watelstwa w kontekście toczących się dyskusji nad jego kształtem i zmagania o nie:

Choć pojęcie obywatelstwa skonstruowane jest typowo, tzn. abstrakcyjnie i uniwersal-
nie, to jednak ów aspekt uniwersalny ujęty zostaje i wyrażony w specyfi cznie narodowym 
kontekście społecznym i politycznym, odzwierciedlając tym samym historyczne i praw-
ne tradycje oraz instytucjonalne i kulturowe kompleksy. Co znaczy dla nas być obywate-
lem, jakich słów używamy dla wyrażenia tych znaczeń – wszystkie te żywe doświadczenia 
mogą poza tym przybierać niezwykle zróżnicowaną postać (Lister 2008: 26).

W wielu krajach Południa grupy tradycyjnie z obywatelstwa wykluczane podwa-
żają dotychczasowe teorie i praktyki, „rzucając światło na to, co może oznaczać 
obywatelstwo inkluzywne, widziane z perspektywy wykluczonego” – pisała Nai-
la Kabeer (2005), redaktorka zbioru tekstów Inclusive Citizenship: Meanings and 
Expressions. Pomimo odmiennego tła walki o pełne obywatelstwo, 

(...) ze świadectw i działań wynika, że istnieją pewne wartości, które ludzie kojarzą z oby-
watelstwem przekraczającym wszelkie dzielące ich bariery. Być może te wartości nie są 
uniwersalne, ale są na tyle rozpowszechnione, że można sądzić, iż konstytuują istotny 
aspekt organizacji życia zbiorowego i sposobu, w jaki ludzie łączą się z sobą. A ponieważ 
były one wyrażane przez ludzi doświadczających różnych form wykluczenia, wartości te 
odzwierciedlają ich wizję tego, co bardziej inkluzywne społeczeństwo mogłoby oznaczać 
(tamże: 3).

A co mogłoby oznaczać? W wywiadach prowadzonych w wielu krajach Azji, 
Afryki, Ameryki Południowej, w Wielkiej Brytanii czy USA powtarzają się takie 
wartości, jak: 

– sprawiedliwość: przy czym nie chodzi tutaj o sprawiedliwość napraw-
czą czy redystrybucyjną – jak pokazują narracje osób, z którymi rozma-
wiano – a raczej o sytuacyjne rozumienie sprawiedliwości, wrażliwe na 
kontekst, który decyduje „kiedy byłoby sprawiedliwe, żeby ludzie zostali 
potraktowani tak samo, kiedy zaś byłoby uczciwiej, żeby traktować ich 
inaczej” (tamże: 3);

– uznanie: wiele grup wykluczonych oczekuje „uznania niezbywalnej war-
tości każdej osoby, ale także uznania i szacunku dla różnic” (tamże: 4);

– samostanowienie: rozumiane jako „możliwość sprawowania kontroli nad 
swoim życiem” (tamże: 5);

– solidarność: która pozwala nie tylko na odczuwanie wspólnoty z inny-
mi, ale także na „wspólne działanie na rzecz sprawiedliwości i uznania” 
(tamże: 7). 

Analizując różne płaszczyzny i kierunki zmagań o obywatelstwo, można za-
uważyć, że jawi się ono jako potężne narzędzie społecznej mobilizacji.
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Z feministycznego punktu widzenia

Feminizm wysubtelnił analizy dotyczące obywatelstwa, odrzucając fałszywy uni-
wersalizm głównego (męskiego) nurtu, otwierając je na społeczny kontekst, w ja-
kim pojęcie to jest kształtowane. Opisując jeden, określony rodzaj wykluczenia, 
opartego na różnicy płci, uwrażliwił wyobraźnię teoretyczną i polityczną na inne 
rodzaje wykluczeń, czyniąc z nich integralny element analizy obywatelstwa. Płeć, 
seksualność, wiek, niepełnosprawność, a także etniczność czy klasa są kluczowy-
mi czynnikami, które determinują związek ludzi zarówno ze wspólnotą, w której 
żyją, jak i z państwem.

Mimo roszczeń do uniwersalizmu obywatelstwo zostało ukształtowane we-
dług męskiego wzorca. Zarówno w tradycji liberalnej, jak i republikańskiej ko-
biety pozostawały obywatelkami drugiej kategorii. Warunkiem bycia obywatelem 
było uczestnictwo w sferze publicznej. To wymaga bycia racjonalnym. Zdaniem 
wielu fi lozofów, kobiety nie były racjonalne (por. Uliński 2001), dlatego z tego 
uczestnictwa zostały wykluczone. Stąd kobieta nie posiadała ani prawnego, ani 
publicznego statusu. Według prawa mąż i żona stanowili jedną osobę (reprezen-
towaną na zewnątrz przez mężczyznę). Racjonalny, działający w sferze publicznej 
mąż pozostawał głową domu. Był posiadaczem własności i opiekunem.

Trafną ilustrację tej sytuacji znajdziemy w większości podręczników histo-
rii, gdzie geneza kategorii obywatelstwa omawiana jest w kontekście Rewolucji 
Francuskiej i Deklaracji Prawa Człowieka i Obywatela, głoszącej, że wszyscy 
(mężczyźni) „rodzą się i pozostają wolni i równi w prawach” oraz że prawa te są 
uniwersalne. Dwa lata później, Olimpia de Gouges (2000: 1–2) w proteście prze-
ciwko konstytucji niegwarantującej kobietom praw obywatelskich napisała:

– Kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje równa mężczyźnie we wszystkich pra-
wach. Różnice społeczne mogą opierać się jedynie na wspólnym pożytku.

– Prawo powinno być wyrazem woli ogółu. Wszystkie Obywatelki i wszyscy Obywatele 
powinni uczestniczyć osobiście lub przez swoich reprezentantów w tworzeniu prawa, 
które powinno być takie samo dla wszystkich Obywatelek i Obywateli, którzy z uro-
dzenia są równi i powinni mieć jednakowy dostęp do wszystkich urzędów i stanowisk 
publicznych, podług zdolności i tylko na podstawie osobistych cnót i talentów.

– Nikt nie może być prześladowany zwłaszcza z powodu swych najgłębszych przekonań. 
Kobieta ma prawo wstępowania na szafot, powinna mieć również prawo wstępowania 
na Trybunę.

Olimpia de Gouges została skazana i stracona 3 listopada 1793 roku. Obywatel-
ki Francji dołączyły do grona pełnoprawnych obywateli dopiero półtora wieku 
później. 

Obywatelstwo znajduje się w centrum zmagań o równość prowadzonych 
przez feministki liberalne. Prawne gwarancje dostępu do sfery publicznej, edu-
kacji czy rynku pracy miały zapewnić kobietom sprawiedliwe traktowanie. Nie 
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zapewniły. Feministki z lewej strony sceny politycznej wskazują na porażkę idei 
praw obywatelskich w odpowiadaniu na potrzeby społeczne i oczekiwania ko-
biet, osób społecznie i ekonomicznie marginalizowanych (por. Lister 1997). Fi-
lozofk a społeczna, Iris Marion Young (2009: 3), rozwija tę myśl jeszcze dobitniej:

Ostatnie feministyczne analizy nowoczesnej teorii i praktyki politycznej coraz częściej 
przekonują, że ideały liberalizmu i teorii umowy społecznej, takie jak formalna rów-
ność i powszechna racjonalność, są mocno nadpsute przez uprzywilejowujące mężczyzn 
uprzedzenia na temat natury społeczeństwa oraz tego, co znaczy być człowiekiem. Skoro 
nowoczesna kultura Zachodu została całkowicie zdominowana przez mężczyzn, sugerują 
owe analizy, niewielka jest nadzieja na oczyszczenie niektórych z jej ideałów, tak by mogły 
objąć także kobiety. Co więcej, kobiety w żadnym razie nie są jedyną grupą, która zosta-
ła wykluczona z obietnicy niesionej przez nowoczesny liberalizm i republikanizm. Wielu 
niebiałych ludzi na całym świecie zdumiewa arogancka duma kilku zachodnich narodów, 
które miały pretensje do wyzwolenia ludzkości, a jednocześnie zniewalały lub podporząd-
kowywały sobie większą część reszty świata. Tak samo jak feministki postrzegają męską 
dominację jako coś więcej niż zwykłą aberrację nowoczesnej polityki, tak wiele innych 
osób uznało rasizm za endemiczny dla nowoczesności.

Feministyczna debata o obywatelstwie na wiele sposobów odbija dyskusję w ło-
nie nauk społecznych na temat relacji między jednostką a wspólnotą. Podobnie 
jak większości współczesnych nurtów, feminizmowi brakowało i brakuje spójne-
go paradygmatu. Nie ma zatem ani określonych założeń dotyczących epistemo-
logii, ontologii, ani wybranych technik, które mogłyby być nazwane specyfi cznie 
feministycznymi. Zawsze będą kontestowane przez inne feministyczne badaczki, 
zawsze będą niosły z sobą odmienne polityczne konotacje. Jednak pomimo tych 
różnic wszystkie badania feministyczne zakładają polityczne i etyczne założenia 
dotyczące sprawiedliwych stosunków społecznych, w centrum debaty stawiając 
relacje władzy. Dzięki temu w analizach obywatelstwa odkrywamy nowe wątki 
i wymiary, potencjał i słabe punkty dotychczasowych teorii. Stawiamy pytania 
o ich przydatność na drodze uprawomocnienia kobiet. 

Liberalizm – z ideą autonomicznej jednostki – krytykowany jest za zbytni 
formalizm i abstrakcyjne podejście do idei praw, równości i wolności. Obywate-
le są traktowani jako obce sobie jednostki, wyabstrahowane ze wspólnot, w któ-
rych żyją, chociaż podzielają z nimi wiele przekonań i oczekiwań (por. Yuval-
-Davis 1997). To prowadzi do całkowitej ślepoty na hierarchie władzy tkwiące 
we wszystkich instytucjach społecznych, które nierzadko zamykają drogę do re-
alizacji praw licznym grupom obywatelek i obywateli, pogłębiając istniejące nie-
równości. 

Inną kwestią pozostaje głęboko tkwiąca w liberalizmie (zarysowana powy-
żej) dychotomia rozum–emocje, która prowadziła (i często prowadzi) do depre-
cjonowania potencjału kobiet, jako związanych ze sferą emocji, opieki i troski. 
Niemniej idee liberalne niosą z sobą także potencjał emancypacyjny dla kobiet 
i innych grup mniejszościowych. Wymaga to jednak poszerzenia granic dotych-
czasowego liberalnego dyskursu: 
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Zamiast umieszczać w jednym narożniku abstrakcyjne pojęcie sprawiedliwości (zazwy-
czaj kojarzone z mężczyznami), w drugim zaś – sympatie i troskę (uważane za domenę 
kobiet), powinniśmy dążyć do scalenia obu tych koncepcji. Zamiast rugować z przestrze-
ni publicznej wszelkie przejawy indywidualizmu, jednostkowości i odmienności, należy je 
badać, by pogłębić zrozumienie cech, które nas łączą 

– zauważa Anne Philips (1991: 52). Inspirowany myślą liberalną język praw czło-
wieka – jak zobaczymy w części empirycznej – jest ważnym narzędziem w walce 
o prawa kobiet w wielu miejscach na świecie. 

Republikańska idea obywatelstwa inspirowała wiele feministycznych roz-
ważań. Jednak, gdy zapytamy za Yoavem Peledem (1992: 433 za: Yuval-Davis 
1997: 6), „jak republikańska wspólnota jest ustanawiana, i jakie przymioty są 
wymagane, by aktywnie w niej uczestniczyć”, okazuje się, że droga do pełnej 
partycypacji otwarta jest dla wąskiej grupy, najczęściej białych mężczyzn, co 
najmniej z klasy średniej. Sama idea partycypacji dała jednak początek poszu-
kiwaniom skuteczniejszych form demokracji, otwartych na postulaty i działania 
większej rzeszy obywatelek i obywateli; zainspirowała odejście od koncepcji poli-
tyki ograniczonej do poziomu państwowego; docenienie znaczenia działań poli-
tycznych na poziomie lokalnym, w których prym wiodą kobiety.

Komunitarianizm i wyrastająca z niego polityka na rzecz wielokulturowo-
ści, akcentując znaczenie wspólnoty i szacunku dla różnorodności (por. Etzio-
ni 1968: 599–600), głosi postulaty ochrony kultury i tradycji grup mniejszoś-
ciowych, przyznania im specjalnych praw. Nierzadko prowadzi to jednak do 
traktowania grup i kultur jako niezmiennych, statycznych fenomenów, odpor-
nych na wszelkie inspiracje i wartości płynące z zewnątrz. Taka esencjonali-
styczna wizja całkowicie zaciera zróżnicowanie i strukturę władzy wewnątrz 
grupy, powoduje podporządkowanie potrzeb i interesów jednostki wspólnocie. 
Kobiety są szczególnie narażone na dyskryminację i wykluczenie, gdy szacu-
nek dla kultury czy religii staje w opozycji do fundamentalnych praw kobiety 
jako obywatelki, prawa do szacunku i równego traktowania. Można przecież 
działać na rzecz wolności w zapraszający, inkluzywny sposób, bez lekceważe-
nia innych kultur, w solidarności z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość i rów-
ność w tych społecznościach. Wymaga to jednak usłyszenia głosu „mniejszości 
w mniejszościach”, które na swoich zasadach włączą się w budowanie nowych 
relacji między własną religią i wspólnotą a prawami człowieka i państwem 
(por. Kowalska 2012).
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Opozycja prywatne–publiczne

U źródeł dotychczasowego rozumienia obywatelstwa leżała dychotomia między 
tym, co publiczne, a tym, co prywatne:

Feministki pokazały, że teoretyczne i praktyczne wykluczenie kobiet z uniwersalnej sfery 
publicznej nie jest zwykłym przypadkiem czy zaburzeniem. Ideał obywatelskiej sfery pub-
licznej wyraża wolę jedności i wymaga wykluczenia tych aspektów ludzkiej egzystencji, 
które zagrażają rozproszeniem braterskiej jedności w prostej i sztywnej postaci, zwłasz-
cza wykluczenia kobiet. Co więcej, ponieważ mężczyzna jako obywatel wyraża uniwersal-
ny i bezstronny punkt widzenia rozumu, ktoś musi dbać o jego partykularne pragnienia 
i uczucia (Young 2009: 4–5).

Feministyczną odpowiedzią na taki stan rzeczy było odrzucenie dychotomii pry-
watne–publiczne, która przeciwstawia racjonalny, polityczny świat męski emo-
cjonalnej sferze prywatnej, pozostającej domeną kobiet. Pociągało to za sobą re-
konceptualizację pojęcia polityki.

Nira Yuval-Davis (por. 1997) podkreśla, że podział na sferę publiczną i pry-
watną jest zawsze aktem politycznym. W połowie XX wieku już mało kto miał 
wątpliwości co do skuteczności liberalnej recepty na równość. Kobiety posiadały 
prawa polityczne, dostęp do edukacji, ciągle jednak ich pozycja na rynku pra-
cy i wpływ na decyzje bezpośrednio kształtujące ich życie były niewielkie. Ha-
sło drugiej fali feminizmu brzmiało: „prywatne jest polityczne”. Sfera publiczna 
i prywatna są z sobą ściśle powiązane, współzależne. Ich oddzielenie i przeciw-
stawienie jest możliwe tylko dzięki podziałowi pracy w rodzinie. Uprzywilejowa-
na pozycja mężczyzn wynika z ról, jakie pełnią poza sferą domu, przynoszących 
im cenione w świecie zewnętrznym dochody i prestiż. Kapitał społeczny kobiet 
jest mniejszy, ponieważ ich codzienna aktywność związana jest ze sferą opieki. 
Modele obywatelstwa zaś opierają się na męskim typie aktywności. 

Analiza społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy politycznych barier 
w dostępie kobiet do sfery publicznej nasunęła pytanie o sposoby włączenia ich 
w obywatelskie praktyki. Prowadzić do tego miał proces odgenderyzowania dy-
chotomii publiczne–prywatne. Oczekiwano, że budowanie egalitarnych relacji 
na poziomie rodziny przyczyni się do przekształcenia sfery publicznej i tym sa-
mym stworzenia warunków sprzyjających większej partycypacji kobiet w podej-
mowaniu decyzji dotyczących nie tylko ich życia, ale także sposobu urządzenia 
społeczeństw, w których żyją. Drogą do tego były działania wzmacniające nieza-
leżność ekonomiczną kobiet przez tworzenie instytucji pomagających pogodzić 
funkcje opiekuńcze z pracą zawodową. Efektywny system ubezpieczeń i świad-
czeń dawał bezpieczeństwo socjalne, poczucie autonomii oraz zapewniał godne 
warunki życia. Zmiana społeczna nie jest jednak możliwa bez krytycznej analizy 
relacji władzy na poziomie rodziny. Bez dyskusji o dyskryminującej segregacji 
w zatrudnieniu, znaczeniu nieodpłatnej pracy i o dysponowaniu czasem wol-
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nym. „Najistotniejszym wkładem feminizmu56 w teorię socjologiczną jest uzna-
nie, że relacje władzy funkcjonują zarówno wewnątrz pierwotnych relacji spo-
łecznych, jak i wewnątrz bardziej bezosobowych, wtórnych związków w sferze 
obywatelskiej czy politycznej” (tamże: 13). Analizowana współzależność tych 
różnych poziomów ludzkiego życia ujawniała fi kcyjny charakter podziałów, jakie 
odnajdujemy w wielu teoriach głównego nurtu: 

Polityczne, społeczne a prawdopodobnie nawet obywatelskie prawa mogą zależeć od ro-
dzinnego usytuowania obywatelki czy obywatela (Arabia Saudyjska czy Jordania są przy-
puszczalnie dobrym przykładem takiej sytuacji, ale słabsze formy tego fenomenu są roz-
powszechnione znacznie szerzej, zwłaszcza gdy popatrzymy na rządzące elity partyjne). 
Tradycyjne społeczne, zwłaszcza rodzinne relacje ciągle trwają, ograniczając lub pozba-
wiając kobiety prawa do obywatelstwa (tamże: 14).

Świadomość przenikania się różnych sfer doświadczeń społecznych pozwoliła 
poszerzyć znaczenie słowa „polityka”. Dla wielu kobiet struktury społeczeństwa 
obywatelskiego na lokalnym poziomie, nieformalne sposoby politycznego za-
angażowania są często znacznie istotniejszym sposobem praktykowania oby-
watelstwa niż uczestnictwo w ofi cjalnej polityce na szczeblu narodowym, po-
strzegane nierzadko jako doświadczenie bardziej alienujące niż przynoszące 
upodmiotowienie. Takie dobrowolne obszary uczestnictwa są „rezerwuarami 
obywatelstwa”, gdzie aktywność skoncentrowana wokół konkretnego problemu 
sprzyja przekraczaniu dotychczasowych podziałów zarówno politycznych, jak 
i prywatnych. Kobiece „akty uczestnictwa we wspólnotach, których istnienie 
podtrzymują, świadczą o powstaniu nowych i otwartych form autentycznego 
obywatelstwa, godnych tego, by je dostrzec” (Lister 2008: 32). Budują świado-
mość polityczną przez doświadczenie własnej skuteczności, podmiotowości 
obywatelskiej. Jedna z czołowych feministycznych teoretyczek obywatelstwa, 
Ruth Lister, podsumowuje:

Lokalność raczej niż poziom narodowy zapewnia arenę dla wielu tego rodzaju obywa-
telskich zmagań. Jako proces, wspólnotowa aktywność może wzmocnić zarówno wyklu-
czane społeczności, jak i poprzez wspólne działanie obywatelstwo jednostek w tych spo-
łecznościach. Taka działalność może zwiększać indywidualną i zbiorową wiarę w siebie, 
współpracujące jednostki i grupy postrzegają siebie jako politycznych aktorów i efektyw-
nych obywateli (Lister 1997: 33).

To daje osobom pozbawionym politycznego doświadczenia niezbędny kapitał, 
który bywa wielokrotnie wykorzystywany – co ma kluczowe znaczenie – w po-
lityce na poziomie narodowym. Porównawcza analiza procesów transformacji 
ustrojowych wskazuje jednak na niepokojącą sytuację:

56 Feminizm podziela tę koncentrację na analizie relacji władzy na różnych poziomach życia 
z innymi nurtami krytycznymi.
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Polityczna przestrzeń, działania i tożsamość obywatelska są warunkowane płciowo w taki 
sposób, że działanie obywatelskie konstruowane jest jako kobiece, zaś polityka instytucjo-
nalna jako męska. Sfery te przedstawia się jako całkowicie od siebie oddzielone (...), co 
może się skończyć wykluczeniem kobiet z formalnej polityki i władzy ekonomicznej 

– zauważa badaczka rosyjskiej sfery publicznej, Suivia Salmenniemi (2005: 736 
i 749 za: Lister 2008: 33). Podobne prawidłowości obserwujemy w skali między-
narodowej, dlatego kluczowe jest zachowanie czujności w kwestii konsekwencji 
wyboru płaszczyzn i metod działań na rzecz wzmocnienia obywatelskiej podmio-
towości. Ponieważ to ciągle państwo decyduje o wielu aspektach genderowego 
obywatelstwa, ofi cjalna polityka pozostaje wciąż domeną męską, dlatego błędem 
byłoby zignorowanie tego faktu. A demokratyzacja – jeden z głównych owoców 
transformacji – nie stała się w równym stopniu udziałem kobiet (por. Lister 2008).

Nie można też pominąć globalnego poziomu zmagań o obywatelstwo: 

obejmują one zarówno międzynarodowe organizacje pozarządowe, które działają co-
raz bardziej profesjonalnie, jak i luźne sojusze międzynarodowych ruchów społecznych 
z Północy i Południa, będące wyrazem czegoś, co nazwano „kontrhegemoniczną globa-
lizacją” protestu. Kobiece organizacje skorzystały z możliwości, jakie otworzyły się dzięki 
szczytom ONZ (tamże: 36). 

Dla wielu liderek obywatelstwo jest skutecznym narzędziem politycznej mobili-
zacji. Nadawane mu znaczenie daleko wykracza poza relację między jednostką 
a państwem. Integruje różne strategie oporu wobec dyskryminacji w imię reli-
gii czy kultury we własnych społecznościach, sposoby walki z biedą, wzmacnia 
zmagania o prawa reprodukcyjne czy działania na rzecz bardziej otwartego mo-
delu demokracji (por. Lister 1997). 

Podobieństwo vs różnica: o macierzyństwie upolitycznionym

Aktywność polityczna na drodze do obywatelskiego upodmiotowienia ma zna-
czenie zasadnicze. Pozwala przełamać status osoby wykluczonej, odzyskać po-
czucie sprawczości i godności. Na poziomie teorii łączy koncepcje obywatelstwa 
jako publicznej praktyki oraz statusu. „Bycie obywatelem w sensie socjolo-
gicznym – zauważa Ruth Lister – oznacza korzystanie z praw niezbędnych dla 
formułowania żądań (agency) oraz społecznego i politycznego uczestnictwa. 
Działanie jako obywatel pozwala na korzystanie w pełni ze statusu, jaki nie-
sie obywatelstwo” (tamże: 36). Co jednak jest stawką w tej aktywności? Tu, ze 
względu na zróżnicowanie w łonie feminizmu, nie usłyszymy jednej odpowiedzi. 
Główna linia podziału przebiega między feminizmem podobieństwa, głoszącym 
postulaty równości praw, dostępu do sfery publicznej oraz sprawiedliwości spo-
łecznej, a podkreślającym odmienność płci feminizmem różnicy. Akcentowanie 
podobieństwa oznacza bowiem „grę wedle męskich reguł”, które ukształtowały 
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organizację społeczeństwa (por. Putnam Tong 2002). Takie dwa stanowiska są 
wyrazem napięć między równością a różnicą, które istnieją w feminizmie od 
jego początków. 

Konsekwencją tych podejść są odmienne wyobrażenia o obywatelstwie. 
Pierwsze to obywatel „neutralny płciowo”. Prawa i obowiązki, sposoby ich egze-
kwowania powinny być „ślepe” na płeć. Nawet jeśli to jeszcze nie działa w prak-
tyce, to ideał jest osiągalny. Reformy polityczne i zmiany na rynku pracy mogą 
się do tego znacznie przyczynić. Drugie stanowisko podkreśla znaczenie płci, 
z którą wiążą się odmienne codzienne obowiązki i zadania, są one nie tylko roz-
poznawane, ale także doceniane (por. Lister 2008). Państwo w formułowaniu 
prawa powinno wziąć pod uwagę, że to kobiety rodzą (i najczęściej wychowują) 
dzieci (por. Putnam Tong 2002). W centrum dyskursu o inności i podobieństwie 
znajduje się macierzyństwo. 

Macierzyństwo nie jest rolą, którą można zestawić z pracą urzędnika, naukowca czy pracą 
w lotnictwie. Macierzyństwo jest skomplikowaną, bogatą, ambiwalentną, drażniącą, dają-
cą radość aktywnością, która jest zarówno biologiczna, naturalna, społeczna, symbolicz-
na i emocjonalna. Niesie z sobą głęboki oddźwięk, emocjonalne i seksualne imperatywy. 
Tendencja do tego, by pomniejszać różnice, które zachodzą między, powiedzmy, macie-
rzyństwem a inną pracą, nie tylko wyjaławia nasze prywatne relacje, odzierając je z części 
znaczenia, ale także upraszcza to, co powinno być zrobione, aby zwiększyć liczbę opcji dla 
kobiet 

– pisze Jean Bethke Elshtain (1981: 243). Macierzyństwo jest tym kulturowym 
obszarem, w którym kobiety znajdowały (i jak zobaczymy w części empirycz-
nej – znajdują) inspirację do podejmowania działań rzucających wyzwanie au-
torytarnej władzy i polityce wykluczenia. Jenifer Schirmer (1993 za: Werbner 
2008: 93), opisując swoje badania nad ruchami macierzyńskimi w Ameryce Po-
łudniowej, używa terminu „upolitycznione macierzyństwo”. W kontekście moich 
badań termin ten wydaje się szczególnie trafny. Już w centrum dyskursu pierw-
szej fali feminizmu kwestie związane z rodziną były argumentami na rzecz praw 
kobiet. Przykładem niech będzie Egipska Unia Feministyczna – u progu XX wie-
ku niewątpliwie najprężniejsza organizacja na Bliskim Wschodzie, która w walce 
o dostęp kobiet do edukacji odwoływała się do szerokiego spektrum argumen-
tów ze sfery domowej:

– wykształcenie pozwoli kobiecie lepiej wypełniać obowiązki żony i matki;
– w razie potrzeby pomoże znaleźć uczciwą pracę;
– podniesie poziom intelektualny całego kraju;
– zrozumienie między niewykształconą żoną a wykształconym mężem nie może być 

pełne (za: Graham-Brown 1988: 206).

Zainteresowanie pierwszych kobiecych działaczek prawami wyborczymi było 
w zasadzie naturalną konsekwencją ich działań charytatywnych na rzecz grup 
zmarginalizowanych. Pierwsze organizacje miały charakter fi lantropijny, a ich 
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walka polityczna jawiła się jako narzędzie i przedłużenie ich aktywności na rzecz 
społecznej zmiany, zarówno na poziomie rodziny (dostęp do edukacji czy za-
trudnienia), jak i całego społeczeństwa. Można to opisać w kategoriach procesu 
budowania świadomości.

Utrzymując teoretyczny podział na sferę kobiecą i męską, w rzeczywistości dążyły do 
poszerzenia tego, co było rozumiane przez pojęcie sfery kobiecej. Zajęcia podejmowane 
przez kobiety w ramach gospodarstwa domowego, jak opieka nad chorymi i wychowanie 
dzieci, nadal były przynależne sferze kobiecej, także gdy podejmowano je w instytucjach 
użyteczności publicznej, takich jak szkoły i szpitale. W takim myśleniu widoczne było 
pewne rozciągnięcie pojęcia oddzielnych sfer, a nie występowanie przeciwko niemu 

– pisała socjolożka, Sylvia Walby (1990: 167 za: Werbner 2008: 95). W tak zdefi -
niowanych ramach pierwsze działaczki pragnęły zabezpieczyć i poszerzyć swoje 
prawa. Przypomina to rozróżnienie zaproponowane przez Karen Offt  en na femi-
nizm indywidualistyczny i relacyjny:

Kładzie on [feminizm relacyjny] nacisk na prawa kobiet (defi niowane głównie przez ich 
zdolności reprodukcyjne i czynności wychowawcze) w relacji do mężczyzn. Podkreśla 
wkład kobiet, poprzez pełnione przez nie role, w kształtowanie społeczeństwa. Dla od-
miany, feminizm odnoszący się do tradycji indywidualistycznej, odwołuje się do bardziej 
abstrakcyjnego konceptu praw człowieka i dążenia do osobistej niezależności (autonomii) 
we wszystkich aspektach życia (Offt  en 1988: 136).

Siłą upolitycznionego macierzyństwa jest wprowadzenie do publicznej agendy 
wartości tradycyjnie uznawanych za kobiece, jak opiekuńczość, współczucie czy 
empatia. Przy czym nie są one traktowane jako cechy przynależne jedynie ko-
bietom, a uważane są jako wartości powszechne i charakterystyczne dla demo-
kratycznego społeczeństwa. Wszakże – jak zauważyła Susan Okin (1989: 15 za: 
Werbner 2008: 99): „najlepsze teorie prawne (...) włączają w swój zakres poję-
cia opieki i empatii, myślenia w kategoriach interesu i dobrobytu innych, którzy 
mogą być od nas bardzo różni”. W ten sposób zaciera się opozycja między sztyw-
nie zdefi niowanymi męskością i kobiecością. Działania takie zmieniają porządek 
społeczny, nie podważając go. 

Odwołanie się do doświadczenia macierzyńskiego pozwala wejść w sferę 
publiczną zarezerwowaną często dla mężczyzn. Kobiety – jak pokazują to bada-
nia południowoamerykańskie57 – „zaczynały działać jako matki, których macie-
rzyńska rola strażniczek ogniska domowego i rodziny została pogwałcona i któ-
re w związku z tym oczekiwały zadośćuczynienia od państwa” (Werbner 2008: 
101). W ten sposób feminizm – budowany w lokalnym i sytuacyjnym kontek-
ście – nabiera nowego wymiaru, stając się „ukrytą formą działalności wywroto-
wej, mającej na celu obronę rodziny i społeczeństwa”, jak zauważa badaczka ru-

57 Badania grup macierzyńskich z 17 krajów, działających w ramach FEDEFAM, Organizacji 
Krajów Ameryki Łacińskiej na rzecz Bliskich Osób Zaginionych.
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chów kobiecych w Południowej Azji, Amrita Basu (1995: 7 za: Werbner 2008: 
103). „Działaczki, z którymi prowadzono wywiady, nie lokowały siebie w opo-
zycji do swoich mężów i synów, ale przypisywały sobie kluczowe role w rodzinie 
będącej dla nich podstawowym źródłem identyfi kacji, organizmem, który trzeba 
ochraniać i bronić” (tamże: 104).

Wraz z nabywanym doświadczeniem i rosnącą świadomością politycznych 
uwarunkowań ich działalność obejmowała obszary nakierowane na poprawę 
dostępu do rynku pracy czy edukacji, kwestie przemocy i gwałtów czy w ogó-
le szeroko rozumianych praw człowieka. Ten aspekt szczególnie jest widoczny 
w kobiecych ruchach pokojowych, których przykładem są Kobiety w Czerni58 – 
niepartyjna sieć grup kobiecych przeciwko wojnie, zbrojeniom i innym formom 
przemocy. Wyrazem protestu są milczące czuwania ubranych na czarno kobiet. 
Swoją bezsilność wobec świata pełnej przemocy polityki zmieniają w siłę poko-
jowej mobilizacji.

Matki, siostry czy żony, wszystkie one demonstrują nie jako istoty słabe i wrażliwe, pod-
porządkowane i wymagające ochrony, ale właśnie jako obrończynie. (...) Domagają się 
przerwania cyklu śmierci, żałoby i zemsty. Odrzucają nacjonalizm, tworzą przekraczającą 
go międzynarodową wspólnotę kobiecą. Ukazują w perspektywie międzynarodowej smu-
tek i żałobę, doświadczenie bycia matką i żoną, doświadczenie utraty ojców, mężów i sy-
nów w niekończącym się cyklu wojny, gniewu i odwetu (Werbner 2008: 105).

Choć ruchy matek dopiero od niedawna są przedmiotem politologicznych i so-
cjologicznych analiz, już teraz z dostępnych badań wyłania się siła ich wpływu 
zarówno na świadomość kobiet, jak i na konkretne legislacje. W czym tkwią 
przyczyny sukcesu ruchów macierzyńskich?

Po pierwsze w tym, że moralność stojących na ich czele kobiet jest wysoko oceniana dzię-
ki ich publicznej manifestacji współczucia, szlachetności i poczucia sprawiedliwości.
Po drugie, zróżnicowanie programów i zakorzenienie ich w tradycjach lokalnych umożli-
wia mobilizację zwyczajnych kobiet na dużą skalę.
Po trzecie, kobiety te osiągają pewien poziom niezależności i zyskują wpływy dzięki ze-
branym funduszom i wsparciu międzynarodowych środowisk kobiecych.
Być może najważniejsze jest to, że ważą się na przekroczenie podziałów klasowych, aby 
osobiście zetknąć się z cierpieniem kobiet i dzieci (czasem także mężczyzn) spoza sfery 
ich życia codziennego (tamże: 115).

I tak przestrzeń prywatna jawi się jako obszar pełen sprzeczności. Tkwią w niej 
źródła dyskryminacji, ale może też być miejscem praktykowania obywatelstwa. 
Miejscem narodzin zarówno nowych praktyk emancypacyjnych, jak i bezpiecz-
ną enklawą w zmaganiach z autorytarnym państwem, prześladowaniami czy 
dyskryminacją. 

58 Pierwsza grupa zorganizowana została w 1988 roku w Izraelu, gdzie kobiety palestyńskie 
i izraelskie wspólnie sprzeciwiały się okupacji Zachodniego Brzegu Jordanu i Gazy. Z czasem Ko-
biety w Czerni stały się światową siecią kobiet wielu narodowości, działającą także w Polsce.
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W stronę obywatelstwa inkluzywnego

Ten z konieczności skrótowy przegląd zagadnień związanych z obywatelstwem 
odsłania kolejne pytania i wyzwania, przed jakimi stoją badacze czy badacz-
ki tej tematyki. Obszar, w którym toczą się zmagania o obywatelstwo, rozciąga 
się pomiędzy tym, co publiczne, a tym, co prywatne. Podział ten jawi się jako 
płaszczyzna ciągłych negocjacji, gdzie te dwa wymiary „wzajemnie się defi niują 
i przydają sobie znaczeń” (Lister 1997: 42). Wrażliwość na różne stopnie domi-
nacji, wypracowana przez studia kolonialne, nasuwa wątpliwość, czy podział na 
prywatne–publiczne w ogóle może być narzędziem analizy społeczeństw postko-
lonialnych. 

Miejsce obywatelskich zmagań coraz częściej obecnie opisuje się jako prze-
strzeń dyskursu, otwartą na nowe problemy, na nowe wyzwania, gdzie także 
sprawy kontrowersyjne mogą zostać poruszone. W podobny sposób widzi to Yo-
ung (2009: 31).

Feministyczne hasło „prywatne jest polityczne” sugeruje, że żadne osoby, działania 
czy atrybuty osób nie powinny być wykluczone z publicznej dyskusji i publicznego 
podejmowania decyzji, jakkolwiek mimo wszystko musimy zachować prawo do sa-
mostanowienia o życiu prywatnym. Z nowych ideałów związanych ze współczesnymi 
radykalnymi ruchami politycznymi w Stanach Zjednoczonych wywodzę wyobrażenie 
heterogenicznej sfery publicznej, mającej swój wymiar zarówno estetyczny i afektyw-
ny, jak i dyskursywny. W takiej sferze publicznej celem nie zawsze muszą być zgoda 
i jednomyślność, a mogą nim być uznanie i zrozumienie różnic w sytuacji konfrontacji 
z władzą.

Takie spojrzenie – wyczulone na różnorodność – związane jest nie tylko z za-
negowaniem uniwersalizmu tkwiącego w teoriach i praktykach społecznych, ale 
także z odrzuceniem monolitycznej wizji kobiety. Ma ono źródła w aktywności 
czarnych feministek, które podejmując kwestie wykluczenia wewnątrz ruchu 
feministycznego, odrzuciły esencjonalistyczne podejście białych, heteroseksu-
alnych kobiet z klasy średniej, jako nieadekwatne do opisu kobiecego doświad-
czenia, podkreślając, że uniwersalne doświadczenie kobiece po prostu nie istnie-
je, a oddzielenie seksizmu od kwestii rasowych, politycznych i ekonomicznych 
jest fałszywe (por. Putnam Tong 2002). W ten sposób intersekcjonalność stała 
się w ostatnich dekadach istotną dyrektywą w badaniach społecznych. Anali-
zując kwestię kulturowego konstruowania społecznego wykluczenia, wskazuje 
[dyrektywa] na wzajemne przenikanie się nierówności społecznych związanych 
już nie tylko z płcią, ale także z klasą społeczną, pochodzeniem narodowym czy 
etnicznym, religią, seksualnością i niepełnosprawnością. Tym samym zagadnie-
nie wykluczenia wykroczyło poza doświadczenie pojedynczych osób czy grup. 
Przybiera ono zinstytucjonalizowaną formę w sposobie funkcjonowania instytu-
cji państwowych, ekonomicznych, politycznych czy konstruowania prawa (por. 
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Collins 1990). Podkreślają to w swoim klasycznym już dzisiaj tomie Kobiety, na-
ród, państwo z 1989 roku, Floya Anthias i Nira Yuval-Davis: 

ważne jest, by pamiętać, że nie ma jednej i jednolitej kategorii kobiet, którą można by 
w nieproblematyczny sposób analizować jako pole odniesienia dyskursów i polityki et-
nicznej, narodowościowej lub państwowej. Kobiety są podzielone ze względu na klasę, 
pochodzenie etniczne czy pozycję w cyklu życia – w większości społeczeństw na różne 
grupy kobiet nakierowane są różne strategie (2009: 5). 

Dlatego obywatelstwo kobiet nie powinno być analizowane jedynie poprzez ze-
stawienie z konstruowaniem obywatelstwa mężczyzn, ale w relacji, w jakiej po-
zostaje wobec grup dominujących i podporządkowanych, ich etniczności, wiej-
skiego bądź miejskiego pochodzenia (por. Yuval-Davis 1997: 4). 

Z kolei teksty badaczek z Południa odsłoniły zróżnicowany obraz sytuacji ko-
biet w krajach postkolonialnych. Przełamując stereotyp kobiety podporządkowa-
nej, ukazały je jako aktywne podmioty działające na rzecz zmiany. Wszystko to 
przybliża nas do modelu obywatelstwa „zróżnicowanego” – jak piszą Engin Isin 
i Bryan Turner (por. 1999: 2), redaktorzy podręcznika do studiów o obywatel-
stwie – niewyrażającego zgody na dualistyczną konstrukcję płci. W nim urzeczy-
wistni się pluralistyczny etos, otwarty na maksymalnie złożone myślenie o oby-
watelstwie i tożsamości.

Odpowiedzią na potrzebę bardziej inkluzywnego charakteru obywatelstwa 
jest koncepcja (traversal) polityki, zaproponowana przez Nirę Yuval-Davis. Po-
wstała jako alternatywa z jednej strony dla uniwersalistycznej w charakterze po-
lityki asymilacji, z drugiej – etnocentrycznego wykluczającego podejścia polityki 
tożsamościowej, podporządkowującej jednostkę grupie. Propozycja Yuval-Davis 
(por. 1999) opiera się na trzech założeniach:

– po pierwsze, zakłada, że zależna od naszego usytuowania wiedza zawsze 
pozostaje niekompletna, co nie znaczy bezwartościowa. Każdy czy każda 
z nas czerpie wiedzę, opierając się na odmiennym indywidualnym i spo-
łecznym doświadczeniu, a prawda o nas samych i społecznym świecie po-
wstaje w dialogu;

– po drugie, takie uznanie różnic, które by „raczej objęło, niż zastąpiło po-
jęcie równości” (tamże: 2). Szacunek dla innych przy pełnym uznaniu róż-
nic w hierarchii władzy, pozycji społecznej i politycznej;

– po trzecie, rozróżnienie między usytuowaniem, tożsamością i wartościami. 
Osoba, która zalicza się do tej samej wspólnoty bądź kategorii, może być – 
ze względu na klasę, seksualność, płeć, wiek czy nie/pełnosprawność – ina-
czej usytuowana w całym systemie społecznym. I podobnie ludzie zajmu-
jący taką samą pozycję bądź dzielący podobną tożsamość, mogą podzielać 
odmienne społeczne i polityczne wartości. 
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Choć tak uprawiana „polityka nie gwarantuje dialogu bez przeszkód czy 
pogodzenia interesów” – jak zauważa Yuval-Davis (tamże: 96) – jednakże daje 
szansę na przyjazne albo przynajmniej znośne relacje osobiste, społeczne i poli-
tyczne. Pozwala uniknąć pułapki zarówno uniwersalizmu, jak i relatywizmu. Jed-
nak by stała się częścią czy to „realnej polityki”, czy ruchu społecznego, wymaga 
od nas jeszcze wiele namysłu i działań (tamże: 98).



Część druga





Rozdział czwarty

Płeć i obywatelstwo na Bliskim Wschodzie

Pomimo że debata o obywatelstwie w krajach Bliskiego Wschodu zata-
cza coraz szersze kręgi, większość teoretyków rzadko podejmuje kwe-
stię płci. W analizach zmagań o obywatelstwo i roli płci w tej walce nie 
lada wyzwaniem jest określenie i wyjaśnienie sposobu, w jaki obywa-
telstwo i płeć oddziałują na siebie w procesie konstruowania państwa, 
religii, jednostki i społeczności, bez popadania w stereotypy o regionie, 
jego krajach czy ludziach.

Joseph 1996a: 4

Wprowadzenie 

Sankcjonując tradycyjne rozwiązania prawne czy religijne zwyczaje i wartości, 
prawodawstwo poszczególnych państw regionu59 bezpośrednio bądź pośrednio 
oddziałuje na życie kobiet. Wzmacnia lub osłabia ich pozycję w rodzinie i spo-
łeczeństwie, wpływa na dostęp do edukacji i zatrudnienia. Nassef Nassar, odwo-
łując się do własnych badań porównawczych, systemy prawne regionu podzieliła 
na trzy grupy (za: Yazbeck Hadad 1998: 6; por. Yamani 1996):

– tradycyjne: w których kobieta defi niowana jest poprzez role żony i matki, 
a jej społeczna tożsamość wynika z miejsca w strukturze rodzinnej;

– progresywne: które poza rolami matki i żony otwierają przed kobietami − 
jako wykształconymi obywatelkami − sferę publiczną;

– akomodacyjne: choć gwarantują kobietom wiele możliwości w życiu spo-
łecznym, politycznym czy ekonomicznym, to jednocześnie nie podważają 
szariatu60.

59 Wiele wątków zawartych w tej części rozdziału rozwinęłam w swoich wcześniejszych teks-
tach (por. Kowalska 2008b; 2010a).

60 Na muzułmańskie prawo składa się zbiór zasad i przepisów porządkujących zarówno wie-
rzenia oraz postawy moralne, jak i działania w sferze świeckiej. Głównymi źródłami szariatu są 
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Chociaż prawo państwowe najczęściej deklaruje równość płci, to jednocześ-
nie potwierdza znaczenie szariatu jako punktu odniesienia w relacjach między 
kobietami a mężczyznami, regulując kwestie związane ze statusem cywilnym, ta-
kie jak małżeństwo, rozwód, opieka nad dziećmi czy dziedziczenie.

Historyczny kontekst powstawania muzułmańskiego prawa pozwala zrozu-
mieć źródła wielu zachowawczych − z perspektywy naszych czasów − rozwiązań 
w dziedzinie ustawodawstwa cywilnego. John Esposito, jeden z czołowych znaw-
ców omawianej problematyki, pisze:

Muzułmańskie prawo jest proceduralnie konserwatywne. W X wieku większość uczonych-
-prawników ustaliła, że proces tworzenia prawa został zakończony. Niezależną interpre-
tację uznano już za niepotrzebną. Odtąd rolą prawników jest podążanie bądź imitowanie 
rozwiązań doktrynalnych uznanych szkół muzułmańskiego prawa (1982: 10–11). 

Gdy „bramy wielkiego wysiłku” były zamykane – jak obrazowo tłumaczy się 
proces kodyfi kacji prawa – do rozwiązań koranicznych dodano lokalne tradycje, 
takie jak zasłona czy odosobnienie (por. tamże). 

Pomimo tego na tle ówczesnych praktyk regionu na uwagę zasługuje innowa-
cyjny i egalitarny charakter niektórych regulacji, takich jak konieczność wyraże-
nia zgody przez kobietę na małżeństwo czy możliwość rozporządzania własnym 
majątkiem. I tutaj zarysowują się główne linie sporu we współczesnej debacie, 
sporu o ducha bądź literę prawa. Zatopiony w społecznych realiach sprzed dzie-
sięciu wieków, hierarchiczny i patriarchalny charakter relacji między kobietą 
a mężczyzną wielu uważa do dziś za integralną część kulturowego dziedzictwa. 
Dla innych z kolei przenikająca Koran idea egalitaryzmu oznacza odrzuce-
nie każdego rodzaju teorii i praktyk, które dyskryminowałyby kobiety. Dlatego 
w książce Leili Ahmed, Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Mo-
dern Debate (1992: 65–66), czytamy:

Nawet jeśli islam zinstytucjonalizował małżeństwo jako hierarchię płci, w swoim głosie 
etycznym – którego zdawali się nie słyszeć przywódcy i twórcy prawa – konsekwentnie 
podkreślał znaczenie duchowego i etycznego wymiaru człowieczeństwa oraz równo-
ści wszystkich jednostek. (...) Niewątpliwa obecność etycznego egalitaryzmu wyjaśnia, 
dlaczego muzułmańskie kobiety często twierdzą – ku zdumieniu nie-muzułmanów – że 
islam nie jest seksistowski. One słusznie słyszą i czytają w świętych tekstach przesłanie 
odmienne od tego, które słyszeli twórcy i przedstawiciele ortodoksyjnego, androcentrycz-
nego islamu.

Szariat, choć pozostaje istotnym punktem odniesienia w tworzeniu porządku 
prawnego, nie jest jego jedyną inspiracją. Ważnymi źródłami wciąż pozostają 
lokalne prawa zwyczajowe (najczęściej kodeksy plemienne) oraz inspiracje ze-

Koran i sunna (tradycja proroka Mahometa). Z czasem uzupełniono je o analogię prawniczą (ki-
jas) i powszechną zgodę prawników co do interpretacji danej kwestii (idżma). Istnieją cztery głów-
ne szkoły prawa sunnickiego i jedna szyickiego. Różnice między nimi dotyczą interpretacji źródeł 
prawa i metodologii badań prawnych.
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wnętrzne. Z jednej strony rozwiązania otomańskie, z instytucją milletu61, która 
kwestie związane między innymi z prawem rodzinnym przekazała sądom religij-
nym poszczególnych wspólnot. Z drugiej – rozstrzygnięcia prawne inspirowane 
europejskimi kodeksami kolonialnych potęg (przede wszystkim Anglii i Francji), 
które sprawowały kontrolę na danym terytorium. Pośród innych czynników ze-
wnętrznych warto wspomnieć o istotnym znaczeniu presji o charakterze mię-
dzynarodowym ze strony instytucji międzynarodowych; rosnącej świadomości 
krytyki muzułmańskich instytucji rodzinnych czy osiągnięciach na rzecz równo-
ści płci na świecie (por. Yazbeck Hadad 1998). Postanowienia Konwencji o likwi-
dacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz Platforma pekińska 
są – jak zobaczymy – ważnymi argumentami w dyskusji o nierówności prawnej 
kobiet w regionie. 

Ideologiczne napięcie wewnątrz islamu z jednej strony, z drugiej – regulacje 
międzynarodowe w kwestii równości płci stanowią kontekst rozważań o obywa-
telstwie. Zarówno teorie na temat obywatelstwa, jak i sposoby jego praktykowa-
nia ukazują szerokie spektrum procesów o charakterze społecznym i kulturo-
wym. Jednocześnie – cytując Aihwę Ong (1996: 737) – „obywatelstwo generuje 
procesy, dzięki którym podmioty są wytwarzane, wymyślane, konstruowane”. 
Jest rodzajem mitu zasłaniającego nierówności pod konstruktem „neutralnego” 
i „abstrakcyjnego” obywatela lub − odwołując się do wartości rodzinnych, argu-
mentów historycznych czy kulturowych tożsamości − usprawiedliwiającego owe 
nierówności (por. Joseph 2002). Zanim prześledzę najważniejsze praktyki spo-
łeczne, instytucje czy prawne i zwyczajowe regulacje, które w odmienny sposób 
„konstruują” w krajach Bliskiego Wschodu kobietę-obywatelkę, niezbędne jest 
przyjęcie kilku kluczowych dla moich rozważań założeń.

Po pierwsze, wiele publikacji naukowych czy publicystycznych opiera się na 
schematycznym i naiwnym obrazie islamu jako monolitycznego, niezmienne-
go systemu (por. Halliday 2002; Turner 2000; Kowalska 2007b). A przecież – co 
wydaje się truizmem w badaniach kulturowych – jedna, stała perspektywa mu-
zułmańska po prostu nie istnieje. Ponad pięćdziesiąt państw, w których mu-
zułmanie stanowią większość, układa się wzdłuż politycznego spektrum − od 
konserwatywnych krajów Zatoki po Turcję, gdzie nowoczesny dyskurs ma 
ugruntowane tradycje (por. Moghadam 2003). Nie istnieje także jeden ośrodek, 
na wzór Watykanu, który byłby źródłem teologicznej i prawniczej ortodoksji.

Po drugie, warto pamiętać o rozróżnieniu między islamem jako religią za-
wierającą pewien zbiór założeń doktrynalnych i wierzeń dotyczących świata 
nadprzyrodzonego oraz przekonań na temat moralności a islamem jako syste-
mem społeczno-politycznym. Choć i tu nie należy przeceniać korzyści eksplana-

61 Millet: system organizacyjny w Imperium Osmańskim przyznający religiom niemuzuł-
mańskim daleko idącą autonomię. Każda uznana przez państwo wspólnota miała zatwierdzonego 
przez sułtana przywódcę (w wypadku społeczności chrześcijańskich był to biskup), który – często 
wraz z radą starszych – wydawał wyroki w imieniu panującego.
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cyjnych wynikających z traktowania wielu elementów rzeczywistości, do której 
termin ten się odnosi, jako części jednego zjawiska. Jest ona bowiem, na nie-
szczęście polityków, demagogów i niektórych badaczy, znacznie bardziej skom-
plikowana. Wśród wyznawców islamu – podobnie jak w innych wspólnotach re-
ligijnych – spotykamy zarówno różne interpretacje doktryny, jak i odmienne ich 
implikacje w codziennym życiu62. A rozumienie najważniejszych tekstów uważa-
nych przez muzułmanów za źródłowe zmienia się, zależy od ugrupowania, czasu 
i kontekstu. Po uważnej analizie, święta i niezmienna wykładnia prawna okazu-
je się często interpretacją służącą doraźnym, politycznym celom (por. Halliday 
2002; Al-Azm 2011; Kowalska 2007b). Wypowiedź syryjskiego pisarza Aziza Al-
-Azma dobrze ilustruje tę tezę:

Prawo muzułmańskie nie jest kodeksem. Dlatego często rozbrzmiewające wezwania do 
jego „stosowania” są bezsensowne, szczególnie gdy wzywa się do stosowania szariatu – to 
ostatnie nie oznacza prawa, lecz jest ogólnym określeniem dobrego porządku, bardzo po-
dobnym do nomosu lub dharmy (...). Wezwania do „stosowania prawa muzułmańskiego” 
nie mają związku z muzułmańską tradycją prawną, zbudowaną na różnorodności opinii, 
kompetencji technicznej i na obecności władzy wykonawczej nadzorującej system praw-
ny. To slogan polityczny, a nie powrót do przeszłej rzeczywistości (za: Halliday 2002: 152).

Po trzecie, religia pozostaje jednym, ale nie jedynym źródłem sensu i działa-
nia. W przeszłości jej znaczenie jako czynnika politycznej siły i mobilizacji by-
wało w analizach społecznych często niedoceniane, obecnie przypisuje się mu 
znaczenie decydujące. Uwypuklanie jednak motywów religijnych, a ignorowanie 
aspektów politycznych, etnicznych czy społeczno-ekonomicznych wielu proble-
mów, z którymi muszą się zmierzyć współczesne kraje muzułmańskie, nie tyl-
ko utrudnia zrozumienie ich istoty, ale odsuwa nas od ich rozwiązania. Pomija 
też znaczenie nurtów świeckich (por. Al-Ali 2000), zwłaszcza lewicowych, któ-
re odegrały istotną rolę w debacie o kształcie bliskowschodniej nowoczesności 
(szczególnie w kontekście legitymizacji działań na rzecz równości płci).

Po czwarte, nie istnieje jeden, archetypiczny model kobiety w krajach Bli-
skiego Wschodu. Jak wszędzie na świecie – edukacja, klasa, etniczność, wiek czy 
religia wpływają na kobiece aspiracje, życiowe możliwości i cele. Ideologiczna 
afi liacja często decyduje o formach politycznego zaangażowania. Różnice mię-
dzy społeczeństwami odbijają się też w odmiennych modelach realizowanej ko-
biecości, które zależą od statusu prawnego, systemu oświaty, wzorów prokreacji, 
poziomu rozwoju kraju czy struktury rynku pracy. Codzienność kobiety miesz-
kającej w wiosce na skraju pustyni wygląda inaczej niż życie wykształconej pro-
fesjonalistki w dużym mieście.

62 W kontekście rozważań o obywatelstwie z muzułmańskiej perspektywy na uwagę zasługuje 
zbiór tekstów w magazynie „Al-Tasamoh”, gdzie znajdziemy zarówno wykładnię historyczną (Al-
-Salimi 2008; Al-Zuhayli 2008; Kawtharani 2008), jak i współczesną (Al-Sayyid 2008; Qansaw 
2008).
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Wreszcie system organizacji społecznej, który charakteryzuje się dominacją 
mężczyzn, określany jest mianem patriarchalnego (por. Humm 1993). Obrazowo 
opisuje go pionierka badań historii kobiet, Gerda Lerner (1986: 233), w klasycz-
nej Th e Creation of Patriarchy:

Mężczyzna i kobieta są na scenie, na której każde z nich odgrywa wyznaczoną rolę. Ta 
gra nie może toczyć się bez obojga aktorów. Udział każdego nich nie jest ani mniej waż-
ny dla całości, ani marginalny, ani niepotrzebny. Jednak sztuka jest tworzona, układana 
i określana przez mężczyznę. On ją napisał, wyreżyserował i zinterpretował znaczenie ak-
cji. Sobie przydzielił najbardziej interesujące i heroiczne części, kobiecie zostawiając tylko 
drugorzędne role.

Patriarchat przybiera jednak różne historyczne formy. W tradycji europejskiej 
rzeczywiście oznacza podporządkowanie kobiety autorytetowi i władzy męż-
czyzny, a oderwanie od relacji pokrewieństwa jest jego cechą charakterystycz-
ną (por. Joseph 2002). Takie ujęcie ma źródła w XVIII wieku. Pomimo że wielu 
ówczesnych fi lozofów politycznych wyraźnie sympatyzowało z prawami kobiet 
(por. Uliński 2001) – Wolter, Diderot czy Condorcet (ale nie Rousseau!63) – 
w ślad za rewolucyjnymi ideami wolności i równości szedł bardzo sztywny, hie-
rarchiczny porządek płci. W okresie porewolucyjnym Francja była demokracją 
tylko dla mężczyzn, a ścisły podział na odrębne sfery przynależne płciom pozo-
stał nienaruszony. 

W społeczeństwach Bliskiego Wschodu patriarchat możemy zdefi niować po-
dobnie, jako: „hierarchię władzy, która jest sprawowana i zdominowana przez 
mężczyzn” (Joseph 1996b: 14), ale zakorzeniona jest ona w strukturach rodzin-
nych. Najwyżej w tej hierarchii władzy stoi ojciec. Tradycyjny arabski ojciec – jak 
go opisuje Halim Barakat (1993: 100) – „posiada władzę i obowiązki (...), wy-
maga szacunku i bezwarunkowej uległości”. Swoją władzę i autorytet wzmacnia 
przez kontrolę nad ziemią, zasobami, dochodami, które pozostają w dyspozy-
cji rodziny. Zakorzeniony w strukturach pokrewieństwa system patriarchalny 
wzmacniany jest przez ideologię nacjonalistyczną i współczesne nurty funda-
mentalistyczne. Przenika wszystkie sfery życia, penetrując struktury państwa 
i instytucji religijnych.

Rodzina jako projekt polityczny

„Rodzina powinna być studiowana jako część polityki, nawet jeśli nie ma ku 
temu żadnego innego powodu poza faktem, że państwo inwestuje ogromną ilość 
zasobów w utrzymanie własnej koncepcji idealnej rodziny” (Gran 1996: 195). 

63 W koncepcji Rousseau powszechna służba wojskowa jest obowiązkiem każdego obywatela. 
Kobieta z uwagi na obowiązki macierzyńskie nie może jej odbywać, zatem ze stanu obywatelskiego 
jest wykluczona.
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Stoi ona w centrum narodowego projektu, a budowa instytucji państwowych 
często oparta była na rodowo-plemiennych strukturach. Stąd w większości re-
gionalnych konstytucji to rodzina jest podstawowym punktem odniesienia64 
i „stanowi główną społeczną instytucję, poprzez którą osoby i grupy dziedzi-
czą religijne, klasowe i kulturowe afi liacje. Daje także poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcie w czasach osobistych i społecznych niepokojów” (Barakat 1993: 98).

Hierarchiczny charakter arabskich struktur rodzinnych uprzywilejowuje 
męskich i starszych członków rodu. To na nich spoczywa odpowiedzialność za 
dobrostan i zachowanie wszystkich członków i członkiń rodzinnej wspólnoty, 
a podstawą autorytetu są przywileje w dostępie do ziemi, dziedziczeniu, rozpo-
rządzaniu czasem i pracą krewnych, a przede wszystkim w prawie rodzinnym. 
Nie tylko są depozytariuszami zasobów, ale także podejmują strategiczne decyzje 
dotyczące przyszłości, wspierając krewnych w poszukiwaniu pracy, zakładaniu 
biznesu czy udzielaniu pożyczek. Rodzina ze strony matki może odgrywać waż-
ną rolę społeczną, emocjonalną czy nawet ekonomiczną, przy czym to krewni 
w linii ojca pełnią kluczową funkcję w budowaniu społecznego statusu jednostki 
przez przekazywanie religijnej tożsamości czy politycznej afi liacji, która otwie-
ra drogę do różnych zasobów. Dzieci należą do rodu ojca, w wypadku rozwodu 
matka najczęściej traci prawo do opieki nad potomstwem. W razie śmierci ojca 
to bliscy z jego rodu mają decydujące zdanie w kwestii przyszłości dzieci.

Wyraźnie zdefi niowane kulturowo granice wytyczające miejsca właściwe dla 
poszczególnych płci w przestrzeni publicznej wpływają na pozycje mężczyzn 
i kobiet w politycznym czy ekonomicznym wymiarze życia społecznego. Męż-
czyźni podejmują działania w sferze publicznej. Role reprodukcyjne usprawied-
liwiają znaczne ograniczenie kobiet do sfery domowej. Opieka nad dziećmi, przy 
braku infrastruktury opiekuńczej, uniemożliwia im aktywność poza domem. 
Mogą realizować się zawodowo, jest to część należnych im praw, jednak nie 
kosztem domu. Tradycja muzułmańska wprawdzie podkreśla, że u zarania isla-
mu kobiety aktywnie wpływały na życie pierwszej wspólnoty wiernych – Maho-
met miał nawet powiedzieć, że „połowę religii otrzymujemy od kobiet” – jednak 
w niewielkim stopniu ułatwia to wchodzenie muzułmanek w przestrzeń publicz-
ną. Nawet gdy osiągają ważne pozycje zawodowe czy polityczne, ich społeczna 
ocena budowana jest nadal na skutecznym spełnianiu obowiązków matki, żony 
czy córki. 

Mężczyzna traktowany jest jako żywiciel rodziny i z tego tytułu przysługu-
ją mu gwarantowane przez państwo świadczenia socjalne. Kobiety z powodu 
niewielkiego udziału w ofi cjalnym rynku pracy, a czasem z racji dyskryminują-
cych regulacji, nie mogą korzystać z należnych im praw bez pośrednictwa gło-

64 Już w XIV wieku Ibn Chaldun (2000) pisał, że najlepiej, gdy społeczeństwo zorganizowane 
jest wzdłuż linii pokrewieństwa, ponieważ wytwarza niezbędną dla społecznej spójności asabijję 
(solidarność grupową). 
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wy rodziny. Praca w nieformalnym sektorze ekonomii lub fi rmie domowej pro-
wadzonej przez męskiego krewnego nie daje tytułu do korzystania z zasiłków 
i ubezpieczenia społecznego czy innych form państwowej pomocy. W sytuacji 
niestabilności ekonomicznej czy społecznej jedynym gwarantem bezpieczeństwa 
pozostają rodzinne sieci pomocy, co utrwala patriarchalne zależności i nadzór.

Kontrola zachowania spokrewnionych kobiet jest nie tylko nakazem społecz-
nym, ale czasem także wymogiem prawa, gdy konieczna jest zgoda męskiego 
opiekuna na podjęcie edukacji, zatrudnienia czy zawarcie małżeństwa, na apli-
kowanie o paszport czy udanie się w podróż. Jeśli zaistnieje konfl ikt, od przy-
wrócenia równowagi zależy pozycja całej rodziny, na straży której stoją mężczyź-
ni. Rodzina jest nie tylko źródłem społecznej tożsamości, „bezpiecznym niebem” 
(por. Joseph 2002), ale także instytucją totalną, wszechogarniającą: „Arabskie 
rodziny są bardzo silnie związane – opiekujemy się sobą, zachęcamy do sym-
biotycznych relacji, uczymy się wzajemnie, tłumimy się wzajemnie (...), ale (...) 
jeśli odważysz się zboczyć z drogi i nie wstydzisz się tego, jesteś automatycznie 
unikany i klasyfi kowany jako czarna owca” (Kowalska 2012b: 40). Jak zobaczy-
my w części empirycznej, ten aspekt internalizacji patriarchalnych hierarchii ma 
istotne znaczenie dla wyboru strategii i języka działań na rzecz równości, ma też 
poważne implikacje dla genderowego aspektu obywatelskich teorii i praktyk. 

Specyfi ka relacyjnego – opartego na rodzinie, a nie jednostce – konstruowa-
nia obywatelstwa ciągle wymaga studiów. Usytuowanie w różnych wspólnotach 
w odmienny sposób wpływa na relację jednostki z państwem. Kobiety w tej re-
lacji występują przede wszystkim jako matki i żony. Suad Joseph odróżnia „rela-
cyjną koncepcję praw” od ich „ujęcia kontraktowego”:

W większości bliskowschodnich konstytucji znajdziemy idee obywatela jako autono-
micznej jednostki, ale zawierają one także koncepcję obywatela jako członka regional-
nych wspólnot. Dlatego właśnie bliskowschodnie państwa nie skłaniają się raczej do 
ujmowania obywatela tylko – albo przede wszystkim – jako niezależnego indywiduum. 
Obywatele, na różny sposób, są traktowani jako członkowie rodzin, religijnych wspólnot, 
etnicznych, plemiennych czy innych grup regionalnych. W odniesieniu do kobiet kon-
stytucje i prawodawstwo często podkreślają znaczenie tych mniejszych wspólnot, zbudo-
wanych wokół rodów, na których czele stoją mężczyźni. Kobiety stają się częścią narodu/
państwa jako dodatek do ich mężów i ojców (Joseph 1996a: 7).

Zakorzeniony w strukturach pokrewieństwa system patriarchalny (co go od-
różnia od innych form) przenika wszystkie sfery życia. Dlatego granice między 
państwem, rodziną, rynkiem czy społeczeństwem obywatelskim są płynne (po-
dobnie jak poczucie lojalności). W sytuacji gdy relacja między obywatelką czy 
obywatelem a państwem jest zapośredniczona, wzmocniony zostaje układ pa-
tron−klient. Korzystają oni wówczas ze swoich praw poprzez znajomość z kimś 
(najczęściej z kręgu krewnych), kto może zaspokoić ich roszczenia bądź skiero-
wać do osoby, która może pomóc (por. Joseph 1996a). Realizacja praw obywatel-
skich nie opiera się na równości wobec prawa i neutralności państwa bez wzglę-
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du na płeć, klasę, pochodzenie, etniczność, religię etc., ale postrzegana jest jako 
rodzaj dobroczynności czy prezentu. Zatopiona pozostaje w interpersonalnej 
sieci hierarchicznych wymian (por. tamże). Instytucje państwowe penetrowane 
są przez relacje oparte na strukturach pokrewieństwa. Od nich zależy dostęp do 
zasobów publicznych.

Kobiety w projekcie nacjonalistycznym 

Doświadczenie kolonialne i zmagania o suwerenność miały istotny wpływ na 
genderowy wymiar obywatelstwa w regionie. Wyzwolenie dyskryminowanych 
kobiet traktowano jako istotny element misji cywilizacyjnej Zachodu w świecie 
islamu, a wiktoriańska wizja kobiecości była nie tylko modelem, ale także miarą 
kulturowego postępu. Leila Ahmed zwraca uwagę na zaadaptowanie w dyskur-
sie kolonialnym feministycznego języka. „By stworzyć aurę moralnego uspra-
wiedliwienia, wiktoriański establishment kolonialny zawłaszczył feministyczny 
język w służbie podporządkowania religii i kultury innych mężczyzn, zwłaszcza 
islamu. W tym samym czasie zwalczał feminizm we własnych społecznościach” 
(Ahmed 1992: 152)65 – pisała egipska uczona. Założenie, iż istnieje nieodłącz-
ny związek pomiędzy rodzimą kulturą (religią w szczególności) a podrzędnym 
statusem kobiety, głosiło, że jedynym sposobem emancypacji jest odrzucenie 
własnej formacji kulturowej (por. Graham-Brown 1988). Najlepszą ilustracją 
muzułmańskiej reakcji na tak prowadzoną politykę kolonialną był stosunek do 
zasłony66, w której Zachód widział symbol niższości kulturowej islamu i pod-
rzędności kobiety. Dla wielu muzułmańskich kobiet zasłona − jako symbol opo-
ru i dumy z własnej kultury − stała się osią starcia między władzą kolonialną 
a ruchem niepodległościowym (por. Kowalska 2008a). 

Ruch na rzecz zmiany statusu kobiety w rodzinie i społeczeństwie narodził 
się w krajach arabskich na przełomie XIX i XX wieku. Od początku domagał 
się spełnienia postulatów kobiecych w ramach niepodległych państw. Najczęś-
ciej podnoszono żądania prawa do edukacji i pracy oraz reformy statusu kobiety 

65 Przykładem opisywanej przez Leilę Ahmed hipokryzji (1992) była działalność Konsula Ge-
neralnego Wielkiej Brytanii w Egipcie, Lorda Cromera. Odwołując się do idei praw kobiet, z jednej 
strony promował zrzucenie przez Egipcjanki zasłon, z drugiej, ograniczał im dostęp do edukacji 
(m.in. zamknął wyższą szkołę medyczną dla kobiet). Cromer jednocześnie był Prezesem Męskiej 
Ligii Przeciwko Emancypacji w swoim kraju (por. Kowalska 2001; 2009a).

66 Pisząc o zasłonie, mam na myśli nakrycie głowy noszone przez kobiety muzułmańskie, które 
w różnych krajach wygląda odmiennie. Najbardziej rozpowszechnionym jest hidżab (nakrycie gło-
wy podobne do tego, jakie noszą zakonnice), ale czasem są to w odpowiedni sposób założone chu-
steczki (tak, by zasłonić szyję). Ten obowiązkowy element stroju muzułmanki ciągle jest źródłem 
wielu nieporozumień. Koran nakazał żonom Proroka zasłanianie ciała ze „względu na godność”, nie 
precyzuje jednak, co to znaczy. Na to zalecenie nałożyły się zwyczaje poszczególnych krajów.
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w rodzinie i małżeństwie (por. Demirdirek 1998). Aktywność kobiet w ruchu an-
tykolonialnym legitymizowała instytucjonalizujący się67 ruch kobiecy w oczach 
zarówno opinii publicznej, jak i elit politycznych. A skala kobiecego zaangażo-
wania imponuje do dziś! Grupy aktywistek organizowały bojkoty towarów kolo-
nialnych, zakładały szkoły i szpitale, brały udział w publicznych demonstracjach. 
Pomimo to kwestie kobiece z rzadka stawały się częścią agendy politycznych 
gremiów nowych państw. Huda asz-Szarawi, założycielka Egipskiej Unii Femi-
nistycznej, z żalem wspomina: „[kobiety] zdecydowały się na ścieżkę wspólnego 
uczestnictwa w sprawach publicznych. Wtedy zobaczyły, że droga ta jest zablo-
kowana, domagały się wolności, praw społecznych, ekonomicznych i politycz-
nych. Przyjęte to zostało śmiechem i wyrzutami, ale nie osłabiło ich determina-
cji” (Graham-Brown 1988: 227).

Historyczny związek pomiędzy feminizmem a nacjonalizmem na Bliskim 
Wschodzie (i nie tylko), czerpiący swą siłę ze wspólnej walki o niepodległość, 
równocześnie w imię narodowych celów blokował systematyczną refl eksję nad 
mechanizmami odtwarzającymi hierarchiczny charakter ról płciowych. Refl ek-
sję, która mogłaby się stać punktem wyjścia dla reformy prawa w kierunku bar-
dziej egalitarnych stosunków genderowych. Deniz Kandiyoti (1996: 9) w swoim 
studium Gendering Middle East pisze:

Udział kobiet w ruchu niepodległościowym miał skomplikowany i często sprzeczny we-
wnętrznie charakter. Z jednej strony ruch nacjonalistyczny zachęcał kobiety do pełnego 
uczestnictwa w życiu publicznym jako pełnoprawne aktorki narodowej sceny: matki, na-
uczycielki, pracownice, a nawet wojowniczki. A z drugiej strony potwierdzał granice kul-
turowo akceptowanego zachowania kobiet i wywierał presję na kobiety, by artykułowały 
swoje interesy w ramach akceptowanego nacjonalistycznego dyskursu. W tym znaczeniu 
feministki nigdy nie były autonomiczne w swoich żądaniach, pozostając skrępowane całą 
siecią zależności.

Próby przekształcenia hierarchicznych relacji między płciami interpretowano 
często jako atak na religię i naród, a kobiece uczestnictwo w antykolonialnych 
zmaganiach „nie zmieniło męskiego zdania o naturze kobiet i właściwym im 
miejscu w społeczeństwie, ponieważ męska dominacja i kobiece podporządko-
wanie były zbyt głęboko osadzone w narodowej tożsamości” – pisze w kontek-
ście sytuacji w Algierii Marry Ann Tétreault (2000: 80). 

Ideolodzy nacjonalistyczni, choć podkreślali wyjątkową pozycję kobiety − od 
niej zależało przetrwanie narodu i kultury – w imię konieczności zachowania 
jedności ponad wszelkimi podziałami uniemożliwiali artykułowanie autono-
micznych postulatów. Kobiety – jak pisze Shahin Gerami (1996: 187) – stały się 
narzędziem „przywracania utraconej godności w pokolonialnym świecie”. W in-
teresującym studium na temat teorii genderowej w nurtach fundamentalistycz-

67 Ważnym etapem w procesie instytucjonalizacji ruchu było powstanie w 1923 roku Egipskiej 
Unii Feministycznej.
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nych autorka zwraca uwagę, że „po odejściu zachodnich władców państwo stało 
się najwyższym gwarantem społecznego porządku, którego moralne podstawy 
symbolizowane były przez kobiety” (tamże). Kulturowa autentyczność nieod-
łącznie związana była z obrazem niewinnej, nieskażonej przez zachodnią kulturę 
kobiety. Dlatego w centrum ideologicznej debaty o bliskowschodniej tożsamości 
stoi kobieta wyobrażona (por. Kowalska 2004b; 2006; 2009c), poddawana ciągłej 
reinterpretacji przez przedstawicieli różnych obozów politycznych. Valentine 
Moghadam (2003: 107) podkreśla:

Kształtowanie narodowej tożsamości jest zarówno politycznym, jak i kulturowym zada-
niem, i dlatego konstrukcje genderowe są integralną częścią procesu budowania naro-
dowej tożsamości i państwa. Projekty polityczno-kulturowe i pozycja kobiety są nieroz-
łącznie powiązane. Przekształcenie społeczeństwa i transformacja kobiet są wskutek tego 
dwiema stronami tej samej monety. 

Dla reformatorów kobieta gwarantowała powodzenie projektu modernizacyj-
nego. „Kondycja społeczeństwa zawsze jest symetryczna względem położenia 
kobiet. Całe społeczeństwo będzie wykształcone, jeśli otworzy kobietom dostęp 
do edukacji” (Göle 1996: 32) − czytamy w manifestach nacjonalistycznych mo-
dernizatorów sprzed ponad wieku. Jeden z najbardziej wyrazistych zwolenników 
marszu ku nowoczesności, Qasim Amin (por. 2000), u progu XX wieku wzywał 
nie tylko do otwarcia przed kobietami bram szkół i uniwersytetów, ale także ryn-
ku pracy i sfery politycznej.

Jednak rola kobiet jako strażniczek wspólnotowych wartości pociąga za sobą 
kontrolę kobiecego zachowania. Kontrolę w imię jedności, postępu, narodowej 
tradycji (por. Joseph 2002). Upolityczniona kobiecość – zwłaszcza macierzyń-
stwo – stała się ikoną w dyskursie nacjonalistycznym, doskonale pasującą do 
patriarchalnych puzzli. Sara Ruddick (1997) widzi poważne niebezpieczeństwo 
na drodze do realizacji pełni kobiecych praw obywatelskich w symbolicznych 
związkach między kobiecością a narodową wspólnotą oraz ojcostwem a pań-
stwem. Z uświęconego narodową symboliką matczynego piedestału trudno jest 
domagać się praw. Macierzyństwo i ojcostwo – jako idee polityczne – stają się 
narzędziami osądu i wykluczenia, z „realną władzą narzucania, upokarzania, 
wykorzystywania i przemocy” (tamże: 213).

Patriarchalne państwo

W teorii i praktyce obywatelstwa państwo jest instytucją o fundamentalnej wadze, 
decydującą kto i w jaki sposób może się stać obywatelem czy obywatelką, w jakim 
trybie obywatelstwo może zostać przekazane dzieciom czy małżonce bądź mał-
żonkowi, wreszcie – kiedy i jak można obywatelstwa pozbawić. Praktyka wskazu-
je na różnorodność reguł w tej kwestii. Ogólnie istnieją dwa rozwiązania: jedno 



107Płeć i obywatelstwo na Bliskim Wschodzie

wiążące obywatelstwo „z ziemią”, tzn. miejscem zamieszkania, drugie oparte jest 
na „krwi”, czyli pochodzeniu (por. El-Kholi 2002). Wiele krajów arabskich wybie-
ra tę drugą możliwość. Najczęściej oznacza to jednak uprzywilejowaną pozycję 
mężczyzny w kwestii przekazywania obywatelstwa, które przysługuje jedynie jego 
dzieciom i małżonce. Tym samym nabywają oni wiele niezbywalnych praw: mogą 
głosować, aplikować o dokument tożsamości i paszport, korzystać z państwowej 
służby zdrowia, edukacji i zabezpieczeń socjalnych, mogą zawrzeć związek mał-
żeński, przekazując obywatelstwo kolejnemu pokoleniu. W takiej sytuacji to po-
chodzenie w linii ojca ma strategiczne znaczenie dla poczucia przynależności do 
narodowej wspólnoty i prawnego w niej zakorzenienia. Kobieta nie może przeka-
zać tej formalnej przynależności ani potomstwu, ani mężowi.

Znaczenie państwa wykracza jednak daleko poza kwestię nadawania obywa-
telstwa. Państwo powinno być najważniejszym gwarantem praw wszystkich oby-
wateli – także kobiet i mniejszości. Codzienność pokazuje, że w odmienny spo-
sób doświadczają i praktykują oni obywatelstwo. Znana marokańska socjolożka 
Fatima Mernissi (por. 1992, 1995) zauważa, że wraz ze zniesieniem niewolnictwa 
to właśnie kobiety i mniejszości stały się testem dla modernizujących się państw, 
które powinny dawać ochronę przed „przemocą domową, przymusem ze strony 
rodziny, dyskryminującymi praktykami religijnymi czy politycznymi prześlado-
waniami” (Joseph 1996a: 4). Dlatego właśnie debata o demokracji w muzułmań-
skim świecie nieustannie skupia się wokół zapalnej kwestii równouprawnienia 
kobiet. I nie chodzi tutaj tylko o prawa polityczne, ale także ekonomiczne czy 
społeczne. Valentine Moghadam (2006: 90–91) podkreśla, że:

W krajach postkolonialnych trajektoria obywatelstwa nie jest taka sama, jak w ujęciu 
Marshalla. Większość zmagań o obywatelstwo rozgrywała się w XX wieku i trwa nadal. 
Rewolucje i ruchy wolnościowe na pewno przyczyniły się do zrozumienia pojęcia praw, 
jednak w większości przypadków domaganie się praw obywatelskich, politycznych i spo-
łecznych jest częścią działań na rzecz demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskie-
go. Odnosi się to także do Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, gdzie organizacje poza-
rządowe i organizacje zajmujące się prawami człowieka rozpowszechniły się w latach 90. 

Procesy, które doprowadziły do powstania państw regionu, miały nierzadko cha-
rakter odgórny i były rezultatem upadku kolonialnego porządku (por. Joseph 
2002: 10). W mniejszym stopniu związane były ze zmaganiami klasy średniej 
o uzyskanie autonomii i separację między sferą państwową, rodzinną i społe-
czeństwem obywatelskim. Cechą charakterystyczną życia społecznego na Bliskim 
Wschodzie jest płynność granic między tymi domenami, co często wzmacnia 
praktyki patriarchalne.

Polityczne systemy regionu różnią się zasadniczo, układając się wzdłuż szero-
kiego spektrum: od teokratycznych państw Zatoki, gdzie nie istnieje świeckie pra-
wodawstwo (konstytucje), po republikańską Turcję. Pojęciem używanym przez 
Hishama Sharabiego na określenie tych różnych typów organizmów państwowych 
na Bliskim Wschodzie jest „neopatriarchalne państwo”. Autor zwraca uwagę na 
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znaczenie religii jako źródła politycznej legitymizacji. Państwo sankcjonuje reli-
gijną interpretację nierówności w kwestiach dziedziczenia, rozwodu, opieki nad 
dziećmi etc. Władza patriarchalnej rodziny i państwa wzajemnie się wzmacnia-
ją (por. Moghadam 2003). Antropolożka Suad Joseph (2002: 8) ujmuje to jeszcze 
mocniej: „tyranie państw i rodzin działają razem przeciwko kobietom”. Podstawo-
wym „psychologicznym rysem” takiego sytemu jest „dominacja Ojca (patriarchy), 
wokół którego zorganizowane jest funkcjonowanie narodowej i naturalnej rodzi-
ny. Stąd, zarówno między rządzącym a rządzonymi, jak i między ojcem a dzieć-
mi istnieją wertykalne, ojcowskie relacje, o absolutnym charakterze, egzekwowane 
poprzez wymuszony konsensus oparty na rytuale i przymusie” (Sharabi 1992: 7). 
W państwowej sferze symbolicznej ilustruje to przedstawianie narodu jako wiel-
kiej rodziny, na czele z silnym przywódcą w charakterze idealnego ojca. Sami Zu-
baida (2001) analizuje rozpowszechnioną w świecie arabskim identyfi kację pań-
stwa z konkretnym politycznym przywódcą. Rozwinięte sieci zakorzenionych 
w strukturach pokrewieństwa klientelistycznych powiązań pozwalają mu z jednej 
strony na budowanie bazy poparcia, z drugiej – na rozległą kontrolę. W opisy-
wanym systemie rodzinne usytuowanie determinuje możliwości potomstwa, po-
nieważ dzieci przejmują afi liację partyjną i polityczne koneksje ojca. Także pań-
stwowa polityka pronatalistyczna – subsydia za urodzenie dziecka, ubezpieczenia 
społeczne, zasiłki rodzinne – realizowana jest zgodnie z patriarchalnym modelem, 
wszystkie środki i dostęp do usług zapośredniczone są poprzez mężczyznę. Insty-
tucją o szczególnej wadze dla funkcjonowania takich systemów są służby bezpie-
czeństwa. „Zwykli obywatele nie tylko pozbawieni są podstawowych praw, ale po-
zostają także wirtualnymi więźniami państwa, ofi arami kaprysów wszechobecnej 
państwowej przemocy. Pod wieloma względami to nic więcej niż zmodernizowana 
wersja tradycyjnego patriarchalnego sułtanatu” – twierdzi Sharabi (1992: 7).

Państwo wpływa także na działania podejmowane w sferze społeczeństwa 
obywatelskiego (specyfi ka i dynamika tych relacji ciągle wymagają podjęcia 
badań porównawczych). W centrum debaty o demokratyzacji w regionie stoi 
kwestia autonomii organizacji pozarządowych, także tych działających na rzecz 
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Nierzadko powstawały one 
z inspiracji państwa, dominującej partii oraz rządzących elit. Prowadziło to do 
odtwarzania paternalistycznych stosunków i metod działania, co wywoływało 
i nadal wywołuje napięcia w kontaktach z innymi grupami odwołującymi się do 
idei praw człowieka i obywatelstwa jako indywidualnego statusu (rozpoznanie 
specyfi ki ruchu kobiecego w danym kraju ma kluczowe znaczenie dla skutecznej 
polityki na rzecz równości płci wspieranej przez instytucje międzynarodowe).

Neopatriarchat „odnosi się zarówno do makrostruktur (społeczeństwa, pań-
stwa, ekonomii), jak i mikrostruktur (rodziny i indywidualnej osobowości)68. 

68 Neopatriarchat przenika także, jak pokażę poniżej, poziom mezostruktur, związanych ze 
społeczeństwem obywatelskim. 
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Jest kategorią analityczną, typem idealnym lub modelem, kategorią interpreta-
cyjną i formalną teorią” (tamże: 3). Znaczenie neopatriarchatu w wielu publika-
cjach jest redukowane do określonej sfery społecznego życia, przez to traci swój 
eksplanacyjny potencjał.

Istnieje bezpośredni związek między neopatriarchatem a zależnością („zależ-
ną” formą kapitalizmu). Dostrzeżenie tej relacji pozwala zrozumieć interesujące 
nas pojęcie – „w jego społecznych ekonomicznych, politycznych i kulturowych 
aspektach – dostrzec, jak jego konkretna historyczna forma ukształtowana zosta-
ła jednocześnie przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne” (tamże: 5). Studiując 
podłoże zmian zachodzących w ostatnim stuleciu na Bliskim Wschodzie, Sharabi 
wskazuje na przenikającą wszystkie aspekty społecznego życia zmodernizowaną 
formę patriarchalnej władzy (por. Joseph 1996b), jako barierę na drodze do au-
tentycznej zmiany. Jednym z jej aspektów jest religijny fundamentalizm.

Teoria genderowa w nurtach fundamentalistycznych

Fundamentalizm religijny stał się trwałym elementem pejzażu politycznego 
ostatnich dekad (Kepel 2010; Tibi 1998; Kowalska 2003; 2007b). W połowie lat 
70. procesy odnowy religijnej zaczęły przybierać na sile. Ruchy te, z jednej stro-
ny, miały na celu odnalezienie własnej tożsamości w świecie ciągłych zmian, 
z drugiej zaś były formą protestu wobec kulturowej infi ltracji Zachodu. Choć 
dostrzegano w nich niebezpieczeństwo „negacji kluczowych dla islamu wartości, 
takich jak: umiłowanie wiedzy, egalitaryzm i tolerancja, ponieważ są namacalnie 
powiązane z Zachodem” (Shaikh 2005: 149), fundamentalistyczna wykładnia is-
lamu coraz częściej stawała się formą politycznej ekspresji i źródłem społecznej 
mobilizacji. Rzuciła wyzwanie gwałtownej modernizacji, westernizacji i sekula-
ryzacji, które interpretowano jako nowe formy kolonializmu (por. Tibi 1998). 

Procesy globalizacji generują zmiany kulturowe i strukturalne – na poziomie 
rodziny, społeczności czy organizacji pracy – postrzegane jako zagrożenie dla 
kulturowej tożsamości. Fundamentalizm jest często traktowany jako odpowiedź 
na społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz militarne wyzwania współczesno-
ści, na niepowodzenia pokolonialnych państw narodowych, na przekonanie, że 
kultura i religia znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. „Ruchy islami-
styczne są zarówno produktem sprzeczności okresu przemian i modernizacji, jak 
i głębokich napięć między Północą a Południem” – pisała Valentine Moghadam 
(2003: 138). 

Rezultaty podjętych działań modernizacyjnych daleko odbiegały od nadziei 
i oczekiwań mieszkańców Bliskiego Wschodu. Wysokie bezrobocie i bieda, 
gwałtowny wzrost liczby ludności, kolejne militarne porażki zmuszały ludzi do 
poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Ustanowienie religijnego ładu miało 
być panaceum na wszystkie społeczne, polityczne i ekonomiczne niedoskona-
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łości islamskiego świata (por. Kowalska 2004b). Powrót do stabilności i święto-
ści rodziny, więzów pokrewieństwa i lojalności, zwrot ku religijnym praktykom 
i zwyczajom miały zatrzymać wszystkie niebezpieczne procesy. „Fundamenta-
lizm jest protestem przeciwko atakom na patriarchalne podstawy życia rodzin-
nego, ekonomii czy polityki (...). Zachowanie kobiet uważane jest nie tylko za 
znamienny element wszechświatowej erozji moralnej, ale wręcz za jego przyczy-
nę” (Hawley 1994: 202 i 27). Dlatego sfera prywatna stała się miejscem starcia 
między dwiema polityczno-ideologicznymi wizjami porządku społecznego.

Modernizm jest poszukiwaniem indywidualnej autonomii, opartym na systemie warto-
ści, który zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej przedkłada zmianę nad ciągłość; 
ilość nad jakość; wydajną produkcję, władzę i zyski nad przywiązanie do tradycji czy za-
wodu. (...) Podstawowa teza dotycząca istoty nowoczesnej produkcji przemysłowej zakła-
da, że cały kompleks celów i procedur może być zredukowany do powtarzalnych aktów, 
wymiennych elementów, jest niczym więcej jak jedynie sumą tych składników, a wszyst-
ko może być zmierzone, skalkulowane, nic nie jest święte i wszystko może być ulepszone 
(...). Formalna racjonalność ogarnia stopniowo wszystkie inne sfery społecznego działa-
nia (Bruce 1992: 63).

I rzeczywiście − przenika poszczególne aspekty ludzkiej aktywności, ale nie-
równomiernie. Sfera materialna − ekonomia i polityka, technologia czy orga-
nizacja – znacznie łatwiej poddaje się transformacji. Kultura absorbuje zmiany 
trudniej, a najdłużej i najskuteczniej opiera się im rodzina. Procesy modernizacji 
powoli przenikają domenę życia prywatnego, a zmiany są najczęściej pochodną 
przeobrażeń w innych dziedzinach społecznego życia (np. dostęp kobiet do edu-
kacji opóźnia zawarcie małżeństwa). 

Fundamentalistyczna wizja, która przyczyn kryzysu dopatruje się w obcej 
ingerencji oraz w odejściu od islamu, brzmiała przekonująco dla wielu ludzi. 
Przyjęcie przez nurty fundamentalistyczne zachodnich rozwiązań w takich ob-
szarach społecznej działalności, jak: administracja, opieka zdrowotna, transport 
czy ekonomia nie oznaczało liberalizacji prywatnej sfery życia obywateli. Funda-
mentalizm, hołdując tradycyjnemu modelowi rodziny, arbitralnie i selektywnie 
interpretuje święte teksty, by zachować kontrolę nad tą sferą ludzkiego życia. Jed-
nak aby osiągnąć sukces, musi się otworzyć na nowe technologie i współczesne 
sposoby organizacji. Przez lata stawiano pytanie, czy fundamentalizm jest zjawi-
skiem nowoczesnym czy jedynie wstecznym tradycjonalizmem. Rzadko brano 
pod uwagę, że obie opcje mogą być prawdziwe.

Fundamentalizm legitymizuje sztywne defi nicje ról płciowych. Liderzy fun-
damentalistyczni (por. Rustum 2003) głoszą program reislamizacji sfery publicz-
nej69. Rodzina ma pozostać przyczółkiem czystego islamu, a segregacja płci jest 
najbardziej widocznym symbolem nowego porządku, w którym kobieta i męż-
czyzna, choć duchowo równi, są odmienni fi zycznie, psychicznie i biologicznie, 

69 Szerzej na temat wizji kobiety w tekstach fundamentalistycznych – Kowalska (2004b; 2006).
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a różnice te znajdują odbicie w rolach społecznych, które są wyznaczone obu 
płciom. Macierzyństwo stanowi rdzeń kobiecej tożsamości, a naturalną domeną, 
w której kobieta się realizuje, jest rodzina. 

W fundamentalistycznej wizji świata religia ma regulować każdy aspekt ży-
cia społecznego. Struktura tego dyskursu opiera się na trzech głównych fi larach: 
wierze, państwie i rodzinie. Państwo ma być manifestacją opartego na wierze 
doskonałego porządku, rodziny zaś komórkami, które go tworzą. Religia do-
starcza idealnego modelu, a państwo jest narzędziem do jego realizacji. Jednak 
powodzenie tego polityczno-religijnego przedsięwzięcia zależy od najmniejsze-
go elementu – rodziny. Na niej opiera się bowiem gmach społecznej moralności 
i bezpieczeństwa. Państwo winno zatem wkroczyć w życie prywatne obywateli, 
by przywrócić rodzinie funkcję bastionu wiary i tradycji.

Instytucje religijne 

Kształt instytucji religijnych bezpośrednio wpływa na genderowy wymiar oby-
watelstwa na Bliskim Wschodzie (por. Joseph 2002). Relacja jednostki z pań-
stwem nie ma tutaj charakteru bezpośredniego, indywidualnego, jak w tradycji 
zachodniej, lecz jest mediowana, zapożyczana przez uczestnictwo w plemiennej, 
rodowej czy religijnej wspólnocie. Skutkuje to defragmentaryzacją sfery pub-
licznej. Przynależność religijna jest w większości państw regionu praktyczną ko-
niecznością, by uzyskać dostęp do przysługujących praw70. Wiele ważnych dla 
codziennego życia kwestii oddano pod jurysdykcję instytucji religijnych. Wobec 
braku cywilnego prawa to sądy konfesyjne decydują w sprawach małżeństwa, 
rozwodu, pogrzebu czy dziedziczenia, utwierdzając tradycyjne, patriarchalne 
rozwiązania.

Choć oczywiście wspólnoty religijne – jak wszędzie – są wewnętrznie zróżni-
cowane, zmieniają się, to w dyskursie publicznym spotykamy się z ich powszech-
nym esencjonalizowaniem. Zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie mamy 
do czynienia z różnymi interpretacjami doktryny71 i tym samym odmiennym 
spojrzeniem na rolę kobiety jako obywatelki. Siła danej interpretacji zależy czę-
sto od konfi guracji czynników politycznych i bezpośrednio przekłada się na gen-
derowy aspekt obywatelstwa. 

Założenie, że religia jest podstawowym wyznacznikiem tożsamości na Bli-
skim Wschodzie, nie tylko wpływa na równościowe postulaty, ale i na styl dys-

70 Bardzo dobitnie wyraził to jeden z biskupów chrześcijańskich w regionie, gdy w rozmowie 
ze mną przyznał, że dla niego, jako hierarchy, taka sytuacja jest bardzo komfortowa. Na Zachodzie 
biskup musi się starać o wiernych, na Bliskim Wschodzie jest odwrotnie. Wszystko zależy od niego.

71 W kontekście religii muzułmańskiej mówimy o współistniejących podejściach: tradycjonali-
stycznym, modernistycznym i islamistycznym (por. Stowasser 1996a, 1996b).
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kusji o prawach kobiet. Odkrywanie emancypacyjnego charakteru zwyczajów 
i praktyk kulturowych (por. Mernissi 1991; Shaaban 1995) służy z jednej strony 
odparciu międzynarodowej krytyki, z drugiej – przeciwstawia się fundamenta-
listycznym tendencjom dążącym do stworzenia jednolitej, sztywnej wizji ko-
biecości. Feministyczne interpretacje Koranu i sunny (tradycji) oraz krytyczne 
studia historyczne i historyczno-prawne (por. Wadud 1999; Barlas 2004; Mernis-
si 1991) były i nadal są drogą do emancypacji w ramach własnej kultury i re-
ligijnej wspólnoty (zachodnia ciągle obciążona była bolesnym doświadczeniem 
kolonializmu). We wszystkich religiach Księgi zarówno przeciwnicy, jak i zwo-
lennicy otwartej i tolerancyjnej postawy wobec równości szukają argumentów 
w świętych tekstach. Przez szerszy dostęp do edukacji kobiety, jako grupa, po raz 
pierwszy są nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem analizy pism religij-
nych, stąd coraz częściej sprzyjająca im interpretacja staje się częścią publicznej 
debaty, zmieniając oblicze islamu.

W sferze instytucjonalnej jednak wspólnoty religijne w regionie – zarów-
no chrześcijańskie, jak i muzułmańskie – ciągle opierają się na hierarchicznie 
ustrukturyzowanej władzy mężczyzn, wyłącznych szafarzy kultu72. Wspierając 
patriarchalną rodzinę, wpajają szacunek do tradycyjnego modelu relacji mię-
dzy płciami, konieczność podporządkowania się jednostki wspólnocie. Zasada 
„naturalnego” powołania kobiety i ścisły podział na sferę domową i publiczną 
promieniują na różne aspekty życia społecznego. Wzmacnia je wspierana przez 
instytucje religijne patrylinearność. W linii ojcowskiej dziedziczy się przyna-
leżność religijną, czego konsekwencją jest aktywne wspieranie przez urzędni-
ków małżeństw wewnątrz własnej społeczności religijnej (a nawet popieranie 
małżeństw między kuzynami, co ma dodatkowo spajać rodzinę). Odbija się to 
w znacznie większym stopniu na życiu i wyborach kobiet niż mężczyzn. Kobie-
ta traci swoją religijną tożsamość, decydując się na małżeństwo mieszane, stąd 
powszechna niechęć do takich związków zarówno wśród chrześcijan, jak i mu-
zułmanów. Większość państw regionu sankcjonuje taką sytuację prawnie, zabra-
niając kobietom małżeństw poza islamem. Dla mężczyzn możliwość poślubienia 
kobiety innej wiary jest otwarta.

Religia jest źródłem zarówno wspólnotowej tożsamości, jak i społecznego 
statusu (nierzadko jest wpisywana do dokumentów tożsamości). Zdarza się, że 
reprezentanci mniejszości religijnych mają zapewnioną określoną liczbę miejsc 
w strukturach władzy. „Takie krzyżowanie się religii, państwa i patriarchatu – jak 
zauważa Suad Joseph (1996a: 8) – dodatkowo wzmacnia komunalistyczną kon-
cepcję obywatelstwa, mającą tendencję do umniejszania roli i praw kobiet jako 
obywatelek”.

72 Saba Mahmood (2005) w inspirującej monografi i opisuje zmagania kobiecych grup religij-
nych o autonomię i dostęp do meczetu w Kairze. 
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Ruch kobiecy na rzecz zmiany

W końcu XX wieku światowy ruch kobiecy rzucił wyzwanie statusowi obywate-
lek drugiej kategorii, wyrażającemu się w podrzędnej pozycji w polityce, ekono-
mii czy domowym zaciszu. Najczęściej wymienianym punktem krytycznym była 
Konferencja Kobiet, zorganizowana w Pekinie w 1995 roku. Obywatelstwo stało 
się centralną kategorią, ale też najbardziej kontestowanym terminem, wokół któ-
rego toczą się obecnie zmagania o społeczeństwo demokratyczne. Oprócz kultu-
rowych czynników – trwałości patriarchalnych wzorów – wśród najważniejszych 
barier w działaniach na rzecz bardziej inkluzywnego społeczeństwa wymienia się:

– oparte na konserwatywnej interpretacji szariatu prawo rodzinne;
– państwo zakorzenione w tradycyjnych elitach władzy, czerpiące legitymi-

zację z religii;
– polityczną ekonomię z dominującą rolą rodzinnych fi rm i gospodarstw 

rolnych oraz kapitałochłonną ekonomią związaną z przetwórstwem ropy 
naft owej, które tworzą mało miejsc pracy dla kobiet (por. Moghadam 
2006; Kowalska 2009a).

Tym, co ułatwia współpracę różnych grup kobiecych ponad podziałami kla-
sowymi, etnicznymi, religijnymi czy plemiennymi, jest wzrost poziomu wy-
kształcenia kobiet73. Jest on jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, 
osiągnięciem okresu pokolonialnego. Fatima Mernissi (1987) uważa edukację 
kobiet, dzięki której uzyskały one zupełnie nowe spojrzenie na własną sytua-
cję społeczną, za jeden z najistotniejszych czynników zmiany − daleko bardziej 
spektakularny niż miało to miejsce w Europie, ponieważ na Bliskim Wschodzie 
procesy te zachodziły znacznie szybciej: „Muzułmańskie kobiety, zarówno te 
niepiśmienne, jak i wykształcone, uświadomiły sobie, że ich problemy – wcześ-
niej identyfi kowane i szufl adkowane jako związane z emocjonalnością – są prze-
de wszystkim polityczne” (tamże: xiii). 

Od początku lat 90., gdy procesy demokratyzacji zaczęły się przetaczać przez 
region, walka o prawa kobiet rozgrywa się na wielu frontach i zgodnie z różnymi 
strategiami (por. An-Na’im 1995). Wassyla Tamzali, inicjatorka forum organiza-
cji pozarządowych „Parlament kobiet pod prawami islamskimi”, zorganizowane-
go w trakcie Konferencji Kobiet w Pekinie, tak o tym pisze:

I tak, są wśród nas kobiety, które pracują na rzecz uwspółcześnienia zasad religijnych, 
traktując to nie jako cel, lecz jako strategię, oraz kobiety, które wychwalają świeckie spo-
łeczeństwo oparte na uniwersalnych zasadach. Napięcie zrodzone ze starcia owych dwóch 
postaw było zbawienne, a nawet stało się jedną z przyczyn sukcesów naszych feministek 

73 Problem edukacji kobiet na Bliskim Wschodzie szczegółowo analizuję w odrębnej publika-
cji (Kowalska 2009a).
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(pragmatyzm oraz ideologia) oraz przyniosło konkretne korzyści. Z tej różnorodności, 
z wzajemnego uzupełniania się zrodziła się pasja niezbędna w tego typu akcjach, pasja 
pozwalająca ideom przekraczać ich dogmatyzm (Tamzali 2007: 312–313).

Pośród najważniejszych postulatów ruchów kobiecych w regionie znajdują się 
(por. Moghadam 2006):

– zmiana prawa rodzinnego, by odpowiadało międzynarodowym standar-
dom;

– kryminalizacja przemocy domowej i innych form przemocy wobec kobiet;
– prawo przekazywania obywatelstwa swoim dzieciom;
– szerszy dostęp do rynku pracy i udziału w strukturach władzy.

I Międzynarodowa Konferencja Arabskich Ruchów na rzecz Praw Człowie-
ka (1999, Casablanca) uznała prawa kobiet za integralną część praw człowieka, 
podkreślając, że:

Prawdziwa równość między kobietami a mężczyznami daleko wykracza poza formalną 
równość w dziedzinie prawa, obejmuje zmianę optyki i skonfrontowanie się ze stereoty-
pami na temat kobiet. Dlatego wymaga nie tylko wszechstronnej rewizji ustawodawstwa, 
przede wszystkim prawa cywilnego, ale także analizy i wprowadzenia poprawek do pro-
gramów szkolnych oraz krytycznej analizy dyskursu medialnego (Moghadam 2006: 101).

Obserwując dynamiczne zmiany w regionie, trudno nie odnieść wrażenia, że 
działania ruchów kobiecych odgrywają kluczową rolę w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego. Debata o kształcie obywatelstwa stanowi istotny element 
w tym procesie. Podsumowując za Moghadam (tamże: 104), możemy powie-
dzieć:

Kobiety Bliskiego Wschodu rzucają wyzwanie powszechnym opiniom i prawnym kodek-
som odnoszącym się do sfery publicznej i prywatnej, żądają większego dostępu do sfery 
publicznej, pełnoprawnego i równego uczestnictwa w narodowej wspólnocie, równych 
praw w rodzinie. Te kobiece żądania obywatelskich, politycznych i społecznych praw 
mogą nie tylko zwiększyć zakres praw dla kobiet, ale także całkowicie odmienić politykę 
i zredefi niować obywatelstwo w świecie arabskim.

Pojęcie obywatelstwa jest narzędziem oporu wobec dyskryminującej polityki 
i daleko wykracza poza przyjęte ramy dyskusji o kwestii kobiet czy ich reprezen-
tacji w parlamencie. Podejmuje zagadnienia fundamentalne, ponieważ dotyczące 
natury arabskiego państwa i polityki, miejsca rodziny i pokrewieństwa w nowo-
czesnym systemie politycznym (por. El-Kholi 2002).



Rozdział piąty

Kobiety – rozwój – obywatelstwo: 
o metodologii badań

Rozwój oznacza nade wszystko optymalne wykorzystanie zasobów 
ludzkich i naturalnych. Każda wizja, która uważa wykorzystanie 50% 
ludzkich zasobów za drugorzędne, jest donkiszotowską formą rozwoju, 
która może przynieść jedynie iluzoryczne osiągnięcia.

Shakhatreh 1995: 129

Wolność, która łączy wolności osobiste ze sprawiedliwością, jest syno-
nimem rozwoju społecznego.

Arab Human Development Report 2005: 56

Wprowadzenie

Myślenie o rozwoju wyłaniające się z wywiadów, które przeprowadziłam w Jor-
danii, daleko odbiega od teorii skoncentrowanych jedynie na wzroście ekono-
micznym. Dobrze oddaje je ostatni raport UNDP, który podkreśla: 

Rozwój wymaga uwolnienia kobiet z prawnych i instytucjonalnych więzów, które krępują 
ich ręce i przypisują im podrzędny status. Oznacza to także udostępnienie im narzędzi, 
dzięki którym będą mogły rozwijać swój potencjał (Arab Human Development Report 
2005: 55).

Moim rozmówczyniom nie chodzi jedynie o wolności polityczne, ale o wolność 
od ignorancji, zabezpieczoną przez powszechny dostęp do edukacji. Wolność od 
przemocy, na której straży stoją: zasada głosząca równość wobec prawa i insty-
tucje ją egzekwujące. Wolność od ubóstwa i zależności ekonomicznej z gwaran-
cjami dostępu do rynku pracy i swobody prowadzenia działalności zarobkowej. 
Takie myślenie o rozwoju wymaga poszanowania obywatelskich wolności, takich 
samych szans na wykorzystanie potencjału mieszkanek i mieszkańców kraju, co 
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oznacza odrzucenie wszelkich form dyskryminacji. Jedna z moich rozmówczyń 
tak to ujmuje:

Równość. To sytuacja, gdy dziewczyna lub kobieta czuje się pełnoprawną obywatelką. 
Dokładnie tak, jak jej brat, mąż czy kolega. Nic nie może jej powstrzymać tylko dlatego, 
że jest kobietą, przed marzeniami, wyborami i działaniami zgodnie z jej wolą (R1: 2011).

W centrum rozważań rozwojowych staje koncepcja obywatelstwa, które jest za-
równo środkiem, jak i barometrem rozwoju. Nie jedynie statusem, a codzienną 
praktyką wytwarzającą poczucie wspólnoty zasadzającej się na uznaniu niezby-
walnej wolności i równości każdej obywatelki i każdego obywatela oraz wspól-
nym działaniu na rzecz bardziej sprawiedliwego, otwartego i demokratycznego 
społeczeństwa (por. Kabeer 2005).

Równość – jak podkreślały wszystkie moje rozmówczynie – nie oznacza ne-
gowania odmienności między płciami (co zdecydowanie zbliża je do zwolen-
niczek koncepcji obywatelstwa opartego na różnicy). Uznanie tych różnic nie 
może prowadzić jednak do dyskryminacji i pozbawiania praw.

Cała polityka: legislacja, planowanie, budżetowanie, wszystkie decyzje w kraju powinny 
na równych zasadach brać pod uwagę jej potrzeby i jego potrzeby. Potrzeby te mogą się 
różnić. Na przykład kobiety zostają matkami. Jeśli istnieją takie specyfi czne sytuacje, po-
winny być uwzględniane. To nie jest przeciwko równości, to prawdziwa równość płci (R1: 
2011).

W takim samym duchu piszą autorki i autorzy analizy dotyczącej barier na dro-
dze do równości płci w krajach arabskich:

Popieramy pełną równość obywatelstwa w odniesieniu do wszystkich obywatelek i oby-
wateli, przy zachowaniu szacunku dla odmienności między płciami we wszystkich for-
mach społecznej organizacji bez szkody dla praw kobiet (Arab Human Development 
Report 2005: 56).

Kluczowe znaczenie w zmaganiach z dyskryminacją ze względu na płeć na wie-
lu frontach życia społecznego ma aktywność polityczna, stanowiąca trzon moich 
badań. Pozwala ona przełamać status obywatelki drugiej kategorii i niesie na-
dzieję na społeczny szacunek i uznanie oraz pełnoprawne uczestnictwo w decy-
zjach o kierunku rozwoju kraju.

Działania na rzecz wzmocnienia społecznego i politycznego potencjału ko-
biet w regionie i ich obywatelskiego uprawomocnienia odbywały się na dwóch 
płaszczyznach. Z jednej strony wiele reform związanych z opieką zdrowotną, 
edukacją czy dostępem kobiet do rynku pracy (zwłaszcza w sferze budżetowej) 
inicjowało państwo. Taka odgórna polityka nie dawała jednak samym zaintere-
sowanym możliwości uczestnictwa w kształtowaniu wizji emancypacji. Nierzad-
ko jej konsekwencją było zwalczanie niezależnych organizacji kobiecych o bar-
dziej progresywnej agendzie, uderzającej w polityczne i społeczne status quo. 
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Rycina 4. Równość – obywatelstwo – rozwój

Źródło: opracowanie własne.

To tłumaczy skomplikowany charakter relacji między państwem a ruchem ko-
biecym. Nierzadko autorytarne reżimy, pomimo sprzeciwu społecznego, podej-
mowały inicjatywy legislacyjne na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet. Działania 
takie często były rezultatem zagranicznej presji, gdyż poprawa wizerunku była 
konieczna, by dalej otrzymywać fi nansową pomoc i polityczne poparcie nie-
zbędne dla utrzymania się przy władzy. Wreszcie autorytarne rządy bezwzględ-
nie blokowały rozwój ruchów fundamentalistycznych sprzeciwiających się zmia-
nom genderowych hierarchii. Jednak, jak pokazuje polityczna praktyka, jedynie 
poszanowanie podstawowych wolności obywatelskich i kultury demokratycznej 
daje stabilną gwarancję przestrzegania praw człowieka, których nieodłącznym 
komponentem są prawa kobiet. 

Z drugiej strony w końcu lat 80. XX wieku, na fali entuzjazmu po kolejnych 
światowych konferencjach kobiecych i dzięki postępującej liberalizacji politycz-
nej w regionie, zaczęły powstawać nowe NGO-sy. Podejmowane badania i dzia-
łania na rzecz równości płci usytuowały w centrum ich zainteresowania relacje 
władzy. Nacisk na obywatelskie upodmiotowienie wpływał na ewolucję dotych-
czasowej praktyki. Kobiety przestały być jedynie benefi cjentkami polityki na 
rzecz rozwoju, stając się podmiotem zmian, domagając się prawa do decydowa-
nia o ich kierunku i treści. W swoich badaniach staram się uwzględniać obie te 
płaszczyzny działań na rzecz pełni praw obywatelek Jordanii.
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Ogólna charakterystyka badań

Po zakończeniu wieloletniego programu badawczego dotyczącego mniejszości 
chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie zostałam zaproszona do współtworzenia 
studiów genderowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stało się to okazją do no-
wych poszukiwań badawczych. Wiele miesięcy spędzonych wśród mniejszościo-
wych wspólnot religijnych dało mi doświadczenie i wiedzę, które chciałam dalej 
wykorzystać. Moje zainteresowania badawcze skoncentrowały się na aktywności 
organizacji kobiecych na Bliskim Wschodzie. 

Obraz, jaki wyłaniał się z moich kontaktów z działaczkami w tym regionie, 
przeczył dominującemu zarówno w literaturze przedmiotu, jak i mediach74 wize-
runkowi obywatelek arabskich państw jako osób biernych, pozbawionych spraw-
czości. Wręcz przeciwnie, ich działalność na rzecz emancypacji i upodmiotowie-
nia stanowiła i ciągle stanowi barometr sytuacji politycznej i demokratycznych 
przemian, znajdując się w ich awangardzie. Te zmagania kobiet na rzecz spo-
łecznej zmiany interesowały mnie najbardziej. Nowy temat pozwalał połączyć 
fascynacje naukowe z doświadczeniem, jakie zdobywałam, uczestnicząc w pro-
gramach na rzecz równości płci zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ów mariaż 
teorii i praktyki wpływał zarówno na cel, jak i sposób prowadzenia badań, uła-
twiając mi wejście w środowisko organizacji kobiecych.

Uczestnictwo w konferencjach dotyczących bliskowschodniego feminizmu, 
częste podróże po regionie były okazją do nawiązania kontaktów z liderkami ko-
biecymi w poszczególnych krajach. Ale prawdziwa szansa na solidne badania po-
jawiła się w 2008 roku, gdy otrzymałam stypendium Fundacji Andrew W. Mello-
na w Amerykańskim Centrum Badań Orientalnych (ACOR) w Ammanie. Tytuł 
mojego projektu badawczego brzmiał Women’s Struggle for Change in the Hashe-
mite Kingdom of Jordan. Zatopiona wówczas w studiach rozwojowych, uwrażli-
wiona na ich genderowy wymiar, chciałam znaleźć odpowiedź na pytania o: 

– uczestnictwo kobiet w gwałtownych procesach społecznych przetaczają-
cych się przez region; 

– pożądany kierunek zmian; 
– charakterystykę najważniejszych działań i przeszkód na drodze do tych 

celów. 

Oczywiście nie interesowała mnie każda zmiana społeczna, ale ta „dobra 
zmiana”, jak McGillivray (2008: 21) określa rozwój. W kręgu moich zaintereso-
wań badawczych znalazły się liderki kobiece działające na rzecz tej zmiany. Za-
opatrzona w rekomendacje i telefony kilku jordańskich feministek rozpoczęłam 

74 73% wizerunków muzułmanek w mediach amerykańskich to postaci bierne, pozbawione 
inicjatywy, podrzędne; 42% ukazuje je jako ofi ary (Esposito, Mogahed 2007: 107).
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moją nową przygodę badawczą (pierwszy pobyt trwał od maja do września 2008 
roku).  Spośród listy organizacji kobiecych, którą sporządziłam przed wyjazdem, 
po pierwszych kontaktach udało się wyselekcjonować kilka najbardziej aktyw-
nych i działających na terenie całego kraju. W Jordanii funkcjonuje wiele ko-
biecych organizacji o charakterze charytatywnym. Z czasem, tak jak w historii 
ruchu kobiecego w wielu innych krajach, powstały NGO-sy, które zaadaptowały 
perspektywę WAD czy GAD i te interesowały mnie przede wszystkim. Prowa-
dzona przez nie działalność wychodzi poza dotychczasowy horyzont pomocy in-
dywidualnym osobom czy grupom. Badania i projekty służą z jednej strony pod-
niesieniu świadomości różnych wymiarów dyskryminacji ze względu na płeć, 
z drugiej – naciskowi na zmianę polityki i zmniejszenie genderowych nierówno-
ści. W centrum tego nowego dyskursu, który defi niuje cel podejmowanych ak-
tywności, znajduje się idea upodmiotowienia (empowerment) kobiet:

Nasz cel? Podnoszenie świadomości. Upodmiotowienie. Na różnych płaszczyznach: eko-
nomiczne, edukacyjne, kulturowe, społeczne i polityczne. Takie przejście od pracy chary-
tatywnej do rozwojowej ma zasadnicze znaczenie. Zmienia sposób patrzenia na proble-
my, którymi się zajmujemy (R4: 2008).

W projektach socjologicznych można chyba uznać za regułę sytuację, gdy 
miesiącami przygotowujemy się do badań terenowych, a już pierwsze dni pracy 
w zasadniczy sposób zmieniają naszą wizję. Tak było i w moim wypadku. Spot-
kanie z dziennikarką Nermeen Murad zaraz na początku pierwszego wyjazdu 
postawiło w centrum moich rozważań obywatelstwo jako podstawowy warunek 
rozwoju i narzędzie politycznej mobilizacji – instrument włączania i wyłączania 
ze wspólnoty, ujawniający społeczne hierarchie ze względu na płeć. I tak poja-
wiła się druga uzupełniająca oś badań, która zdominowała moją kolejną wizytę 
badawczą w Haszymidzkim Królestwie w 2011 roku (od czerwca do sierpnia).

Oba pobyty wpisały się w szczególne okresy jordańskiego kalendarza poli-
tycznego. W trakcie moich badań w 2008 roku trwała w Jordanii burzliwa debata 
dotycząca funkcjonowania III sektora. Kolejne poprawki do ustawy o stowarzy-
szeniach budziły wiele uzasadnionych obaw i często interpretowane były jako 
zamach na i tak mocno ograniczoną autonomię organizacji społecznych. Z ko-
lei uzyskanie kolejnego stypendium pozwoliło mi kontynuować badania w kilka 
miesięcy po wybuchu Arabskiej Wiosny. Znalazłam się wówczas w środku deba-
ty konstytucyjnej i miałam szczęście towarzyszyć powstawaniu oddolnych inicja-
tyw na rzecz równego dostępu do obywatelstwa.
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Metodologia i źródła

Moje wybory metodologiczne zakorzenione są w dorobku metodologii femini-
stycznej75. Metodologia to oczywiście więcej niż metoda. Zależy od założeń on-
tologicznych, epistemologicznych, które wpływają na wybór określonych technik 
badawczych i procedur. Feministyczna debata na wiele sposobów odzwierciedla 
toczącą się w naukach społecznych dyskusję na temat relacji między teorią so-
cjologiczną a społecznym doświadczeniem. Rosemarie Putnam Tong w zakoń-
czeniu pracy o historii i ewolucji myśli feministycznej porównuje ten wielogłos 
do kalejdoskopu, pisząc:

Odczuwam ogromną przyjemność i dumę, słysząc, jak wieloma głosami kobiety stara-
ją się mówić, by uwolnić się spod działania sił opresji. Przy bliższej analizie odsłonią się 
nowe wizje, nowe struktury, nowe związki o charakterze osobistym i politycznym. Nie 
jedna prawda, ale wiele prawd przyniesie wyzwolenie (Putnam Tong 2002: 366).

Pomimo tych wszystkich różnic każde badania feministyczne przyjmują poli-
tyczne i etyczne założenia dotyczące sprawiedliwych stosunków społecznych, 
w centrum debaty stawiając relacje władzy. Feministyczne metodologie są nie-
rozłącznie związane z feministycznymi teoriami, polityką, etyką, a osadzone są 
w kobiecym doświadczeniu. Zakładają, że niesprawiedliwe relacje powinny zo-
stać zmienione. Służą emancypacji – przy całej ostrożności podczas formuło-
wania kierunku zmian, dla kogo, przez kogo i dlaczego powinny być przepro-
wadzane. Najczęściej wskazywaną cechą badań feministycznych jest krytyczna 
refl eksja nad miejscem badaczki czy badacza w procesie tworzenia wiedzy (choć, 
prawdę mówiąc, jest to częścią dobrych praktyk w każdych badaniach).

Czy jednak postulowana tutaj otwartość postępowania badawczego, wzywa-
jąca do ujawnienia systemu wartości, nie pozostaje w sprzeczności z fundamen-
talnym od czasów Webera założeniem o obiektywności nauki? „Obiektywność 
w naukach społecznych wymaga stałego wysiłku, aby w pełni uświadomić sobie 
to wszystko, co jest częścią przedsięwzięcia badawczego; wymaga to szerokiej 
i krytycznej wzajemnej wymiany rezultatów takich wysiłków” – napisze w Wy-
obraźni socjologicznej Wright Mills (2008: 216). A teza o neutralności aksjolo-
gicznej jest raczej ucieczką od problemu niż próbą zmierzenia się z nim. Zwykle 
wskazuje się na deformujący wpływ osobowości badacza czy badaczki, ale prze-
cież może on być źródłem zarówno doniosłych inspiracji badawczych, jak i inte-
resujących intuicji prowadzących do ich rozwiązania. Nie musi naruszać uczci-
wości i adekwatności samego postępowania badawczego. W podobnym duchu 
w eseju o socjologii refl eksyjnej pisze Alvin Gouldner (2010: 470): 

75 Szerzej na temat metodologii feministycznej piszę w artykule w „Studiach Humanistycz-
nych” (Kowalska 2012a). 
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Założenie, że osobowość wpływa na systemy informacji jedynie w sposób zniekształcający, 
jest jednostronne: nie dostrzega tego, że osobowość może być źródłem zarówno trafnych 
intuicji, które wzbogacają badanie, jak i ożywiającej je motywacji. Socjologia refl eksyj-
na zmierza zatem do pogłębienia naszej zdolności uświadomienia sobie, że postrzegamy 
pewne informacje jako nieprzyjazne, do ujawnienia rozmaitych uników, które stosujemy 
w celu ich zanegowania, zignorowania oraz do podniesienia naszych umiejętności ich 
przyjmowania i wykorzystywania. Krótko mówiąc, socjologia refl eksyjna nie dąży do od-
izolowania, lecz przeobrażenia osobowości socjologa, a więc także jego praxis w świecie.

O refl eksyjności i miejscu socjolożki czy socjologa w procesie badawczym pi-
sze Anna Wyka w wyróżnionej nagrodą Stanisława Ossowskiego książce Badacz 
społeczny wobec doświadczenia (1993). Pozycja ta w zasadniczy sposób wpłynę-
ła na moją praktykę badawczą. Wspomniana autorka centrum swoich rozważań 
czyni kategorię doświadczenia, które jest dla niej sposobem bycia badaczki czy 
badacza:

Stanowi „łącznik” między tym, co „teoretyczne” i tym, co „praktyczne” w naszym pozna-
niu. Doświadczanie zyskuje zatem walor narzędzia poznania, nierozerwalnie związanego 
z podmiotem poznającym, i dlatego współkształtującego użytkowanie przezeń wszelkich 
innych narzędzi, którymi dziś może dysponować. Można pytać wówczas, ku jakim rodza-
jom postępowania badawczego, jak konstruowanym, należałoby dążyć, by „doświadcze-
nie” – traktowane zarazem jako wartość – w owym postępowaniu zachowywać (tamże: 5).

Z takiego ujęcia wyłania się odmienny styl uprawiania naszej profesji76, który 
charakteryzuje się poniższymi cechami (tamże: 20–32): 

– uznanie kompetencji badanych
Postulat ten podnosi kwestię zarówno kompetencji podmiotów badania, które 
powinny znaleźć odbicie w procesie badawczym, jak i ich wyrazu językowego, 
którego autentyczność nie powinna zostać zagłuszona przez profesjonalny, język 
socjologiczny;

– unikanie narzucania siatki pojęciowej badacza czy badaczki
Oznacza pewną „ostrożność” wobec słowa, na rzecz bardziej ofensywnego „pa-
trzenia i słuchania” (tamże: 21), by wypracować postawę daleko idącej otwar-
tości na badaną rzeczywistość. Tradycyjny wywiad interpretowany jest w takim 
ujęciu jako akt przemocy (tamże: 20), akcent przesuwa się w kierunku rozmowy, 
dialogu, dyskusji; 

– badanie jako wymiana
Niesie z sobą rezygnację z pozycji uprzywilejowanej poznawczo i gotowość po-
noszenia wspólnie z badanymi kosztów uczestnictwa psychicznego w procesie 
badawczym. Relacja między badanymi a socjologiem czy socjolożką jest „relacją 
podmiotów” (tamże: 25), w której socjolog czy socjolożka rezygnują z odgrywa-

76 Oczywiście nie jest on jakością całkowicie nową w polskiej socjologii Nie sposób nie przy-
pomnieć w tym kontekście „współczynnika humanistycznego” Floriana Znanieckiego.
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nia roli społecznego autorytetu. „Porzuca hermeneutykę podejrzliwości – jak to 
ujęła Mirosława Grabowska – którą zastępuje właśnie otwarta wymiana oparta 
na umowie, zaufaniu i szacunku wzajemnym” (tamże: 25). W takiej sytuacji na-
rzędzia są modyfi kowane w trakcie procesu badawczego, nie mogą być sztywne;

– intencjonalna przemiana roli
Praktyczną konsekwencją innego konstruowania sytuacji badawczej jest po-
rzucenie roli anonimowych, neutralnych, akademickich ekspertki czy eksperta. 
Socjolodzy i socjolożki stają się świadkami – uczestnikami i uczestniczkami ba-
danych zjawisk. A w action research – podejmują współpracę na rzecz zmiany. 
Przekonanie o istotności podejmowanego problemu łączy badanych i badają-
cych, którzy „angażują także swoje »prywatne« wartości i poglądy w działania, 
które są zarazem przedmiotem ich studiów” (tamże: 26);

– etyczność jako warunek badań
Na osobie inicjującej kontakt otwierający sytuację badawczą spoczywa szczegól-
na odpowiedzialność. Aspekt etyczny badań jest kwestią zawsze budzącą wiele 
niepewności i wątpliwości, kwestią wymagającą ciągłej dyskusji i uprawomoc-
niania ingerencji w życie innych ludzi. Dlatego badacz czy badaczka nieustannie 
czynią starania, by działać jawnie i jasno tłumaczyć swoje intencje. Manipulacja 
jest wykluczona;

– nauka „zaangażowana”
Cecha ta związana jest ze wspomnianym powyżej postulatem istotności – podej-
mowaniem tematów ważnych społecznie lub kulturowo. Proces badawczy jest 
procesem wielofazowym, czerpiącym z wielu narzędzi, ale także wyobraźni so-
cjologicznej i wrażliwości społecznej badacza czy badaczki.

Wyłania się stąd pojmowanie socjologii jako nauki przeciwstawnej w intencjach i prakty-
ce badawczej „inżynierii społecznej”, swoistemu „technokratyzmowi socjologicznemu” to 
znaczy traktowaniu jednostek i całego społeczeństwa jako przedmiotu, którym zarządzają 
stojący nad nim eksperci (tamże: 28).

– odejście od puryzmu metodologicznego i teoretycznego
Szczegółowe metody empiryczne nie mogą przesłonić problemu badawczego. 
Trafnie to scharakteryzował Todd Gitlin (Mills 2008: 351–352), przypominając 
Millsowskie rozróżnienie na rzemiosło i metodę: 

Metodologia była rigor mortis, stężeniem pośmiertnym, stężeniem wrosłym w arkana 
socjologicznej praktyki fetyszyzowanej na tyle, że przesłaniała prawdziwe cele badania. 
Rzemiosło było pracą wykonywaną z szacunkiem dla materiałów, jasnością co do celów 
i poczuciem dramatyzmu życia intelektualnego i stawki, o którą się w nim gra. Rzemiosło 
miało swoje rygory, ale rygor nie gwarantował rzemiosła. Mistrzostwo w rzemiośle wy-
magało nie tylko wiedzy technicznej i logiki, ale również ogólnej ciekawości, renesanso-
wej rozpiętości talentów, zmysłu historii i kultury.
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Stąd pluralizm narzędzi i podejść badawczych, doskonalenie ich w trakcie proce-
su badawczego. Podobnie z teorią, która wyłania się z „chwytania i interpretowa-
nia tego, co od ludzi wypływa” (tamże: 31).

Powyższe rozważania charakteryzują szeroki kontekst pytań o najbardziej 
adekwatne metody i techniki dla mojego tematu badawczego. Z uwagi na temat 
badawczy, wybór metodologii jakościowej był oczywisty. Znana mi już wcześ-
niej specyfi ka badań w regionie, gdzie rzadko rozmawia się o kwestiach drażli-
wych społecznie czy politycznie z obcymi, nasuwała pytania o najskuteczniejsze 
techniki. Za odrzuceniem ustrukturyzowanego wywiadu przemawiał stosun-
kowo dla mnie mniej znany kontekst badań (wątek jordański w poprzednich 
badaniach miał marginalne znaczenie). Oparcie się na wywiadach z liderkami 
pozwoliłoby nakreślić jakiś ogólny obraz dotyczący kierunków podejmowanych 
działań, najważniejszych projektów, ale wówczas znacznie trudniej byłoby po-
znać ich opinię o ograniczeniach, obawach czy krytykę polityki państwa wobec 
kobiet. Poza tym nawet swobodny scenariusz utrudniłby mi dostęp do zrozu-
mienia problemów, o których istnieniu nie wiedziałam;

– źródła wywołane: wywiady, obserwacja uczestnicząca, interwencja socjo-
logiczna

Działalność w ruchu feministycznym na pewno ułatwiała mi zbudowanie atmo-
sfery zaufania77 w trakcie prowadzonych rozmów. Wpływała nie tylko na sposób 
prowadzenia badań, ale także i ich rezultaty. Wielokrotnie mogłam się o tym prze-
konać, prezentując cząstkowe wyniki moich badań na regularnych seminariach 
czy przy mniej formalnych dyskusjach w centrum badawczym, gdzie pracowałam. 
Ze względu na to, że wywiady zmieniały się często w dyskusje o najskuteczniej-
szych strategiach ruchu kobiecego czy w wymianę doświadczeń (miało to miejsce 
zwłaszcza w czasie drugiego pobytu) lub przechodziły w biografi czne narracje78, 
udawało się otrzymać obraz sytuacji kobiet daleko bardziej krytyczny i zniuanso-
wany niż osobom stosującym bardziej „standardowe” metody badawcze. 

Nigdy kontakt z daną organizacją nie kończył się na jednym spotkaniu z pre-
zeską w ofi cjalnej siedzibie, zwykle udawało mi się rozmawiać z kilkoma oso-
bami odpowiedzialnymi za określone działania. Spotykałyśmy się na demon-
stracjach, konferencjach prasowych, imprezach okolicznościowych, akcjach 
ulicznych79, otwartych dyskusjach, w związku ze zmianami zarówno w prawie 
o stowarzyszeniach, jak i konstytucji. Gdy tylko miałam okazję, brałam udział 
w działaniach projektowych, poznając bezpośrednie uczestniczki, w wykładach 
w ramach szkoły letniej organizowanej przez Centrum Badań Kobiecych, regu-

77 Jedna osoba poprosiła mnie o formalne potwierdzenie afi liacji przez ACOR.
78 Bardzo bliskie jest mi Millsowskie ujęcie socjologii, zgodnie z którym nauka ta „pozwala 

nam zrozumieć historię i biografi ę oraz relację zachodzącą między nimi w ramach społeczeństwa” 
(Mills 2008: 53).

79 Jak w przypadku Gender Equality Campaign.
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larnie spotykałam się z kredytobiorczyniami Microfund for Women na bazarze 
Jara, na Festiwalu Ammańskim80 czy na małych targach poza stolicą. Taka co-
dzienna partycypacja w jordańskiej walce o równość płci ułatwiała zrozumienie 
jej specyfi ki, weryfi kację informacji z wywiadów.

Praca w terenie, jak i analiza dostępnych tekstów o ruchu kobiecym w Jorda-
nii pozwoliły mi na zidentyfi kowanie najważniejszych aktorów w zmaganiach na 
rzecz równości. Dlatego zdecydowałam się na uzupełnienie listy organizacji o ta-
kie instytucje, jak Jordańska Narodowa Komisja ds. Kobiet, najbardziej aktywne 
w dziedzinie praw kobiet królewskie NGO-sy i regionalne oddziały międzynaro-
dowych instytucji, działające na rzecz równości płci – UN Women i UNDP. Gdy 
pojawiał się problem wymagający szczegółowych informacji czy wyjaśnienia kon-
kretnych zagadnień, zwracałam się z prośbą o pomoc do osób, które w danej kwe-
stii można uznać za ekspertki, np. urzędniczek z Ministerstwa Pracy w sprawie 
genderowej specyfi ki jordańskiego rynku zatrudnienia, członkiń organizacji zaj-
mujących się prawami człowieka w wypadku zmian w prawie o stowarzyszeniach 
czy do Rany Husseini, dziennikarki od lat walczącej z zabójstwami honorowymi. 

Arabska Wiosna rozbudziła nadzieję na demokratyczną zmianę, co zaowo-
cowało pojawieniem się oddolnych inicjatyw obywatelskich, do jakich Jordania 
wcześniej nie przywykła. Jedną z takich grup są matki walczące o prawo do oby-
watelstwa dla swoich dzieci. Ich liderkę poznałam po pierwszej demonstracji, 
zorganizowanej na początku czerwca 2011 roku przed siedzibą premiera. To-
warzyszyłam powiększaniu się grupy, nadziejom związanym z batalią o zmianę 
konstytucji i bólowi po przegranej. Brałam udział w ich spotkaniach, planowa-
niu przyszłych działań, poznawałam całe rodziny i wiele aspektów życia bez oby-
watelstwa; jadłam z nimi ramadanowe ift ary. Wśród matek walczących o równe 
prawa w dostępie do obywatelstwa i ich najbliższych znalazłam ciekawy temat, 
cenny materiał badawczy, ale przede wszystkim wiele przyjaźni. Poniżej przed-
stawiam listę organizacji, w których prowadziłam badania.

W Jordanii, podobnie jak w Polsce, gdy tylko pojawiły się możliwości pozyski-
wania grantów wspierających działania na rzecz równości płci, wiele organizacji 
starało się o nie, nie posiadając wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Dzięki 
sprawności w stosowaniu biurokratycznych reguł i opanowaniu grantowej nomen-
klatury dostawały fi nansowe wsparcie, tworząc iluzoryczną zmianę. Doświadcze-
nie aktywności w ruchu feministycznym i praca w komisjach konkursowych uła-
twiały mi przebijanie się przez przypominające dzieła sztuki sprawozdawania, by 
rozpoznać wartość takich działań. Jednocześnie jednak, zwłaszcza na początku 
badań, musiałam bardzo stanowczo kontestować narzucaną mi rolę „zachodniej 
ekspertki od równości” (która może być potencjalnym źródłem grantów). Wybór 
partycypacyjnych technik, zatopienie się na wiele tygodni w jordańskie zmagania 
na rzecz praw kobiet pomogły mi pozbyć się narzuconego „balastu”.

80 Cykliczne imprezy trwające cały okres letni, na których MFW ma swoje stoiska.
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Tabela 5. Badane organizacje i instytucje8182

Nazwa angielska Nazwa polska Typ

Jordanian National Commis-
sion for Women (JNCW)

Jordańska Narodowa Komisja 
ds. Kobiet
Jordańska Komisja ds. Kobiet
Komisja ds. Kobiet

Instytucja państwowa

Jordanian Women’s Union 
(JWU)

Unia Kobiet Jordańskich Organizacja pozarządowa

Arab Women Organization of 
Jordan (AWO)

Organizacja Kobiet Arabskich 
Jordanii

Organizacja pozarządowa

Young Women’s Christian 
Association (YWCA)

Stowarzyszenie Młodych 
Chrześcijanek

Organizacja pozarządowa

Sisterhood Is Global Institute 
(SIGI)

Instytut Globalnego Sio-
strzeństwa

Organizacja pozarządowa

Society for Development 
and Rehabilitation of Rural 
Women (SDRRW)

Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Kobiet Wiejskich

Organizacja pozarządowa

Business and Professional 
Women Association (BPW)

Stowarzyszenie Kobiet Bizne-
su i Profesjonalistek

Organizacja pozarządowa

National Society for the 
Enhancement of Freedom and 
Democracy (NSEFD)

Krajowe Stowarzyszenie Roz-
woju Wolności i Demokracji

Organizacja pozarządowa

General Federation of Jorda-
nian Women (GFJW)

Powszechna Federacja Kobiet 
Jordańskich

Organizacja „parasolowa” 
zrzeszająca ponad 140 organi-
zacji i grup

Jordanian National Forum for 
Women (JNFW)

Jordańskie Krajowe Forum dla 
Kobiet

Quasi-NGO81

Women’s Studies Center
University of Jordan

Centrum Studiów Kobiecych 
Uniwersytetu Jordańskiego

Instytucja naukowa

Queen Zein Al Sharaf Institu-
te for Development (ZENID)

Instytut Królowej Zein Sharaf 
na rzecz Rozwoju

Królewski NGO

Information and Research 
Center
King’s Hussein Foundation 
(IRC)

Centrum Informacji i Badań 
Fundacji Króla Husajna

Królewski NGO

National Centre of Human 
Rights (NCHR)

Krajowe Centrum Praw 
Człowieka

Niezależna instytucja powoła-
na dekretem królewskim82

Microfund for Women 
(MFW)

Mikrofundusz dla Kobiet Instytucja fi nansowa

Gender Equality Campaign Kampania na rzecz Równości Grupa nieformalna 

81 O specyfi ce JNFW piszę w kolejnym rozdziale.
82 O statusie NCHR piszę w kolejnym rozdziale.
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Nazwa angielska Nazwa polska Typ

My Mother is Jordanian Moja mama jest Jordanką Grupa nieformalna 

Ministry of Labour Ministerstwo Pracy Instytucja rządowa

UN Women Program Narodów Zjedno-
czonych ds. Kobiet

Agenda ONZ

UNDP Program Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju

Agenda ONZ 

Źródło: opracowanie własne.

Kobiety, z którymi głównie współpracowałam, były doświadczonymi dzia-
łaczkami (poza nieformalną grupą Gender Equality Campaign i niektórymi 
matkami z kampanii Moja mama jest Jordanką), zwykle z długim stażem w III 
sektorze. Brakowało mi głosu młodego pokolenia kobiet – pokolenia, które nie 
doświadczyło rozpolitykowanej atmosfery czasów Nasera, entuzjazmu i jedności 
płynącej z idei panarabskich. Często – na czym ubolewają nieco starsze liderki – 
polityka ich nie interesuje, ale bywa, że polem ich ekspresji staje się zaangażowa-
na społecznie sztuka. Dlatego czasem cytuję opinie młodszych przedstawicielek 
wolnych zawodów, profesjonalistek, studentek spotkanych przy okazjach miej-
skich wydarzeń kulturalnych i na uniwersytecie. 

Stale współpracowałam z 39 osobami (przy cytatach z wywiadów obok nu-
meru rozmówczyni znajduje się też rok, wskazujący na pierwszy bądź dru-
gi pobyt badawczy). 25 z nich było w wieku od 40 do 60 lat, pozostałe 14 były 
młodsze (23–39 lat). Jedynie cztery z moich rozmówczyń nie miały wyższego 
wykształcenia. 

– źródła zastane: dostęp do badań, gromadzonych danych, fi lmów, rapor-
tów, publikacji, materiałów informacyjnych organizacji i instytucji, z któ-
rymi współpracowałam stanowił dla mnie nieocenione źródło informacji. 
Codzienna lektura „Th e Jordan Times” w latach 2008–2012 pozwalała na 
bieżąco śledzić wydarzenia i zrozumieć szersze tło problemów pojawia-
jących się w wywiadach. Pomagała też zatopić się w codziennym życiu 
(głównie) Ammanu: uczestniczyć w festiwalach, wernisażach, koncertach.

Czego zabrakło?

Przez blisko pół roku poznałam wiele osób, które wprowadziły mnie w świat 
sukcesów i problemów jordańskich kobiet. Obraz, który tutaj prezentuję, jest 
jednak tylko wycinkiem prawdy o działaniach na rzecz lepszego społeczeństwa.
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– Pracowałam głównie z liderkami i pracownicami krajowych i międzyna-
rodowych organizacji i instytucji, które zwykle były wykształcone i całe 
życie poświęciły zmaganiom o wyższy status kobiet. To specyfi czna – i po-
mimo nie zawsze najlepiej układających się kontaktów z reżimem – jed-
nak uprzywilejowana grupa.

– Sporadycznie docierałam do lokalnych inicjatyw kobiecych. Poszerzenie 
pracy o badania w badiach (na terenach plemiennych) wymagałoby za-
równo więcej czasu, jak i większej biegłości w lokalnych dialektach. Tylko 
kilka wizyt w małych kobiecych organizacjach, np. w Wadi Rum, uświa-
domiło mi, jak ważna byłaby taka przygoda badawcza. 

– Doświadczenia egipskie, libańskie, irańskie czy tureckie uwrażliwiły mnie 
na problematykę muzułmańskiego feminizmu, czerpiącego legitymizację 
z tradycji religijnej. W Jordanii nie udało mi się zidentyfi kować podob-
nych sformalizowanych organizacji. Oczywiście wśród moich rozmów-
czyń były osoby wierzące, legitymizacja ich działań na rzecz praw kobiet 
wypływała jednak raczej z praw człowieka niż religii. Zdecydowana więk-
szość z nich nie nosi chust (jednym z powodów może być duży udział 
chrześcijanek w ruchu kobiecym). Front Akcji Islamskiej ma silną frakcję 
kobiecą, reprezentującą jednak linię partii. Byłam zaproszona na spotka-
nie kobiecej grupy nieformalnej, która dyskutowała o religii w kontekście 
praw kobiet, ale brakuje w Jordanii rozmachu inicjatyw znanych mi z są-
siednich krajów. By jednak uzyskać szerszy obraz kobiecego uczestnictwa 
w sferze publicznej, zdecydowanie należało zawrzeć także punkt widzenia 
szerszej reprezentacji muzułmańskich liderek i polityczek. Często jednak 
bywa tak, że badania w określonej grupie utrudniają dostęp do innych 
(badania tego środowiska zostały zainicjowane w ostatnim czasie, por. 
Harmsen 2007; 2010).

– Wreszcie w mojej pracy brakuje głosu około 70 tysięcy zagranicznych pra-
cownic domowych, pochodzących głównie ze wschodniej Azji. Dopiero 
od niedawna podejmuje się próby uregulowania ich statusu i ochrony ich 
praw. Temat ten, tak ważny z punktu widzenia globalnego przepływu pracy 
kobiet, został już podjęty przez osoby znacznie bardziej ode mnie kompe-
tentne w tej dziedzinie. Poznanie go wykraczało poza moje pole badawcze.

Arabska Wiosna rozbudziła wiele nadziei na bardziej otwarte, sprawiedli-
we społeczeństwo, stworzyła nowe kanały politycznej komunikacji, przynosząc 
z sobą nie mniej obaw i wyzwań. Badanie genderowego aspektu ostatnich prze-
mian, których mały wycinek prezentuję, opisując zmagania o obywatelstwo, 
pragnę także kontynuować w przyszłości.



Rozdział szósty

Haszymidzkie Królestwo Jordanii 
– wybrane aspekty

Populacja: 6354,6 tysiąca
Dochód na mieszkańca: 4,916 USD

Wskaźnik Giniego: 0,37683

Średnia długość życia: 71,6 lat mężczyźni
74,4 lat kobiety

Wskaźnik bezrobocia: 11,6%84

Wprowadzenie8384

Haszymidzkie Królestwo Jordanii – niewielkie państwo na Bliskim Wscho-
dzie, któremu od blisko wieku udało się przetrwać w centrum przetaczających 
się przez region kryzysów i wojen. Za każdym razem ich skutki odczuwane były 
w tym małym kraju, a brak stabilności boleśnie dotykał jego mieszkańców. Ty-
siące uciekających przed wojną rodzin palestyńskich, irackich, a niedawno tak-
że syryjskich znalazło tutaj schronienie. W dziejach Jordanii odbija się zatem 
niezwykła dynamika bliskowschodniej historii, na którą składają się zarówno 
powszechne trendy rozwojowe, jak i wewnętrzna specyfi ka, razem stanowiące 
źródło wielu impulsów na rzecz zmiany (por. Zdanowski 2010).

Już samo powstanie tego państwa jest pasjonującym tematem socjologicznej 
analizy. Tereny leżące na obrzeżach Imperium Otomańskiego, na wschód od rze-

83 Współczynnik nierówności dochodowych. Jego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1 
i im wyższa, tym skala nierówności większa (dla porównania w Polsce wskaźnik ten wynosi 
0,342 – należymy do grupy krajów europejskich realizujących najmniej egalitarny model rozwoju). 
Pozostałe dane dla Polski: liczba ludności 38 511,8 tysiąca; bezrobocie: 12,5%; długość życia: męż-
czyźni 71,4 lat, kobiety 79,8 lat; dochód na mieszkańca: 20 217 USD.

84 Na podstawie danych uzyskanych w Jordańskim Urzędzie Statystycznym.
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ki Jordan, nie znajdowały się w centrum politycznej uwagi. Była to najmniej roz-
winięta, niemal zapomniana część prowincji syryjskiej. Niewielkie zaludnienie, 
niska stopa życiowa, trudny i niesprzyjający rozwojowi rolnictwa klimat, a także 
mało bogactw naturalnych oraz brak ośrodków miejskich (Robins 2004: 6–7) nie 
predestynowały tego obszaru do roli kolebki nowego narodu. Od początku był to 
projekt związany z polityką kolonialnych mocarstw. W trakcie arbitralnego wy-
znaczania granic państw w regionie pominięte zostały interesy jednego ze sprzy-
mierzeńców. Brytyjczycy obiecali szarifowi85 Mekki tereny, których duża część 
przypadła w udziale Francji. Utworzenie małego państwa arabskiego i osadzenie 
na tronie kogoś z rodziny szarifa miało załagodzić kłopotliwą sytuację politycz-
ną. Decyzja o powstaniu Transjordanii86, pod auspicjami Ligii Narodów, została 
podjęta w 1921 roku. Status tego nowego państwa – a raczej plemiennego emi-
ratu – nie był do końca określony. Jego podstawę ekonomiczną stanowiły bry-
tyjskie subsydia. Zapewniało to bezpieczeństwo interesów Korony w tej części 
regionu, a politycy z Londynu na mocy zawartego porozumienia posiadali pełną 
kontrolę nad jordańską polityką. Ze środków brytyjskich i przy wydatnym wkła-
dzie ofi cerów Zjednoczonego Królestwa utworzona została także jedna z najważ-
niejszych formacji militarnych na Bliskim Wschodzie – Legion Arabski.

Lata 40. kończą pierwszy okres budowania jordańskiej państwowości. Głów-
nym zadaniem w tamtym czasie było „utworzenie nowoczesnego państwa 
z zapyziałych, niezaludnionych, słabo rozwiniętych i zubożałych peryferiów. 
W gruncie rzeczy był to projekt zewnętrzny, neokolonialny, realizowany przez 
grupę brytyjskich urzędników z terenu i zależne elity administracyjne, sprowa-
dzone z zewnątrz” – podsumowuje powstanie jordańskiego organizmu państwo-
wego autor najlepszego opracowania historii tego kraju, Philip Robins (tamże: I). 
Uzależnienie od zagranicznej pomocy stało się rysem charakterystycznym całej 
historii Jordanii (tamże: 142–143). W wyniku kolejnych wiraży historii zmienia-
li się donatorzy, podstawa funkcjonowania państwa pozostała jednak niezmie-
niona. Obecnie Haszymidzkie Królestwo jest czwartym – po Izraelu, Egipcie 
i Kolumbii – odbiorcą amerykańskiej pomocy i można powiedzieć, że dziewięć 
„dekad od powstania jordańska pozycja jest obecnie uderzająco podobna do tej 
z początków istnienia: to faworyzowana zależność od regionalnego supermocar-
stwa dnia” (tamże: 204). 

Jordania uzyskała niepodległość w 1946 roku, wchodząc w kolejny – trwający 
do lat 70. – okres w swojej historii. Wbrew wszelkim oczekiwaniom i politycz-
nym burzom udało się jej zachować państwowość. Sukcesy i porażki tego kraju 
przez blisko pół wieku związane były z panowaniem króla Husajna (1952–1999). 
„Zarówno król, jak i państwo przetrwali wiele życiowych wyzwań, od prób za-
machów stanu, starć wewnętrznych, po wojnę domową z Organizacją Wyzwo-

85 Szarif – „szlachetnie urodzony” – honorowy tytuł przynależny członkom rodu Mahometa.
86 W 1949 roku zmieniono nazwę państwa na „Jordania”.
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lenia Palestyny. W latach 70. i 80. kraj stał się stabilnym, dobrze prosperującym 
państwem” (tamże: 244). Profi ty z boomu naft owego zaczęły w tym czasie spły-
wać także na Jordanię, która była ważnym rezerwuarem wykwalifi kowanej siły 
roboczej dla całego regionu.

Zasadniczy wpływ na politykę zewnętrzną i wewnętrzną kraju wywarł fun-
damentalny dla bezpieczeństwa całego Bliskiego Wschodu konfl ikt palestyńsko-
-izraelski. Przede wszystkim zmienił strukturę demografi czną kraju – obecnie 
większość populacji stanowią Palestyńczycy. Spotkanie się w jednym państwie 
dwóch nacjonalizmów – palestyńskiego i jordańskiego – skończyło się w 1970 
roku krwawą konfrontacją, która przyczyniła się do powstania muru nieufności 
wewnątrz społeczeństwa Haszymidzkiego Królestwa. Po porażce armii arabskich 
w wojnie sześciodniowej87 główny ciężar walki o własne państwo przejął pale-
styński ruch oporu, którego najważniejsze bazy znajdowały się na terenie Jor-
danii. Dzięki pomocy fi nansowej krajów arabskich, głównie Syrii, palestyńskim 
fedainom udało się stworzyć państwo w państwie – z własną administracją cy-
wilną, ufortyfi kowanymi obozami, w których mieszkali uchodźcy, i zbrojnymi 
oddziałami. Od 1968 roku coraz częściej dochodziło do starć z armią jordańską. 
Porwanie zachodnich samolotów przez Organizację Wyzwolenia Palestyny we 
wrześniu 1970 roku stało się pretekstem do militarnej rozprawy z palestyńskimi 
wojownikami, pogrzebało jednak plany integracji obu brzegów Jordanu pod ber-
łem Królestwa.

Strategiczne decyzje wobec palestyńskiej części społeczeństwa związane były, 
z jednej strony, z jordańskimi aspiracjami do reprezentowania interesów pale-
styńskich na forum międzynarodowym i chęcią odzyskania kontroli nad utraco-
nymi w 1967 roku terenami na Zachodnim Brzegu, z drugiej – z polityką krajów 
arabskich wobec problemu palestyńskiego. Odbijało się to na codziennym życiu 
tysięcy uchodźców i ich rodzin. Po pierwszym exodusie w końcu lat 40. wszyscy 
otrzymywali jordańskie obywatelstwo. Argumentem na rzecz zmiany polityki 
na początku lat 70.88 była obawa, że obywatelstwo, jako ważny krok na drodze 
do integracji, osłabi wolę powrotu do ojczyzny samych zainteresowanych i tym 
samym nacisk polityczny na arenie międzynarodowej na szukanie rozwiązań 
kwestii palestyńskiej. Sprawa ta do dziś budzi wiele emocji. Sytuację zaognia-
ją pojawiające się regularnie w lokalnej prasie informacje o amerykańskich lub 
zachodnich naciskach na jordański reżim, by „zagwarantował więcej praw po-

87 Część arabska Palestyny, tzw. Cisjordania, zwana potem Zachodnim Brzegiem, została za-
jęta w 1948 roku przez wojska jordańskie. W wojnie w 1967 roku, w wyniku porażki armii arab-
skich, obszar ten zajął Izrael. Utracono wówczas najlepsze tereny rolnicze i Wschodnią Jerozolimę, 
która była główną atrakcją turystyczną (40% PKB wytwarzane było w tej części państwa). Jednak 
Jordania, podtrzymując roszczenia wobec tego obszaru, nadal fi nansowała ze swoich środków 
szkoły, szpitale, wypłacała pensje urzędnikom.

88 Szczegółowe omówienie statusu uchodźców palestyńskich w poszczególnych krajach Bli-
skiego Wschodu można znaleźć w niedawno opublikowanym numerze „Refugee Survey Quarter-
ly” (Bocco 2010; Al Husseini, Bocco 2010).
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litycznych Palestyńczykom w Jordanii, co miałoby prowadzić do zrzeczenia się 
ich prawa do powrotu” („Th e Jordan Times” 13.08.2012). Celują w tym przed-
stawiciele islamistów: „UNRWA89 prowadzi bardzo niebezpieczną grę w regionie, 
pomagając uchodźcom osiedlić się w państwach przyjmujących albo wysyłając 
ich do kraju trzeciego. Jest to częścią konspiracji na rzecz osiedlania się Palestyń-
czyków w krajach ich goszczących, co jest sprzeczne z mandatem tej organizacji” 
– czytamy w artykule z czerwca 2011 roku („Th e Jordan Times” 24.06.2011).

O stosunku jordańskiego państwa do Palestyńczyków decydował (i wciąż 
decyduje) aktualny w danym momencie klimat polityczny. Raz zapraszano ich 
do współtworzenia państwa, zwłaszcza gdy pierwsze fale palestyńskich uchodź-
ców w latach 40. wyróżniały się na tle zacofanego społeczeństwa ze wschodniego 
brzegu Jordanu wykształceniem i bogactwem. Było wśród nich wielu prawni-
ków, lekarzy oraz dziennikarzy. Na Zachodnim Brzegu wskaźnik skolaryzacji był 
wyższy, prężnie działały związki zawodowe i samorząd, przybysze wnosili więc 
całkiem nową jakość w ospałe jordańskie życie polityczne (Zdanowski 2010: 
279). Innym razem – zniechęcano Palestyńczyków, a także podawano w wąt-
pliwość ich lojalność wobec Haszymidzkiego Królestwa. W czasach, gdy insty-
tucje związane z państwem odgrywały kluczową rolę w rozwoju kraju, a hasło 
„Jordania dla Jordańczyków” znajdywało społeczny poklask wśród rdzennych 
mieszkańców, dla wielu obywateli palestyńskiego pochodzenia zostały zamknię-
te drogi awansu w sektorze publicznym. Utrudnienia w dostępie do karier w tej 
sferze przyczyniły się do powstania silnej palestyńskiej reprezentacji w świecie 
biznesu. Była to wówczas jedyna dostępna ścieżka rozwoju zawodowego. Zmiana 
nadeszła wraz z procesami liberalizacji, gdy istotną rolę zaczął odgrywać sektor 
prywatny. Działający w nim od lat palestyńscy przedsiębiorcy często stawali się 
benefi cjentami nowej sytuacji (co znowu budziło niechęć).

Wspomniane wyżej ambiwalencja i pęknięcie między palestyńską a jordańską 
częścią społeczeństwa znajdują odbicie także w kształcie i sposobach funkcjono-
wania instytucji państwa. Jordania jest monarchią konstytucyjną. Choć istnieją 
tam instytucje demokratyczne, takie jak dwuizbowy parlament, władze sądow-
nicze i wykonawcze, znaczenie króla w tym ponad sześciomilionowym kraju jest 
potężne. Konsekwentnie pełni on funkcję gwaranta praw tradycyjnych jordań-
skich elit władzy. Monarcha ma zasadniczy wpływ zarówno na skład instytucji 
władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. W jego kompetencjach leży powoły-
wanie i odwoływanie premiera i rządu, król ma prawo rozwiązać Zgromadzenie 
Narodowe, wyznacza też 55 członków izby wyższej – senatu. Izba Deputowanych 

89 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bli-
skim Wschodzie (UNRWA) powstała 8 grudnia 1949 roku na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ. Mandat organizacji obejmował zapewnienie pomocy uchodźcom z terytoriów pale-
styńskich: edukację, opiekę zdrowotną oraz pomoc socjalną. UNRWA działa w Jordanii, Libanie, 
Syrii, Strefi e Gazy i na Zachodnim Brzegu (łącznie ze Wschodnią Jerozolimą) i choć działania pla-
nowane były jako krótkoterminowe, Zgromadzenie Ogólne ONZ co 3 lata przedłuża jej mandat.
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jest wybierana w głosowaniu powszechnym, może zatwierdzać, odrzucać oraz 
modyfi kować ustawy przedstawione przez rząd, jej własna inicjatywa legisla-
cyjna jest jednak ograniczona. Nowe prawo musi zostać zatwierdzone przez se-
nat. W niższej izbie parlamentu zasiada 120 osób, 12 miejsc jest zarezerwowa-
nych dla kobiet90, chrześcijanie mają zapewnione 9 miejsc, mniejszość czerkieska 
i czeczeńska – 3. Niemniej system wyborczy budzi wiele wątpliwości. Choć 
w 2010 roku zwiększono liczbę deputowanych reprezentujących miejskie okrę-
gi wyborcze, gdzie przeważają Jordańczycy pochodzenia palestyńskiego, prawo 
wyborcze nadal wyróżnia okręgi wiejskie, w których dominują rdzenni Jordań-
czycy. Osoby posiadające status rezydenta91 – czyli około 600 tysięcy uchodźców, 
głównie palestyńskich – nie mogą głosować.

Od lat centralnym przedmiotem sporu jest zasada „jeden wyborca – jeden 
głos”, faworyzująca głosowanie oparte na afi liacjach rodzinnych i plemiennych, 
a nie na określonej wizji programowej rozwoju kraju (por. Fischbach 1999). Mo-
hammad Masri z Ośrodka Badań Strategicznych Uniwersytetu Jordańskiego92 
podkreśla, że „ten system wyborczy rozbija społeczeństwo, tworzy podziały op-
arte na tradycyjnych, przymusowych relacjach, które stają się kluczowym ele-
mentem polityki. W efekcie każda partia polityczna zmuszona jest pertraktować 
z tradycyjnymi strukturami, co nie ma nic wspólnego z koncepcją państwa oby-
watelskiego” („Th e Jordan Times” 15.02.2012). W raporcie organizacji pozarzą-
dowych, prezentowanym na forum ONZ w lutym 2012 roku, znajdujemy ustęp 
w podobnym duchu:

Prawo (wyborcze) wymaga dogłębnej rewizji pod kątem zagwarantowania zasady równo-
ści i anulowania reguły „jeden wyborca, jeden głos”, która odbija się na składzie parla-
mentu, wzmacniając rolę plemion, zamyka przed kompetentnymi jednostkami możliwość 
wejścia do parlamentu na zasadzie wolnej i merytorycznej konkurencji (Jordan Shadow 
NGO Report 2012: 9).

Pomimo wielu toczonych przez opozycję batalii na rzecz zmian w kierunku or-
dynacji proporcjonalnej dotychczasowy sposób głosowania nie uległ zmianie, 
zapewniając większość w parlamencie lojalnym wobec króla kandydatom po-
chodzącym z rdzennych jordańskich plemion. Obecnie debata o ordynacji wy-
borczej rozgorzała na nowo. Trudno przewidzieć jej fi nał93.

90 W projekcie nowej ordynacji wyborczej liczba miejsc w Izbie Deputowanych ma wzrosnąć 
do 138, dla kobiet przewidziano 15 miejsc.

91 Osoba o statusie rezydenta ma prawo mieszkać na terenie Jordanii, uzyskuje dostęp do wie-
lu praw społecznych, ale nie politycznych.

92 Według badań z kwietnia 2011 roku, przeprowadzonych przez wspomniany ośrodek, 60% 
populacji popiera dotychczasowy system głosowania („Th e Jordan Times” 10.04.2012).

93 W chwili składania książki do druku przez kraj przetacza się kolejna fala protestów wobec 
jedynie „kosmetycznych” zmian w ordynacji wyborczej, która dalej faworyzuje lojalne wobec wła-
dzy struktury plemienne. Bractwo Muzułmańskie, podobnie jak w 1997 roku, rozważa bojkot wy-
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Nie są to jedyne zmagania o bardziej transparentny i otwarty system politycz-
ny. Coroczny raport, sporządzany przez Freedom House (Freedom in the World 
2012), wśród najważniejszych naruszeń swobód obywatelskich w Jordanii wy-
mienia:

– restrykcje związane z wolnością słowa
Za krytykę godzącą w społeczny porządek lub rodzinę królewską94 grozi kara 
więzienia. Państwo kontroluje telewizję, niezależność prasy jest ograniczana. 
Według badań Centrum Obrony Wolności Mediów, w 2011 roku zanotowano 
106 przypadków naruszenia wolności prasy. Spośród 500 dziennikarzy i dzien-
nikarek, którzy wzięli udział w badaniu, 64% przyznało, że doświadczyło lub sły-
szało o problemach kolegów z naciskami ze strony urzędników; 41% potwierdzi-
ło akty zastraszenia przez lokalne władze; 12,8% otrzymywało groźby. Arabska 
Wiosna przyniosła powiew wolności w mediach, spadła liczba tych, którzy 
przyznają, że stosują autocenzurę. Ciągle jednak odsetek ten jest wysoki – 87% 
wobec 95% w roku ubiegłym („Th e Jordan Times” 3.05.2012). Tematy związane 
z armią, służbami bezpieczeństwa i religią uznawane są za drażliwe, jordańskie 
media podejmują je rzadko i z obawą.

– wolność zrzeszania się
Wprawdzie organizacje pozarządowe mogą działać bez większych przeszkód, na-
ciski jednak nie należą do rzadkości95, a niezależność III sektora ograniczana jest 
przez przepisy dające rządowi prawo do wpływania i kontrolowania budżetów 
NGO-sów, zablokowania możliwości korzystania z grantów zagranicznych czy 
prawo weta wobec konkretnych programów (por. Jordan Shadow NGO Report 
2012)96. Do strajku jako formy pracowniczego protestu można się odwołać tyl-
ko po uzyskaniu zgody rządu. Zgoda taka jest wymagana także przy rejestracji 
związku zawodowego97.

borów. Po raz kolejny przedłużono termin rejestracji wyborczej, co oznacza odroczenie terminu 
wyborów. 

94 Dziewiętnastolatek dostał dwuletni wyrok więzienia za obrazę króla (spalenie wizerunku 
monarchy). Po podjęciu strajku głodowego został uwolniony („Th e Jordan Times” 29.02.2012). 
Nieznani sprawcy zranili blogerkę – miała być to kara za krytykę księcia Hassana, któremu zarzu-
ciła „niedocenianie umysłów i zdolności Jordańczyków” („Th e Jordan Times” 21.02.2012).

95 Krajowe Centrum Praw Człowieka pod wpływem nacisków ze strony organów państwo-
wych złagodziło swoje ofi cjalne stanowisko dotyczące m.in. prawa wyborczego. Delegacja Komi-
sji ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która gościła w styczniu 2012 roku 
w Ammanie, zwróciła uwagę na konieczność uzyskania pełnej suwerenności przez Ośrodek („Th e 
Jordan Times” 26.01.2012).

96 Kontrowersyjne prawo zostało przyjęte w 2008 roku. Przez kraj przetoczyła się wówczas 
dyskusja o znaczeniu suwerenności sektora organizacji pozarządowych dla procesu demokratyza-
cji („Th e Jordan Times” 17.06.2008; 3.07.2008; 6.07.2008). W ostatnim czasie kilkakrotnie odmó-
wiono rejestracji stowarzyszenia matek działających na rzecz równego prawa do obywatelstwa.

97 13 sierpnia 2011 roku została powołana niezależna federacja związkowa, przełamująca mo-
nopol Generalnej Federacji Jordańskich Związków Zawodowych, która w przekonaniu wielu osób 
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– niezawisłość sądów
Suwerenność władzy sądowniczej jest ograniczana przez ingerencję Minister-
stwa Sprawiedliwości i Wyższej Rady Sądowniczej, której członków mianuje 
król. Wprawdzie sądy cywilne działają jawnie, każda sprawa jednak może zostać 
wyłączona decyzją premiera spod ich jurysdykcji i przekazana do Sądu Bezpie-
czeństwa Publicznego (zniesienie tych sądów jest jedną z najważniejszych reko-
mendacji Komisji ds. Praw Człowieka ONZ).

– działalność służb bezpieczeństwa
Ingerencja służb bezpieczeństwa wciąż ogranicza swobody obywatelskie, nad-
używana jest praktyka aresztowania bez przedstawienia zarzutów; tortury i złe 
traktowanie w więzieniach są na porządku dziennym.

– korupcja
Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju kraju i skuteczności proce-
sów demokratyzacyjnych, podważa zaufanie, obniża przewidywalność instytucji 
publicznych, sprzyja naruszaniu praw człowieka. W rankingu Transparency In-
ternational z 2011 roku Jordania zajmuje 56. miejsce na 183 kraje, z wynikiem 
4,5 punktu na 10 (dla porównania Polska jest na 41. miejscu z 5,5 punktami). 
W 2007 roku powołano niezależną Komisję Antykorupcyjną, jednak pomi-
mo że krajem co chwilę wstrząsają kolejne korupcyjne afery, rzadko dochodzi 
do wymierzenia kary sprawcom. Żądanie skutecznej walki z korupcją było jed-
nym z głównych haseł 1300 akcji protestacyjnych, jakie miały miejsce w Jorda-
nii w ciągu roku, w okresie od marca 2011 do marca 2012 („Th e Jordan Times” 
15.03.2012).

– równość ze względu na płeć
Naruszanie zasady równości płci w prawie spadkowym, rozwodowym, w kwestii 
opieki nad dziećmi, oprócz reguł zmniejszających kary za zbrodnie z powodu 
honoru, wskazywane są jako najważniejsze przykłady dyskryminacji kobiet.

Wszystko to powoduje, że Haszymidzkie Królestwo Jordanii nadal pozosta-
je w grupie krajów niewolnych98, w skali wolności obywatelskich i swobód po-
litycznych uzyskując 5,5 punktu, choć zaznaczyć należy powolny, ale stały pro-
gres. Od lat cechą charakterystyczną reżimu jest raczej kooptacja do struktur 
władzy krytyków czy krytyczek systemu niż otwarta walka z opozycją.

nie spełniała swojej misji. Tylko od stycznia do sierpnia 2011 roku miało miejsce 550 protestów 
pracowniczych – legalnych i nielegalnych („Th e Jordan Times” 14.08.2011).

98 Szczegóły dotyczące metodologii badań można znaleźć w raporcie Freedom House (Free-
dom in the World 2012: 33–35). Każdemu państwu przyznawana jest – osobno w dziedzinie praw 
politycznych oraz w zakresie wolności obywatelskich – ocena w skali od 1 do 7, gdzie jeden ozna-
cza najwyższy poziom wolności, a siedem najniższy. Średnia ocena z tych dwóch obszarów wyzna-
cza status danego państwa. Kraj „wolny” plasuje się między 1 a 2,5 punktu; „częściowo wolny” – 
między 3 a 5; „niewolny” – między 5,5 a 7.
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Defensywna liberalizacja

W literaturze dotyczącej demokratycznych transformacji w największym 
uproszczeniu wyróżnić możemy dwie szkoły: ekonomiczną i społeczno-kul-
turową. Obie zakładają, że demokratyzacja jest procesem oddolnym – prze-
obrażenia społeczeństwa wymuszają zmiany w funkcjonowaniu państwa. Dla 
pierwszej podstawą demokratycznej transformacji są przemiany ekonomiczne 
prowadzące do powstania burżuazji: „nie ma burżuazji, nie ma demokracji” – 
pisał Barrington Moore w klasycznym dziele Social Origins of Dictatorship and 
Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World (za: Robin-
son 1998: 388). W pracach na temat demokratycznych przeobrażeń ostatnich 
dekad wskazuje się z kolei na decydującą rolę klas pracujących i obojętność 
klasy średniej. Inny wariant, oparty na argumentacji ekonomicznej, nie tyle 
skupia uwagę na formowaniu się konkretnej klasy, ile na samym procesie mo-
dernizacji. Wraz z rozwojem kapitalizmu i wzrostem PKB zwiększają się na-
ciski na rzecz większej inkluzywności systemu („azjatyckie tygrysy”). Według 
innych interpretacji z kolei żądania demokracji nasilają się w okresie ekono-
micznej zapaści (Ameryka Południowa lat 80.).

Wyjaśnienia odwołujące się do przyczyn społeczno-kulturowych podejmu-
ją różnorodne wątki. Najstarsza interpretacja tłumacząca demokratyczny zwrot 
w krajach zachodnich zwraca uwagę na ścisły związek między (protestanckim) 
indywidualizmem a demokracją. Inna, analizując sytuację w Europie Środkowej, 
uwypukla znaczenie rewolucji komunikacyjnej w procesie dyfuzji idei. Kraje de-
mokratyczne inspirują powstawanie demokratycznych idei i zachowań w pań-
stwach niedemokratycznych. Stąd czytamy o „zarażaniu demokracją”. Wreszcie 
warto przypomnieć wariant skupiający uwagę na społeczeństwie obywatelskim 
jako decydującym czynniku determinującym zarówno powstanie, jak i stabil-
ność demokracji.

Nie sposób całkowicie pominąć ujęcia elitarystycznego, konkurencyjnego 
wobec wizji transformacji jako procesu oddolnego. Adam Przeworski (1991) 
pisze w tym kontekście o „szczelinach w bloku władzy” – czyli zmniejszeniu 
spójności wewnątrz elit państwowych. Wejście na drogę demokratyzacji ma 
przywrócić legitymizację systemowi. Która z tych koncepcji najlepiej wyjaśnia 
przypadek jordański?

Procesy demokratyzacji podążają różnymi drogami, a haszymidzka wer-
sja w wielu miejscach znacznie odbiega od modeli znanych z Azji Wschodniej, 
Ameryki Łacińskiej czy Europy Środkowej. Termin, który trafnie oddaje tę lo-
kalną specyfi kę, to „defensywna demokratyzacja”. Po raz pierwszy użył go Glenn 
Robinson w artykule opublikowanym w „International Journal of Middle Ea-
stern Studies”, defi niując go jako: „serię środków zapobiegawczych, podjętych 
w celu zachowania elitarnych przywilejów, blokujących bardziej fundamentalną 
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zmianę” (Robinson 1998: 387). Cztery fi lary władzy – monarchia z jej koteria-
mi, armia i służba bezpieczeństwa, bogate elity biznesowe i liderzy plemienni ze 
Wschodniego Brzegu – miały pozostać nienaruszone, a podjęte reformy zapew-
nić im trwałość. Wejście na drogę politycznej liberalizacji w sytuacji pogłębiają-
cego się kryzysu ekonomicznego wydawało się jedyną szansą zachowania istnie-
jącej struktury władzy (por. Brand 1995), zwłaszcza że liczba dostępnych opcji, 
w kraju uzależnionym od dotacji zewnętrznych, była ograniczona. 

Opisywany przez Przeworskiego wewnętrzny konfl ikt w strukturach władzy 
nie istniał w Jordanii, a ich spójność przez cały czas pozostała nienaruszona. 
U źródeł decyzji politycznych, które uruchomiły demokratyczne przemiany, le-
żał poważny kryzys fi skalny państwa, spowodowany załamaniem się dotychcza-
sowego systemu zagranicznych transferów. W sytuacji państwa rentierskiego, 
w którym główne wpływy pochodzą nie z podatków, lecz od międzynarodowych 
dotacji, ma to zawsze katastrofalne skutki. Stabilność i bezpieczeństwo reżi-
mu jest bowiem utrzymywana przez redystrybucję środków (głównie w posta-
ci subsydiów), zwłaszcza do grup stanowiących bazę poparcia sytemu. Ujmując 
to szerzej, rentierski kontrakt społeczny opiera się na założeniu, że państwo jest 
dostarczycielem dóbr i usług, bez nakładania na obywateli obciążeń fi skalnych, 
oni zaś pozostawiają elitom państwowym dużą dozę autonomii w kształtowa-
niu polityki. Legitymizacja władzy opiera się zatem na zapewnieniu określonego 
poziomu życia, a nie na zasadach demokratycznych. Innymi słowy: „nie ma po-
datków, nie ma reprezentacji”. Państwo ogranicza „formalną politykę do kwestii 
dystrybucji, a uczestnictwo do sfery konsumpcji” (Wiktorowicz 1999: 608), dla-
tego często wskazuje się na apolityczność jako ważną cechę społeczeństw państw 
rentierskich.

Marsz w stronę politycznej liberalizacji rozpoczął się w Haszymidzkim Kró-
lestwie Jordanii w 1989 roku. Pomimo wielu przeciwieństw i wyzwań, takich 
jak druga wojna w Zatoce i utrata (w wyniku embarga) najważniejszego partne-
ra gospodarczego – Iraku, drastyczny program cięć wydatków na cele społecz-
ne narzucony przez międzynarodowe instytucje fi nansowe czy kontrowersyjny 
traktat pokojowy z Izraelem, część zmian udało się przeprowadzić, co wyróżnia 
ten kraj na tle regionu.

Tajne rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym doprowadzi-
ły do przyjęcia wymagającego planu oszczędności budżetowych. W lutym 1989 
roku przez kraj przetoczyła się fala protestów przeciwko podwyżkom cen:

Jordańczycy już cierpieli z powodu dewaluacji jordańskiego dinara, wysokiego bezrobo-
cia, obniżonego poziomu życia oraz cięć w wydatkach budżetowych. Nagła decyzja rzą-
du o podniesieniu cen paliw oraz innych podstawowych produktów i usług, takich jak 
papierosy, opłaty telefoniczne i woda do nawadniania, była kroplą, która przepełniła kie-
lich goryczy. (...) W ciągu czterdziestu ośmiu godzin w różnych częściach kraju wybuchł 
bunt – rzucali kamieniami, palili banki i budynki rządowe. Zamieszki szybko stłumiono 
(Królowa Noor – autobiografi a 2005: 292–293).
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Nie były to wystąpienia grup opozycyjnych o marginalnym znaczeniu. Bunt 
wybuchł na południu kraju, zamieszkałym przez jordańskie plemiona lojal-
ne wobec monarchy. Na fali wzrastającej przemocy rząd podał się do dymisji. 
Król wprawdzie nie odwołał decyzji o podwyżkach, ale ogłosił datę pierwszych 
od 1967 roku wyborów powszechnych – w kraju, w którym ciągle obowiązywał 
ustanowiony w 1963 roku zakaz działalności partii politycznych (jedynym wy-
jątkiem było Bractwo Muzułmańskie, które posiadało status organizacji dobro-
czynnej). „Nowy premier zawiesił stan wyjątkowy i rozpoczął proces przyznawa-
nia prasie większych swobód. Król poinformował o tych zmianach w stanowczej 
i przekonującej mowie do narodu” (tamże: 294). Daniel Brumberg (1992: 230) 
sytuację tę nazywa „demokratycznym targiem”, czyli „umową, w której zgoda na 
demokratyczne reformy ma umożliwić przeprowadzenie refom ekonomicznych”.

W wyborach z 8 listopada 1989 roku wzięło udział 63% uprawnionych do 
głosowania, zgłoszono 647 kandydatów i kandydatek. Polityka defensywnej li-
beralizacji była środkiem, który miał uchronić istniejący system władzy przed 
upadkiem. Została podjęta w sytuacji braku pragnącej emancypacji klasy śred-
niej, silnego społeczeństwa obywatelskiego, czy w ogóle społecznego nacisku na 
głębszą inkluzywność systemu (Robinson 1998: 389). Przetaczające się przez kraj 
protesty miały podłoże przede wszystkim ekonomiczne, były także sprzeciwem 
wobec wszechobecnej korupcji. Zainicjowane przez państwo zapobiegawcze re-
formy demokratyczne (z małymi korektami) ochroniły dotychczasowy system, 
nad którym wisiała potencjalna groźba upadku z powodu narastającego gnie-
wu i frustracji społeczeństwa. Trafną ilustracją tej sytuacji jest wypowiedź jed-
nego z jordańskich decydentów: „urzędujące elity kalkulowały, że jakieś kroki 
w stronę liberalizacji mogłyby służyć jako użyteczny zawór bezpieczeństwa, kie-
dy nieuniknione skutki programów oszczędnościowych staną się coraz bardziej 
dotkliwe” (za: Wiktorowicz 2000: 47). I okazało się, że był to zawór skuteczny. 
Ówczesna królowa tak wspomina pierwsze od ponad 30 lat wybory: „W wio-
skach i miastach, które odwiedziłam, panowała świąteczna atmosfera. Młodzi 
mężczyźni, którzy jeszcze przed sześcioma miesiącami rzucali kamieniami, teraz 
zawieszali transparenty i chorągwie” (Królowa Noor – autobiografi a 2005: 298). 

Wkrótce Jordania miała się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem. Ostatecznym 
powodem załamania się prosperity lat 80., związanej z boomem naft owym, stała 
się wojna w Zatoce Perskiej. Ekonomiczna zapaść początku lat 90. kończy ko-
lejny ważny okres w historii kraju (Robins 2004: 2). Jordania, choć formalnie 
pozostała neutralna wobec tego regionalnego konfl iktu, odmówiła potępienia 
Saddama Husajna. Arabia Saudyjska wydaliła wówczas jordańskich dyplomatów 
i wstrzymała dostawy ropy naft owej. Sankcje nałożone przez ONZ na Irak boleś-
nie uderzyły w gospodarkę jordańską, dla której kraj ten był głównym partnerem 
gospodarczym (straty w 1991 roku równe były połowie PKB). Powróciły tysiące 
pracowników zatrudnionych w państwach produkujących ropę, tym samym bu-
dżet tracił poważne środki, które przesyłane były do Jordanii. Ustała pomoc na-
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pływająca z krajów Zatoki Perskiej. Gdy Jordania potępiła bombardowanie Bag-
dadu i zniszczenie instalacji naft owych przez lotnictwo zachodnie, wstrzymano 
amerykańskie dotacje.

W takiej pełnej napięcia sytuacji – zarówno na arenie wewnętrznej, jak i mię-
dzynarodowej – król złożył obietnicę zniesienia zakazu organizowania partii po-
litycznych i zobowiązał się podjąć zdecydowane działania przeciwko korupcji. 
W czerwcu 1991 roku została przyjęta Karta Narodowa – plan demokratycznej 
transformacji. Dokument ten wymaga kilku słów omówienia.

Po pierwsze, jest on niezwykle postępowy, wielokrotnie podkreśla demokratyczne warto-
ści, intelektualny pluralizm, tolerancję i równość. Faktycznie w wielu miejscach akcentuje 
równość praw i równość wobec prawa mężczyzn i kobiet. Po drugie, stanowczo potwier-
dza prawo do prywatnej własności, główny fi lar władzy elit. Po trzecie, cechuje go pewna 
schizofrenia, gdy szuka legitymizacji dla swoich zasad na różnych płaszczyznach: w jor-
dańskim nacjonalizmie, arabskim nacjonalizmie, islamie (zarówno religii, jak i cywiliza-
cji) i międzynarodowych albo uniwersalnych standardach. Po czwarte, pomimo dające-
go się wyczuć wyrachowania, uczciwie przyznaje, że ludzie stracili zaufanie do instytucji 
państwa. Karta słusznie zwraca też uwagę na niewypełnienie przez kraje Zatoki fi nanso-
wych obietnic wobec Jordanii, co pogłębiło kryzys fi nansowy (Robinson 1998: 394).

Jednak to, co stanowi o wyjątkowości tego dokumentu, nie jest związane 
z głęboko postępowym charakterem. Świat „pełen jest niezrealizowanych de-
klaracji, i tutaj z pewnością Bliski Wschód nie jest wyjątkiem”, zauważa Glenn 
Robinson (tamże). W pracach sześćdziesięcioosobowego komitetu, który reda-
gował Kartę Narodową, brali udział reprezentanci i reprezentantki wszystkich 
stron sceny politycznej – nie tylko oddani zwolennicy króla, ale także członko-
wie Bractwa Muzułmańskiego, partie lewicowe różnych odmian, a nawet czło-
nek Grupy Wolnych Ofi cerów, która kilkanaście lat wcześniej dokonała nieuda-
nego zamachu stanu.

Proces zainicjowany przez monarchę ograniczył możliwość niekontrolowa-
nej zmiany. Demokratyzacja przebiegała (i ciągle przebiega) według scenariusza, 
który zapewnia bezpieczeństwo interesów najważniejszych elit w państwie. Jeśli 
pojawiało się zagrożenie, uciekano się do niedemokratycznych metod, by je za-
żegnać (por. Robinson 1998). Nie znaczy to, że nic się nie zmienia. Prasa cieszy 
się większą wolnością, stowarzyszanie się jest łatwiejsze, rola służb bezpieczeń-
stwa dyskretniejsza, a tortury i arbitralny areszt rzadsze niż u sąsiadów. System 
taki Andreas Schedler nazywa wyborczym autorytaryzmem:

Wybory są zasadniczo wolne (zgodnie z przyjętym prawem wyborczym), a także mini-
malnie pluralistyczne (partie opozycyjne mogą wystawiać kandydatów), minimalnie kon-
kurencyjne (partie opozycyjne, jeśli nie aspirują do zwycięstwa, mogą zdobywać głosy 
i miejsca w parlamencie), nie są narażone na przytłaczające represje, chociaż sporadycz-
nie i wybiórczo mogą doświadczać szykan. W sumie jednak wyborcza rywalizacja jest 
przedmiotem na tyle poważnej, powszechnej i systematycznej państwowej manipulacji, że 
nie może być nazwana demokratyczną (Schedler 2006: 3).
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Jedna z moich rozmówczyń ujęła to podobnie:

To bardzo proste, sama rozumiesz, jeśli potrzebujesz określonych ludzi w parlamencie, by 
uchwalili prawo konieczne do przeprowadzenia oczekiwanych przez ciebie zmian, musisz 
przygotować odpowiednie prawo wyborcze (R16: 2008).

Proces odgórnie kontrolowanej politycznej liberalizacji może się jednak wy-
mknąć spod kontroli. Nabierając własnej dynamiki, jak w kuli śniegowej, mogą 
narastać oczekiwania współudziału w decydowaniu o przyszłości kraju i praw-
dziwej demokratycznej transformacji. Podobnie większe wpływy z podatków od 
obywateli do budżetu państwa mogą być legitymizacją żądań większej inkluzyw-
ności systemu. Póki co, niewielkie zmiany dało się zauważyć na szczytach wła-
dzy. Reguły narzucone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyniosły 
korzyści elitom biznesu, w większości palestyńskim. Państwo, wraz z wpisaniem 
się w nową doktrynę gospodarczą, chroni je przed redystrybucyjnymi żądaniami 
pozostałych grup społecznych. „W takim przypadku podziały między grupami 
etnicznymi oraz sektorem prywatnym i publicznym wzmacniają się, skłaniając 
społeczność biznesu do opowiedzenia się po stronie ekonomicznej, ale nie po-
litycznej liberalizacji” (Robinson 1998: 390). Ostatnie kilkanaście miesięcy ot-
worzyło nowe kanały politycznej ekspresji, za wcześnie jednak na wyrokowanie 
o głębokości i trwałości zachodzących zmian.

O jordańskim społeczeństwie obywatelskim

Niełatwo jest podać jedną wspólną defi nicję społeczeństwa obywatelskiego. Naj-
częściej opisuje się je jako kolektywny mechanizm, który zwiększa zdolność oby-
wateli do ochrony swoich praw przed arbitralnymi zakusami państwa. Jest to 
przestrzeń pomiędzy rodziną, państwem a rynkiem, w której funkcjonują orga-
nizacje społeczne (por. Wiktorowicz 2000; Wnuk-Lipiński 2005). Analizy porów-
nawcze procesów politycznych transformacji w mniejszym stopniu zajmują się 
ostatnio związkami między ekonomią a polityką czy nowymi ujęciami teorii mo-
dernizacji, w centrum debaty stawiając właśnie społeczeństwo obywatelskie99 – 
remedium na autorytaryzm władzy. Te dobrowolne organizacje działające na 
rzecz praw człowieka czy praw kobiet, stowarzyszenia profesjonalne, związki re-
ligijne, grupy intelektualistów tworzyły w Ameryce Południowej, Afryce czy Eu-
ropie Wschodniej niezależną przestrzeń dla społecznych interakcji, gdzie rodził 
się kontrhegemoniczny projekt. Wraz ze wzrostem świadomości rósł krytycyzm 

99 Podobne problemy podnosi Grażyna Skąpska w analizie From „Civil Society” to „Europe” 
(2011: 2). Autorka, dostrzegając rolę organizacji społecznych w kształtowaniu nowego porządku 
społecznego po upadku bloku wschodniego, zastanawia się, w jakim stopniu postkomunistyczny 
konstytucjonalizm w krajach Europy Środkowej był odpowiedzią na te społeczne oczekiwania.
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wobec władzy, a nadzieja na polityczną zmianę stawała się źródłem społecznej 
mobilizacji. Na polityczną scenę wchodziły grupy dotąd z niej wykluczane. Spo-
łeczeństwo obywatelskie stawało się platformą politycznej partycypacji. W miarę 
powiększania się tej niezależnej przestrzeni autorytaryzm państwa słabł.

Wypada jednak w tym miejscu zapytać, czy przedstawiona powyżej optymi-
styczna wizja jest adekwatna do opisu procesów politycznej liberalizacji na Bli-
skim Wschodzie, gdzie projekty demokratyzacyjne były inicjowane w trakcie 
ekonomicznych kryzysów przez reżimy, jako strategia przetrwania istniejącej 
struktury władzy (por. Rahbek 2005). Czy w takiej sytuacji instytucje społeczeń-
stwa obywatelskiego mogą się stać narzędziem społecznego upodmiotowienia? 
Haszymidzkie Królestwo Jordanii wydaje się dostarczać idealnego materiału do 
takiej analizy z dwóch powodów (por. Wiktorowicz 2000):

– po pierwsze, jordański projekt demokratyzacji jest najstarszym i najtrwal-
szym programem politycznej liberalizacji w regionie. Zainicjowane przez 
władze reformy umożliwiły rozwój starannie uregulowanego sektora orga-
nizacji społeczeństwa obywatelskiego;

– po drugie, jako jedno z najbardziej demokratycznych państw w regio-
nie Jordania wypracowała najbardziej zaawansowaną formę relacji pań-
stwo–społeczeństwo obywatelskie. Administracyjna kontrola i regulacja 
społeczeństwa obywatelskiego świadczą o tendencji do odchodzenia od 
jawnych represji w stronę mniej widocznych form kontroli. Quintan Wik-
torowicz (tamże: 48) podkreśla:

Defensywna demokratyzacja nie była dobroczynnym gestem czy rezultatem oddolnej pre-
sji; była to strategia przetrwania reżimu w sytuacji ekonomicznego kryzysu i politycznej 
niestabilności. I w tym kontekście musi być wyjaśniany rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz dokonywana ocena, czy tworzą one skuteczne mechanizmy społecz-
nego upodmiotowienia.

Zawieszenie stanu wojennego, ogłoszenie wyborów i legalizacja partii po-
litycznych stworzyły sprzyjający klimat dla aktywności obywatelskiej. Choć 
wcześniej działały profesjonalne stowarzyszenia i organizacje dobroczynne, 
to wraz z powstaniem nowych możliwości zaobserwowano ich spektakularny 
wzrost. Liczba organizacji pozarządowych w latach 1989–1994 zwiększyła się 
o 67% (z 391 do 477). W wypadku stowarzyszeń kulturalnych rozwój był jeszcze 
bardziej imponujący: z 44 do 156, czyli o 271% (tamże: 47). Liczby te musimy 
jednak interpretować zgodnie z logiką jordańskiej transformacji, której celem 
było odzyskanie kontroli i stabilności systemu.

Obserwując na co dzień działalność wybranych organizacji pozarządowych 
i biorąc udział w licznych dyskusjach, jakie toczyły się w Jordanii w 2008 roku 
w związku z pracami nad nowym prawem regulującym funkcjonowanie III sek-
tora, kilka kwestii wydało mi się szczególnie istotnych:
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– ramy prawne
Skomplikowany gąszcz przepisów: regulacji, wymaganych prawem zezwoleń, 
reguł podatkowych i innych instrumentów administracyjnego nacisku skutecz-
nie kanalizuje aktywność, zgodnie z oczekiwaniami władzy. Moje respondentki 
podawały liczne przykłady ilustrujące ten stan rzeczy. Znowelizowane prawo 
o stowarzyszeniach przewiduje m.in., że założyciel bądź założycielka organiza-
cji nie może być karany/karana i musi się cechować nienaganną opinią. By tego 
dowieść, należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez Departament In-
formacji. Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych na temat treści takiego 
certyfi katu zdarza się, że bez podania przyczyny nie jest on wydawany, a nie ma 
przewidzianego trybu odwoławczego. Stosowny urząd ma też prawo opóźnić 
procedurę rejestrową na czas nieokreślony, powołując się na niesprecyzowane 
bliżej nieprawidłowości we wniosku. Zgodnie z istniejącymi przepisami orga-
nizacja może zostać rozwiązana, jeśli bez ofi cjalnej zgody przyjmie zagraniczny 
grant. Akceptacji wymagają też roczne plany działań składane w odpowiednim 
ministerstwie. Jedna z liderek podsumowuje:

Właściwy minister musi zaakceptować decyzje podjęte przez zarząd, może wyznaczyć też 
osobę, która z ramienia ministerstwa będzie pełnić funkcję członka lub członkini zarzą-
du. Organizacja nie może przyjąć żadnych funduszy bez zgody odpowiedzialnego za dane 
kwestie ministra. Jeśli nie uzyska takiej zgody, środki mogą zostać skonfi skowane. I mnie 
odpowiadają: „Nie możesz otrzymywać środków spoza kraju, jeśli działasz przeciwko 
państwu i bezpieczeństwu”. I dodatkowo jeszcze planują zmianę (...) i jeśli minister uzna, 
że podjęta aktywność nie jest zgodna z misją organizacji, ma grozić za to kara 10 000 JD 
lub sześć miesięcy więzienia (R2: 2008).

Inna komentuje:

Kto będzie chciał pracować, jeśli będzie mógł zostać uwięziony na sześć miesięcy. 
Przecież takie sformułowanie nie jest jasne, dopuszcza dwuznaczności i elastyczność. 
Straszą, że tego nie można robić, tamtego (...). A jeśli popełnisz błąd, musisz za niego za-
płacić. Ale to nie powinna być decyzja administracyjna. Jeśli ludzie przekraczają prawo, 
od tego jest sąd. Przecież potrzebujemy środków na naszą działalność i projekty. Musimy 
o nie zabiegać. Piszemy wnioski. Nie zawsze to działa. Ale sama wiesz, ile to wymaga pra-
cy i czasu. W końcu wniosek zostaje zaakceptowany, a my musimy czekać na decyzję. To 
trwa, a czas płynie. Nawet jeśli się w końcu zgodzą, to może być za późno na realizację. Ta 
część dotycząca fi nansów też jest częścią wolności (R16: 2008).

Przepisy dają ministrowi prawo rozwiązania organizacji, gdy ta w ciągu miesiąca 
nie odpowie pozytywnie na zarzut przekroczenia misji czy naruszenia prawa.

– kontrola administracyjna
Olbrzymi aparat biurokratyczny, który ma zagwarantować pełną kontrolę i eli-
minację wszelkich nieprzewidzianych sytuacji, służy monitorowaniu i dokumen-
towaniu działalności III sektora. Ilustruje to wypowiedź jednej z aktywistek:
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Potrzebujemy zezwolenia na każde spotkanie, na wszystko, co robimy. To bardzo ograni-
cza naszą pracę. A my chcemy tylko, żeby prawo działało, żeby było wprowadzane w ży-
cie. Wtedy słyszymy: „To jest czerwona linia!” (R2: 2008).

Wszelka działalność musi być zgłaszana we właściwej komórce ministerstwa, 
która odpowiada za określony rodzaj aktywności. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych reguluje działalność związków zawodowych, partii politycznych 
i profesjonalnych stowarzyszeń; Ministerstwo Kultury – organizacje kulturalne; 
Ministerstwo Rozwoju Społecznego – organizacje dobroczynne, kobiece etc. Ak-
tywność wykraczająca poza granice wyznaczone logiką biurokratycznej efektyw-
ności jest ograniczona (czasem represjonowana). Taka segmentacja nie sprzyja 
tworzeniu „ponadsektorowych” sojuszy na rzecz politycznej zmiany.

Za przykład tego, jak dalece państwo może ingerować w działalność III sekto-
ra, niech posłuży przypadek Unii Kobiet Jordańskich (JWU), organizacji skupia-
jącej około 7 tysięcy członkiń w 10 autonomicznych oddziałach w całym kraju. 
Statut dawał im niezależność administracyjną, fi nansową i programową – fi lie 
mogły podejmować działania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami członkiń na 
danym terenie. To utrudniało jednak kontrolę tej niepokornej organizacji kobie-
cej, dlatego nakazano rozwiązanie biur regionalnych, a oddziały podporządko-
wano centrali w Ammanie. Zniszczono w ten sposób unikatową demokratyczną 
strukturę, oddającą władzę w organizacji w ręce jej członkiń, które decydowały 
o jej kierunkach rozwoju.

– znaczenie słowa „polityka”
Najważniejszym terenem starcia pozostaje znaczenie słowa „polityka”, a dokład-
niej jego aktualna, ofi cjalna wykładnia. Demokracja – w rozumieniu urzędników 
państwowych – oddzieliła sferę kultury i polityki. Wraz z legalizacją partii po-
lityka została relegowana do wyznaczonych przez państwo obszarów. Przedsta-
wiciel Ministerstwa Rozwoju Społecznego wyraźnie to podkreślił: „Teraz sfera 
polityki i kultury zostały oddzielone” (za: Wiktorowicz 1999: 611). Organizacje 
pozarządowe nie mogą prowadzić aktywności „politycznej, plemiennej czy sek-
ciarskiej” („Th e Jordan Times” 20.08.97). Centrum Studiów Kobiecych zorgani-
zował w 1996 roku dyskusję na temat sposobów promowania kobiet kandydu-
jących w nadchodzących wyborach, co spotkało się z natychmiastową reakcją 
służb bezpieczeństwa i zakazem podobnych inicjatyw. W lipcu 2011 roku Sąd 
Rejestrowy przy wspomnianym powyżej Ministerstwie Rozwoju Społecznego 
odmówił rejestracji stowarzyszenia Jordanek działających na rzecz równego pra-
wa do obywatelstwa, ponieważ „obywatelstwo jest sprawą polityczną”100. Natura 
tego, co polityczne i kulturowe, jest płynna (o czym traktował w części rozdział 
IV). Organizacje pozarządowe nie mogą przekraczać granicy polityczności wy-

100 Notatki terenowe autorki.
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znaczonej przez państwo, czego konsekwencją jest ich depolityzacja i tym sa-
mym utrata części potencjału mobilizującego na rzecz zmian. 

Kontrola państwa, choć nierzadko nachalna i wszechobecna, nie jest absolut-
na. Relację państwo–społeczeństwo obywatelskie kształtuje wiele czynników we-
wnętrznych i zewnętrznych. Przy dużej determinacji aktorów społecznych wciąż 
pozostaje miejsce na aktywność oddolną wywierającą presję na rzecz demokra-
tycznej zmiany. Czy jednak będzie ona wystarczająca? Zobaczymy.

Tradycyjne instytucje plemienne a emancypacja

Zdecydowana większość publikacji dotyczących procesów demokratyzacji za-
myka je w społecznym milieu, na które składają się dobrowolne stowarzyszenia, 
powszechne wybory, równość wobec prawa, partie polityczne, wolne media etc. 
Wielu badaczy i wiele badaczek zgadza się co do tego, że jeśli traktujemy demo-
krację jako system formalnych norm gwarantujących prawa do wolności i par-
tycypacji, to bez wątpienia możemy mówić o postępie. Gdy jednak wybierzemy 
defi nicję bardziej wymagającą, która za kryterium przyjmuje nie tylko istnienie 
tych praw, lecz ich rzeczywistą realizację, wówczas bilans nie wypada tak ko-
rzystnie. Stąd coraz głośniej wypowiadane są postulaty na rzecz innego, bardziej 
inkluzywnego, partycypacyjnego modelu demokracji. Chyba wszyscy zgadzają 
się co do tego, że o jakości demokracji decyduje siła społeczeństwa obywatelskie-
go: tego „melanżu stowarzyszeń, klubów, zrzeszeń, syndykatów, federacji, związ-
ków zawodowych, partii i grup obywateli, które łączą się, tworzą bufor między 
państwem a obywatelem” – jak go defi niuje Richard Norton we wprowadzeniu 
do publikacji Civil Society in the Middle East (1995: 7). Czy jednak nie jest to uję-
cie etnocentryczne, zamykające możliwe modele rozwoju w znanym z naszej tra-
dycji paradygmacie? Czy społeczeństwo obywatelskie w opisanym kształcie nie 
jest na Bliskim Wschodzie importowanym fenomenem?

Część badaczy (por. Hann 1996; Antoun 2000) zwraca uwagę, że w „wielu 
społeczeństwach istnieją instytucje, które służą budowaniu społecznego zaufa-
nia, niekierowane na osiąganie grupowych celów przy jakimś zabezpieczeniu 
praw jednostki” (Antoun 2000: 444). Proponuję zatem przenieść punkt ciężkości 
w analizach społeczeństwa obywatelskiego z formalnych struktur na przekona-
nia, wartości i praktyki dnia codziennego, a więc na nieformalne sposoby media-
cji czy społecznej kontroli, osiągania konsensusu czy zgody między zwaśnionymi 
stronami, służące od wieków rozwiązywaniu konfl iktów, tworzeniu przestrze-
ni społecznej debaty poza sądami cywilnymi czy religijnymi oraz instytucjami 
państwa. Amerykański antropolog, Richard Antoun (2000), podążając tym ba-
dawczym tropem, szczegółowo opisuje strukturę procesów jordańskich media-
cji plemiennych, osiągania porozumienia, pojednania, negocjacji w kwestii od-
szkodowania, specyfi kę grupowej odpowiedzialności czy diadycznej dyplomacji. 
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Podkreśla wagę instytucji wiejskiego domu gościnnego (madafa) dla spójności 
i solidarności grupowej. Wreszcie zwraca uwagę na znaczenie relacji patron–
klient, w której słabsza strona miała zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę 
przed arbitralną siłą państwa. 

Instytucje te w ostatnich dekadach ewoluują, a ich znaczenie maleje. Migra-
cje, edukacja, nowe środki komunikacji zmieniają strukturę lokalnych autoryte-
tów (por. Lowrance 1998), na której zasadzał się prestiż tradycyjnych rozwiązań. 
Zależność od lokalnej hierarchii władzy wywołuje w społeczeństwie obecnie 
skrajne opinie:

Mniejsza o rząd... Jeśli pokłócę się z kimś tam, lepiej jeśli sami to załatwimy. Jeśli zwrócę 
się do kogoś takiego jak pasza, on nas zbierze razem i pojedna, tak jest lepiej. Niż na przy-
kład więzienie i koniec (Antoun 2000: 452).

Mieliśmy wiele dziwnych zbrodni i sprawca uniknął odpowiedzialności, bo jego rodzina 
miała wpływy i nakłoniła szejka do interwencji. (...) Szejkowie, którzy podejmują decy-
zje, niekoniecznie mają wiedzę, a tylko bogactwo. (...) Ofi ara często jest onieśmielona albo 
słaba w jego obecności (tamże: 454).

Jak zatem opisać użyteczność tych tradycyjnych instytucji dla procesu upod-
miotowienia i emancypacji różnych, często do tej pory zmarginalizowanych 
grup społecznych, zwłaszcza kobiet? Działania na rzecz równości płci zakładają, 
że dyskryminujące relacje przenikające nasze społeczności powinny ulec zmia-
nie. Tymczasem dostępne badania na temat jordańskiego systemu plemiennego 
ukazują silne zatopienie tych tradycyjnych instytucji w patriarchalnej hierarchii 
władzy. Przestrzeń na wspomniane przez Hanna „jakieś zabezpieczenie praw 
jednostki”, zwłaszcza jeśli jednostka ta nie jest mężczyzną, jest bardzo ograniczo-
na. „Kobiety – jak zauważa Antoun – nie mogły wchodzić do domu gościnnego, 
gdy mężczyźni debatowali” (tamże: 447), nawet wówczas, gdy omawiana kwestia 
ich dotyczyła. Interes grupowy (i zachowanie stabilności oraz honoru) jest celem 
podstawowym rodowych form osiągania konsensusu: „Wynoś się, jeśli nie jesteś 
mężczyzną. Gdybyś był, zabiłbyś swoją córkę” – cytuje wypowiedź starszyzny 
wioski Antoun (tamże: 455).

Nie powinno zatem dziwić, że liderki kobiece, z którymi pracuję, nie widzą 
w omawianych instytucjach sojusznika w działaniach na rzecz równości płci. 
Jedna z moich rozmówczyń, która co roku organizuje warsztaty dla kobiet bedu-
ińskich, wspomina:

Popatrz na nas, jacy jesteśmy plemienni. Jak pojedziesz na południe, to mężczyzna czę-
sto nie poda ci ręki. Albo gdy chcesz mu coś powiedzieć, nawet nie patrzy na ciebie... 
Patrzysz na niego... Hej, tu jestem. Jeśli chcesz przetrwać w tej działalności, nie przejmuj 
się tym. Ignoruj to (R8: 2008).

Pytane, czym dla nich jest społeczeństwo obywatelskie, defi niują je – podob-
nie jak w Ameryce Południowej, Afryce czy Europie Wschodniej – jako orga-
nizacje, związki zawodowe etc. Przede wszystkim traktują je jako narzędzie ak-
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tywności na rzecz społecznej zmiany, dostosowując strategie i formy działań do 
lokalnych warunków. W ten sposób dyskurs praw człowieka i emancypacji ko-
biet i demokracji staje się ich własnym językiem, a społeczeństwo obywatelskie 
codziennością, a nie – rzekomo – importowanym fenomenem.

Wiesz, polityczny rozwój jest dobry dla poprawy kraju, dla ulepszenia kraju, dla rozwo-
ju. Demokracja jest w porządku nie tylko jako zasada, to działa... W naszej codziennej 
aktywności chodzi o to, żeby to wprowadzić w życie. Demokracja i rozwój to jak dwie 
strony monety (R16: 2008).

Nie znaczy to, że analiza wspomnianych powyżej tradycyjnych strategii 
i technik mediacyjnych jest dla mojej pracy całkowicie bezużyteczna. Pozwala 
lepiej zrozumieć dynamikę działań różnych grup i organizacji podejmujących 
aktywność w dziedzinie praw kobiet, która nierzadko opiera się na skompliko-
wanym nieformalnym budowaniu sieci poparcia i mediacji przypominających 
żmudne osiąganie konsensusu. Choć struktury plemienne najczęściej postrzega-
ne są jako bariera na drodze do równości płci, to tradycyjne techniki dochodze-
nia do porozumienia pozostają użyteczne.

Na czerwonej linii

Specyfi ka jordańskiej transformacji politycznej determinuje przestrzeń obywa-
telskiej aktywności, która jest bezustannie negocjowana, kontrolowana, rekon-
struowana (nierzadko kooptowana). Działalność na rzecz praw kobiet podlega 
tym samym regułom. Obserwując lokalną scenę polityczną, można odnieść wra-
żenie, że jest to obszar wyjątkowych napięć i że pełni on funkcję papierka lak-
musowego demokratycznych przemian (por. Brand 2003). W związku z tym re-
żim wkłada wiele wysiłków, by zbudować wizerunek kraju, w którym nie istnieje 
dyskryminacja ze względu na płeć.

Dynamika relacji między aktorami społecznymi a państwem uwidacznia się 
w przestrzeniach politycznych, które można opisać za pomocą trzech modeli 
(por. Cornwall, Coelho 2006):

– przestrzeń zamknięta – w której możliwości obywatelskiej partycypacji są 
minimalne, a decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami; 

– przestrzeń zapraszająca – w której władza jest rozproszona między insty-
tucjami państwa a podmiotami społecznymi, a jej cechą charakterystycz-
ną jest ciągłe poszukiwanie strategii i narzędzi partycypacyjnych;

– przestrzeń roszczeniowa (claimed) – szczególnie użyteczna w analizie sy-
tuacji jordańskiej, gdzie z defi nicji słabsi aktorzy społeczni podejmują 
próby wywarcia wpływu na politykę państwa, starając się poszerzyć pole 
możliwych negocjacji.
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Jednak silna kontrola zasadniczo ogranicza ich skuteczność. Podjęcie ja-
kichkolwiek działań publicznych – demonstracji, zbierania podpisów, organiza-
cji seminariów – wymaga uzyskania stosownych zezwoleń. Stąd trudno mówić 
o autonomicznej agendzie tworzonej przez organizacje społeczne. Nawet jeśli 
administracja rządowa nie wpływa bezpośrednio na treść, to daje sygnał, co jest 
dozwolone, a co nie.

Konkretne kroki na rzecz korzystnych dla kobiet zmian w prawie czy polityce 
podejmowane są często na zaproszenie państwowych lub semipaństwowych in-
stytucji, takich jak królewskie NGO-sy101, Jordańska Narodowa Komisja ds. Ko-
biet102 czy sponsorowane przez władze Krajowe Centrum Praw Człowieka. Or-
ganizacje kobiece mogą wówczas brać udział w dyskusjach, przedstawiać swoje 
stanowisko czy sugestie, ale same mają ograniczony wpływ na kształtowanie pro-
ponowanej agendy. Wobec monopolu powiązanych z państwem instytucji part-
nerstwo z nimi wydaje się jedyną szansą na realny wpływ, zwłaszcza że opozycja 
wewnątrz społeczeństwa wobec bardziej progresywnej agendy na rzecz równo-
ści jest potężna. Każda próba wzmocnienia pozycji kobiety, a szczególnie podję-
cia problematyki, która dotyka kwestii prawa rodzinnego, przemocy domowej, 
gwałtu małżeńskiego, spotyka się z protestami środowisk religijnych, przede 
wszystkim Frontu Akcji Islamskiej (IAF). Partia ta stanowi największą siłę opo-
zycyjną w kraju i cieszy się szerokim poparciem społecznym. Odwołanie się do 
religijnej legitymizacji i uświęconego tradycją hierarchicznego porządku płci nie 
raz pozwalało zablokować istotne zmiany. Niedawno działania na rzecz zniesie-
nia sprzeciwu wobec 15. artykułu CEDAW, który gwarantuje kobiecie wolność 
podróżowania bez zgody męża i możliwość wyboru miejsca zamieszkania, wy-
wołały burzę protestów i oskarżeń o niszczenie religii i rodziny.

Podczas gdy możliwości działań na arenie politycznej w kraju są ograniczone, 
współpraca na poziomie regionalnym czy międzynarodowym zaczyna odgrywać 
zasadniczą rolę i to na wielu płaszczyznach – wymiany doświadczeń, zawiązywa-
nia sojuszy, poszukiwania wsparcia fi nansowego czy politycznego do realizacji 
konkretnych kwestii, ale też budowania poczucia feministycznej tożsamości:

Pierwszy raz brałam udział w Kongresie Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 roku. Wtedy 
usłyszałam o Sarajewie i wszystkich tych okrucieństwach. Potem byłam w 1995 roku 
w Pekinie. Pierwszy raz zetknęłam się z tymi odważnymi feministkami. To tam zaczęłam 
się zastanawiać nad feminizmem, zaczęłam czytać. Teraz uważam siebie za przekonaną 
feministkę (R3: 2011). 

101 Królewskie organizacje pozarządowe powstają z inicjatywy członka lub członkini rodziny 
królewskiej. Prowadzą szeroką działalność prorozwojową w różnych dziedzinach. Nie podlegają 
prawu o stowarzyszeniach, stąd mają znacznie większą swobodę w kształtowaniu własnej aktyw-
ności. 

102 Jordańska Narodowa Komisja ds. Kobiet jest ofi cjalnie uznaną przez rząd instytucją działa-
jącą na rzecz poprawy statusu kobiet.
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Choć ten poziom działań cechuje znacznie większa inkluzywność, to pozo-
staje on otwarty jedynie dla wąskiego grona wykształconych, znających język an-
gielski (lub francuski) liderek, doświadczonych w publicznych wystąpieniach na 
zagranicznych forach. Pomimo tego trudno przecenić znaczenie tych działań dla 
skuteczności polityki na rzecz kobiet na poziomie narodowym. Jordania, jako 
kraj rentierski, musi reagować na głosy krytyki z zewnątrz, ponieważ od tego 
zależy płynność fi nansowa, a tym samym stabilność państwa. Zatem umiejętne 
mobilizowanie poparcia poza krajem okazuje się często najszybszym sposobem 
oddziaływania na instytucje władzy. W odpowiedzi na międzynarodową presję 
dwór królewski i kręgi rządowe pieczołowicie dbają o liberalny i otwarty wizeru-
nek kraju.

Nie oznacza to naturalnie całkowitego przeniesienia akcentów poza narodo-
wy kontekst. Nieustanne szukanie sposobów na zmianę dyskryminującego pra-
wa czy polityki, organizacja kampanii świadomościowych czy codzienne inter-
wencje w kluczowych dla jordańskich kobiet sprawach muszą pozostać rdzeniem 
działań organizacji kobiecych. Wszystko to umożliwia przygotowanie bazy po-
litycznej, pomocy konkretnym osobom, jednak założenie (często przyjmowane 
przez zagranicznych donatorów), że społeczny nacisk w postaci akcji zbierania 
podpisów, kampanii medialnych czy demonstracji musi się przełożyć na poli-
tyczną zmianę, nie zawsze okazuje się prawdziwe w Jordanii. 

Pomimo że Arabska Wiosna odmieniła jordańską kulturę polityczną, a przez 
kraj przetaczają się kolejne protesty, kobiece liderki z ostrożnością podchodzą 
do akcji ulicznych103. Są ku temu solidne powody: nie tylko strach przed reakcją 
władz, ale i brak wystarczającego poparcia. Analizując konkretne batalie o spra-
wy kluczowe dla równości płci w tym kraju, trudno nie odnieść wrażenia, że 
zdecydowana większość aktywności przypomina żmudne osiąganie kompromisu 
znanego z mediacji tradycyjnych niż walkę o poparcie przy blasku fl eszy.

Aktywistki i liderki organizacji pozarządowych twierdzą, że efektywne zaangażowanie 
polityczne wymaga czasem szukania alternatywnych kanałów przekazania pewnych treści 
czy idei. Takie formy oddziaływania mają miejsce w sferze nieformalnej i często opierają 
się na niekonfrontacyjnych formach komunikacji. Negocjacje zaaranżowane „poza sceną” 
pozwalają różnym stronom wysłuchać się nawzajem, osiągnąć kompromis bez bycia wy-
stawianym na presję mediów lub instytucji, które reprezentują (Tadros 2011b: 9–10).

Jedna z wieloletnich działaczek podała taki przykład: 

Organizujemy spotkanie z żonami parlamentarzystów. Zaprosiłyśmy wszystkie, żeby 
przedstawić im każdy nasz problem, by potem rozmawiały o tym z mężami w sypialniach. 

103 W ostatnim czasie było kilka wyjątków od tej reguły. Matki domagające się równego pra-
wa do obywatelstwa kilka razy demonstrowały pod budynkami rządowymi. 17 marca 2012 roku 
w Tafi li miała miejsce kobieca demonstracja, zorganizowana przez sześć matek uwięzionych akty-
wistów. Wzięło w niej udział około 150 kobiet („Th e Jordan Times” 17.03.2012).



148 Część druga

To może być bardziej skuteczne niż każda polityczna akcja. Organizujemy to w najbliż-
szym czasie. Musisz znaleźć swój sposób... (R1: 2008).

Wybór najskuteczniejszych strategii działań obywatelskich determinuje wie-
le czynników strukturalnych – przede wszystkim stopień otwartości i jawności 
działań państwa, o którym pisał Amartya Sen. Partycypacja potrzebuje chociaż 
„tej odrobiny demokratycznej przestrzeni” (Gaventa, McGee 2010: 3), niezbęd-
nej do mobilizacji na rzecz kolektywnych celów.

Zarys historii ruchu kobiecego w Jordanii

Ruch kobiecy w Jordanii narodził się w latach 40. XX wieku, nieco później niż 
w wielu miejscach regionu. Powstanie pierwszej organizacji, Towarzystwa Kobie-
cej Solidarności, datuje się na 1944 rok. Honorową prezydentką została ówczes-
na królowa Misbah. W tym samym roku odwiedziła Jordanię Huda asz-Szarawi, 
założycielka Egipskiej Unii Feministycznej. Podczas ofi cjalnej wizyty na dworze 
królewskim poprosiła władcę o zgodę na założenie jordańskiego oddziału swojej 
organizacji. Wkrótce potem powstało Towarzystwo Kobiecej Jedności, pod prze-
wodnictwem księżniczki (i późniejszej królowej) Zein Al-Sharaf104. Organizacje 
te koncentrowały się na aktywności dobroczynnej na rzecz ubogich kobiet i ich 
rodzin, z czasem rozszerzając obszary zainteresowań o kwestie żeńskiej edukacji, 
zdrowia czy zatrudnienia. O ile w innych krajach regionu pierwsze organizacje 
zakładane były najczęściej z inicjatywy kobiet pochodzących z arystokracji ziem-
skiej czy klasy średniej, to w Jordanii początki miały zdecydowanie elitarny cha-
rakter. Zaangażowanie rodziny królewskiej w inspirowanie, wprowadzanie (i ka-
nalizowanie) prokobiecej polityki pozostało rysem charakterystycznym do dziś, 
silnie oddziałując na zakres działalności niezależnych podmiotów.

Omówienie tych blisko 70 lat jordańskiego ruchu kobiecego wymagałoby od-
rębnej publikacji, ograniczę się więc jedynie do bardzo syntetycznej charaktery-
styki. W historii tej możemy wyróżnić trzy fazy:

Pierwsza: trwająca od lat 40. XX wieku do ogłoszenia stanu wojennego. Po 
okresie niewielkich elitarnych organizacji kobiecych istotna zmiana nadeszła 
wraz z przybyciem dużej fali palestyńskich uchodźców po 1948 roku. Wejście na 
arenę polityczną doświadczonych politycznie działaczy i działaczek nadało nową 
dynamikę nieco ospałemu jordańskiemu życiu społecznemu, jednocześnie jed-
nak ukształtowało jego agendę. Dla kobiet bliski arabskiemu sercu problem pa-
lestyński był przepustką do sfery publicznej, ale oznaczało to odłożenie na wiele 

104 Inicjatywie królowej Zein przypisuje się fragment jordańskiej konstytucji z 1952 roku, który 
gwarantował kobietom równość. Do dziś wspomina się ją z szacunkiem, przypominając o jej dzia-
łalności w każdą rocznicę śmierci. Była ona także założycielką pierwszego kobiecego oddziału Czer-
wonego Półksiężyca („Th e Jordan Times” 25.04.2012; Królowa Noor – autobiografi a 2005: 142).
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lat postulatów związanych z równością płci. Codzienną działalność zdominowa-
ły zmagania ze skutkami wojny, pomoc najbardziej potrzebującym i organizo-
wanie palestyńskiego życia w nowej ojczyźnie. Na fali politycznego poruszenia, 
które ogarnęło cały świat arabski w latach 50., 17 czerwca 1954 roku powstała 
Federacja Kobiet Arabskich (AWF). W zebraniu założycielskim uczestniczyło 
około 100 kobiet, przewodniczącą została Emily Bisharat, pierwsza jordańska 
prawniczka. Oddziały Federacji powstały w głównych jordańskich miastach, 
aktywnie działało w nich kilka tysięcy członkiń. Program zdecydowanie wykra-
czał poza dotychczasowe ramy organizacji dobroczynnych, streszczał się w ha-
śle „równe prawa – równe obowiązki – jedność arabska” (Lowrance 1998: 90). 
Przygotowano propozycje poprawek do prawa rodzinnego, prawa pracy, podję-
to kwestie edukacji dziewczynek, organizowano lekcje pisania i czytania dla ko-
biet, słowem w centrum uwagi była równość płci w różnych sferach życia. Już 
w listopadzie AWF wystosowała do premiera memorandum w sprawie praw 
wyborczych105 i choć nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu, to zainicjowa-
ło dyskusję o statusie jordańskiej kobiety, w którą włączyło się wiele podmiotów 
politycznych i społecznych (por. Brand 1998a). Federacja sprzeciwiła się propo-
zycji rządu, by prawa wyborcze uzyskały tylko kobiety piśmienne, zbierając set-
ki odcisków palca pod petycją: „My, obywatelki Jordanii, pozbawione z powodu 
trudnych warunków ekonomicznych i tradycji dostępu do edukacji, domagamy 
się pełnego prawa do głosowania na równi z naszymi niepiśmiennymi braćmi 
i wykształconymi siostrami, ponieważ fundamentalnych praw nie można dzie-
lić” (za: Lowrance 1998: 90). AWF nie ograniczała swojej aktywności do kwestii 
krajowych. Występowała zdecydowanie w obronie praw Palestyńczyków (co już 
wówczas w Jordanii było ryzykowne politycznie), zajmowała stanowisko w spra-
wach międzynarodowych, takich jak wojna w Algierii czy agresja na Egipt. To 
przyczyniło się do konfrontacji z rządem i w 1957 roku, na fali rozprawy z opo-
zycją, zakazano jej działalności. Wolności demokratyczne zostały ograniczone, 
zabroniono działalności partiom, policyjne represje stały się stałym elementem 
życia politycznego na kolejne lata. Część działaczek kontynuowała aktywność 
polityczną w podziemiu, w ramach partii komunistycznej, Al Bas czy palestyń-
skiego ruchu oporu (por. Lowrance 1998). 

Druga: to okres między rokiem 1973 a 1989. Była to faza przejściowa, kiedy 
pojawiły się możliwości odrodzenia ruchu kobiecego po latach ogólnego poli-
tycznego zastoju. W politykę na rzecz równości aktywnie zaangażowało się pań-
stwo. 5 marca 1974 roku dekret króla Husajna wprowadził poprawkę ordynacji, 
przyznając kobietom prawa wyborcze, wpisując się tym samym w ofi cjalne przy-
gotowania do ogłoszonej przez ONZ na 1975 rok Dekady Kobiet.

105 W odpowiedzi zaproponowano cenzus wykształcenia, którego nie było w wypadku męż-
czyzn.
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Jednocześnie, znane działaczki z Emily Bisharat na czele powołały niezależ-
ne stowarzyszenie Kobieca Federacja w Jordanii (WFJ)106, prowadzące aktywną 
działalność na arenie międzynarodowej, zwłaszcza panarabskiej. W kraju federa-
cja podążała śladem swej poprzedniczki, wydawała gazetę, prowadziła szkolenia, 
warsztaty rękodzieła, seminaria, przedszkola etc. Angażowała się w dziedzinie 
edukacji, prawa pracy, starała się mobilizować Jordanki do korzystania z naby-
tych praw politycznych. Już w pierwszym roku działalności WFJ miała ponad 
1000 członkiń, a w kolejnych latach potroiła tę liczbę. Połowa z nich prowadziła 
działalność w miejscowościach poza Ammanem.

Pierwszą kobietą, która weszła w skład rządu, była In’am Al-Muft i, powoła-
na w 1979 roku na stanowisko ministra ds. rozwoju społecznego. Jednym z jej 
pierwszych kroków było rozpoczęcie prac nad utworzeniem nowej organizacji 
kobiecej, która zjednoczyłaby różne mniejsze grupy i stowarzyszenia działające 
w Królestwie. Miałaby reprezentować kraj na kobiecej konferencji w Kopenha-
dze. W 1981 roku, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Społecznego, została 
powołana do życia Powszechna Federacja Jordańskich Kobiet (GFJW). Miesiąc 
później decyzją ministra spraw wewnętrznych zakazano działalności niezależnej 
WFJ107. Znowu punktem niezgody była otwarta krytyka rządu. Zakaz działalno-
ści pociągnął za sobą problemy ze służbą bezpieczeństwa, konfi skatę paszportów 
(tym samym blokując możliwość reprezentowania niezależnego ruchu kobiece-
go na zewnątrz) czy trudności ze znalezieniem pracy (większość stanowisk wy-
magała akceptacji służb bezpieczeństwa). GFJW zdominowała polityczną scenę 
kobiecą na całą dekadę, pomimo wątpliwej legitymizacji. Część organizacji ko-
biecych, w obawie przed ingerencją władz w ich działalność, nie przystąpiła do 
Federacji.

Trzecia: proces liberalizacji rozpoczęty w końcu lat 80. otwiera nowe możli-
wości dla działań ruchu kobiecego, choć ciągle miejsce na niezależność pozosta-
je ograniczone. Jordania w 1980 roku podpisała Konwencję w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), a w 1992 roku z pewnymi 
zastrzeżeniami konwencja ta została ratyfi kowana. Aktywne zaangażowanie się 
w problematykę praw kobiet księżniczki Basmy doprowadziło do jej monopolu 
na działania w tej sferze i powstania konserwatywnego feminizmu państwowego. 
Basma przewodniczyła delegacji jordańskiej na konferencję kobiecą w Pekinie, 
koordynowała też wszystkie przygotowania w ramach powołanej przez siebie 
Narodowej Komisji ds. Kobiet. Ofi cjalne stanowisko delegacji Haszymidzkiego 
Królestwa Jordanii wpisane w „arabską tradycję i kulturę, pozostawało w zgo-
dzie z islamskim dziedzictwem”, a w skład delegacji weszła także reprezentant-

106 Często nazwa tej organizacji jest tłumaczona niepoprawnie jako Jordańska Federacja Ko-
bieca. Jak mi wspominały założycielki, w nazwie chciały wyrazić inkluzywność – otwarcie zarówno 
na Jordanki, jak i Palestynki.

107 Z czasem udało się zarejestrować nową organizację pod nazwą Unia Kobiet Jordańskich 
(JWU), jej problemy jednak się nie skończyły.
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ka Frontu Akcji Islamskiej. Wywołało to sprzeczne interpretacje, zwłaszcza gdy 
po powrocie była to jedyna partia, przed którą księżniczka złożyła sprawozdanie 
z podjętych działań. Z jednej strony wskazywano, że był to sposób na pozyska-
nie przychylności kręgów religijnych, z drugiej – na marginalizację niezależnych 
organizacji kobiecych. Przypieczętowaniem tej nowej strategii było utworzenie 
Jordańskiego Krajowego Forum dla Kobiet (JNFW). Ofi cjalnie była to organi-
zacja pozarządowa i tak też była postrzegana przez zagranicznych donatorów 
(do tej pory wiele międzynarodowych instytucji nie dostrzega lub nie chce do-
strzec różnicy między królewskim NGO-sem a niezależnymi organizacjami 
kobiecymi, pozbawiając te ostatnie ze względu na słabą infrastrukturę dostępu 
do grantów). Na czele JNFW stanęła członkini rodziny królewskiej, księżniczka 
Basma, w skład wchodzili ministrowie i urzędnicy państwowi. Połowa komite-
tu zarządzającego była mianowana, co nie tylko zapewniało oczekiwany przez 
władze kierunek zmian, ale także chroniło przed wpływem niezależnych inicja-
tyw kobiecych i bardziej progresywnych postulatów. Pomimo wielu głosów kry-
tycznych wobec kierunku polityki i osiągnięć feminizmu państwowego, a przede 
wszystkim wobec jego monopolu, 

nawet najbardziej zagorzałe krytyczki zachowują pewną dozę optymizmu dla tego pro-
jektu. Część niezależnych działaczek feministycznych pozostaje w najlepszej wierze, zo-
stawiając otwartą możliwość współpracy z tą organizacją, by osiągnąć wszystko to, co 
możliwe. W końcu, jak podkreślają, każda organizacja, która mobilizuje kobiety na rzecz 
ich praw, uczy, jak się organizować, by o nie walczyć, może przynieść dobre rezultaty. Jest 
możliwe, że jak uczestniczki dojrzeją i zdobędą wiedzę, wymkną się spod kontroli tych, 
którzy mieli nadzieję użyć ich do własnych celów (Lowrance 1998: 95).

Pomimo tych politycznych napięć lata 90. przyniosły bezprecedensowe oży-
wienie wokół kwestii praw kobiet w Jordanii. Sprzyjały temu co najmniej trzy 
czynniki:

– proces politycznej liberalizacji;
– międzynarodowe (zwłaszcza ONZ-owskie) inicjatywy, który stymulowały 

działania na forach narodowych; 
– wykorzystanie politycznego klimatu przez lokalne organizacje dla stwo-

rzenia różnorodnej agendy kobiecej wypełniającej szerokie spektrum od 
edukacji, rynku pracy, problemu przemocy po kwestie politycznej repre-
zentacji.

Kobiety wkroczyły do zinstytucjonalizowanej polityki na najwyższym szczeb-
lu – pojawiły się w senacie, parlamencie, w 1996 roku do grona sędziowskiego 
dołączyła pierwsza kobieta. Umaymah Dahan została pierwszą doradczynią 
premiera ds. kobiet. Zwieńczeniem cykli seminariów, warsztatów, jakie miały 
miejsce w całym kraju, był II Szczyt Kobiet Arabskich w Ammanie w listopadzie 
2002 roku. Uczestniczyły w nim przedstawicielki organizacji pozarządowych, 
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świata polityki i pierwsze damy z 18 krajów arabskich. Na zakończenie sesji in-
augurującej dwudniowe obrady królowa Rania wygłosiła oświadczenie dotyczą-
ce zmian w prawie, które wywołało aplauz audytorium. Zmiany te „miały zagwa-
rantować Jordankom zapisaną w konstytucji równość”. Wśród przepisów, które 
obiecano znowelizować, wymieniano równe prawo do obywatelstwa. Rozbudzo-
ne nadzieje dotąd się nie ziściły.



Rozdział siódmy

Czy jordańskie obywatelstwo ma płeć?

A gdy każdy widzi w tym tylko politykę, ja mówię, to nie jest politycz-
na sprawa. To kwestia praw człowieka. Nie chcę dyskutować o polityce 
w oderwaniu od praw człowieka, zwłaszcza od prawa do obywatelstwa.

R27: 2011

Wprowadzenie

Ostatnie dwie dekady jordańskiej historii to okres intensywnych przemian po-
litycznych i ekonomicznych. Rozwój gospodarki, współpraca z międzynaro-
dowymi instytucjami, (ostrożne) reformy demokratyczne, a przede wszyst-
kim niekwestionowany sukces edukacyjny Jordanek spowodowały, że jesteśmy 
świadkami bezprecedensowej w historii tego społeczeństwa ewolucji pozycji 
i roli kobiety. Jednak pomimo wysiłków rodziny królewskiej wkładanych w bu-
dowanie medialnego wizerunku kraju otwartego, nowoczesnego i liberalnego 
wiele wyzwań związanych z równością płci ciągle pozostaje niepodjętych. Z jed-
nej strony szybka modernizacja wymusza zmianę dotychczasowych struktur i re-
lacji społecznych, z drugiej – istnieje silne pragnienie zachowania obecnego sy-
stemu w niezmienionym stanie.

Kluczowym zagadnieniem dla zrozumienia lokalnej specyfi ki, a zwłaszcza 
pozycji kobiety w tym państwie, jest rola rodziny i plemienia108. Skoro pokre-
wieństwo jest podstawą większości społecznych relacji, to jest także kluczową 
kategorią dla zrozumienia władzy politycznej, dlatego Richard Antoun pod-
kreśla: „Pokrewieństwo nie może być oddzielone od świata polityki ani w sfe-
rze działań, ani na poziomie symboliczno-poznawczym” (2000: 460). Państwo 

108 To odróżnia Jordanię od sąsiednich państw. W Syrii i Iraku struktury plemienne traciły 
znaczenie w konfrontacji ze scentralizowanym państwem. W Jordanii przeciwnie − słaba monar-
chia potrzebowała bazy legitymizującej, dlatego system plemienny przenika instytucje państwa. 
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wzmacnia patriarchalne struktury rodzinne, tak że zostają one wplecione w całą 
sieć relacji z instytucjami publicznymi (por. Tétreault i in. 2000). Doskonałą ilu-
stracją tego typu myślenia jest przemówienie króla Husajna na otwarcie sesji 
parlamentu:

Rodzina albo plemię w naszym kraju są podstawowymi komórkami społeczeństwa, któ-
re czynią nas pełnymi ludźmi. Pozwalają zachować wzniosłe społeczne idee, chronią 
wspaniałe wartości i przenoszą te piękne tradycje i szlachetne obyczaje w przyszłość. 
Rodzina – podobnie jak plemię – zawsze była źródłem honoru i dumy. Nigdy zaś cięża-
rem czy powodem zepsucia, niedoskonałości albo potępienia (za: Amawi 2000: 158). 

Pomimo pozornie otwartego charakteru haszymidzkiej monarchii częściej wię-
zy plemienne niż kompetencje mają decydujące znaczenie na wszystkich po-
ziomach władzy. Wpływają na funkcjonowanie państwowych urzędów i władzy 
sądowniczej. Centralne miejsce rodziny w społeczeństwie jordańskim silnie sple-
cione jest z przekonaniem, że naród to wielka rodzina z królem-ojcem na czele. 
Każdy z czterech jordańskich monarchów zwracał się do narodu słowami: „Moja 
jordańska rodzino” (Saikal, Schnabel 2003: 138), co Antoun komentuje:

Współczesne popularne metafory i przedstawienia jordańskiego życia społecznego i poli-
tycznego przecinają wiele sfer kultury i poziomów społeczeństwa, pojęcia domu, rodziny 
i honoru używane są do opisu polityki na poziomie narodowym i regionalnym, a także 
na płaszczyźnie relacji lokalnych i rodzinnych. Sfery pokrewieństwa nie da się oddzielić 
od sfery polityki; wspomniane metafory mają zastosowanie w obu, z tego faktu płynie ich 
rzeczywista siła (2000: 460).

Spójność społeczna wynika zatem nie tyle z praw i powinności obywatelskich, 
co z idei rodzinnej i plemiennej solidarności. W relacji z władzą państwo-
wą jednostki występują nie jako autonomiczne podmioty, ale członkowie czy 
członkinie rodzin. „Obywatel musi przynależeć do męskiej grupy pokrewień-
stwa, religijnej wspólnoty i narodu, by uzyskać dostęp do praw i obowiązków 
wypływających z obywatelstwa” (Joseph 2000: 18). Oznacza to, że zarówno in-
stytucje religijne, jak i państwowe, podkreślają polityczną identyfi kację dzie-
ci z ojcem. Sprzężenie między tożsamością religijną a polityczną oraz patriar-
chalnymi instytucjami a więzami pokrewieństwa zostaje przeniesione na relacje 
z państwem.

Charles Tilly (por. Tilly, Hanagan 1997) w rozważaniach o obywatelstwie pi-
sze o bezpośredniej prawnej relacji między jednostką a państwem. Jednocześnie 
jednak ujmuje on interesującą nas kategorię jako swoiste kontinuum: na jednym 
końcu byłoby obywatelstwo „mocne, stabilne”, na drugim „słabe”, zapośredni-
czone. Rozróżnienie to wydaje się szczególnie użyteczne teoretycznie w kontek-
ście analizy pozycji kobiety wobec prawa w Haszymidzkim Królestwie Jordanii. 
Choć ma ona zagwarantowane prawa obywatelskie, to ich realizacja jest możliwa 
jedynie poprzez męskich członków rodziny, którzy sprawują kontrolę nad zacho-
waniem i aktywnością kobiety. Jej relacja z państwem nie ma zatem charakteru 
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bezpośredniego. Niezbędny jest męski mediator: mąż, brat, ojciec – bądź sze-
rzej – rodzina, plemię.

Jordański system prawny czerpał z wielu źródeł: Kodeksu Napoleońskiego 
(zapożyczonego poprzez Imperium Otomańskie i Egipt), szariatu i tradycji ple-
miennych. Kodeks cywilny w kwestiach związanych z dziedziczeniem, opieką 
nad dziećmi, małżeństwem czy rozwodem najczęściej odwołuje się do hanafi -
ckiej interpretacji prawa religijnego, choć wiele elementów prawodawstwa po-
chodzi z innych szkół. Sprawa znacznie się komplikuje w przypadku mniejszo-
ści religijnych. Państwo uznaje jedenaście Kościołów chrześcijańskich, z których 
każdy ma prawo do odrębnej jurysdykcji w kwestiach związanych z małżeń-
stwem, rozwodem i opieką nad dziećmi. W ten sposób między kobietą a pań-
stwem, oprócz męskiego mediatora, staje także instytucja religijna (w przypad-
ku Kościoła katolickiego czy Ortodoksyjnego Kościoła Syryjskiego z ośrodkiem 
władzy religijnej poza granicami kraju). 

Pomimo że konstytucja gwarantuje równość wszystkich obywateli, to szcze-
gółowe rozwiązania prawne dyskryminują kobiety.

Prawo do jordańskiego obywatelstwa

Bezpośrednią inspiracją dla jordańskich rozwiązań w tej kwestii było prawo bry-
tyjskie, które uniemożliwiało kobiecie przekazanie obywatelstwa dzieciom, jeśli 
mąż nie był Brytyjczykiem. Do dziś żona obywatela Jordanii pochodząca z za-
granicy bez problemu uzyskuje obywatelstwo po trzech latach pobytu, jeśli jest 
Arabką; po pięciu, jeśli pochodzi z innej części świata. Jednak jest to niemożliwe 
w przypadku małżeństwa Jordanki z obcokrajowcem109. 

Co więcej, obywatelka Jordanii nie może przekazać swojego obywatelstwa 
dzieciom, podczas gdy potomstwo Jordańczyka ze związku z zagraniczną żoną 
uzyskuje je automatycznie. Regulujące to przepisy nie są związane z terytorium, 
lecz z pochodzeniem ojca, stąd dzieci nabywają bez trudu jordańskie obywa-
telstwo bez względu na to, gdzie się urodziły. Oddaje to trafnie moja rozmowa 
z dwiema młodymi aktywistkami. Jedna, której ojciec jest Jordańczykiem a mat-
ka Saudyjką, posiada obywatelstwo, druga – nie, bo to matka jest Jordanką, a oj-
ciec Palestyńczykiem. 

109 Mąż Jordanki może jedynie pod ściśle określonymi warunkami uzyskać prawo pobytu: gdy 
ma pozwolenie na pracę, nie może ona jednak stwarzać konkurencji na rynku pracy dla Jordań-
czyków (jest to weryfi kowane przez stosowne ministerstwo); ma stosowne i wystarczające źródła 
dochodu; prowadzi inwestycje w kraju; posiada kwalifi kacje pożądane w Jordanii, które nie stano-
wią konkurencji na rynku pracy. Choć z czasem może on starać się o uzyskanie obywatelstwa, wte-
dy warunki stają się jeszcze bardziej restrykcyjne, a sukces zależy od osobistej decyzji ministra (na 
podstawie wywiadu w JNCW w 2008 roku). W ostatnim czasie uzyskanie przyznawanego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prawa pobytu stało się łatwiejsze.
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Rycina 5. Prawo do obywatelstwa w świetle wybranych dokumentów prawa międzyna-
rodowego ratyfi kowanych przez Haszymidzkie Królestwo Jordanii

Źródło: opracowanie własne.

Mój ojciec ma jordańskie obywatelstwo, więc ja jestem Jordanką. Mam numer identyfi -
kacyjny, paszport, książeczkę rodzinną. Więc jesteśmy Jordańczykami. Numer identyfi ka-
cyjny jest bardzo istotny, popatrz, to mój dowód z numerem. To bardzo ważne, a ona go 
nie ma. Wszystko jest z nim związane, ubezpieczenie, szkoła... W ogóle nie wychowałam 
się tutaj. Przyjechałam jak miałam dwanaście lat. Ona tu wyrosła, chodziła do szkoły, jest 
bardziej jordańska niż ja (R9: 2008).

Tak, ja nie mam numeru identyfi kacyjnego, chociaż mieszkam tu od urodzenia. Nie mogę 
wszędzie pracować. To nie jest łatwe. Za uniwersytet płacę więcej. Mój młodszy brat nie 
mógł nawet reprezentować Jordanii w zawodach juniorów. Wiele osób w podobnej sytua-
cji nie ma środków, żeby płacić za szkołę czy leczenie (R10: 2008).

Obywatelstwo gwarantuje wiele praw. Od praw politycznych – piastowania funk-
cji publicznych, uczestnictwa w życiu politycznym: głosowania bądź startowa-

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Artykuł 15

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do 

zmiany obywatelstwa.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Artykuł 24

3. Każde dziecko ma prawo do nabycia obywatelstwa.

Konwencja o prawach dziecka
Artykuł 7

1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od 
momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa.

2. Państwa-Strony zapewniają, aby te prawa stały się zgodne z ich prawem wewnętrznym 
oraz ich międzynarodowymi zobowiązaniami w tej dziedzinie, w szczególności w przypad-
kach, gdyby brak tych uregulowań spowodował, iż dziecko zostałoby bezpaństwowcem.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
Artykuł 9

1. Państwa-Strony zapewnią kobietom równe prawa z mężczyznami w zakresie nabywania, 
zmiany lub zachowania obywatelstwa. W szczególności zapewnią one, że ani małżeństwo 
z cudzoziemcem, ani zmiana obywatelstwa przez małżonka podczas trwania małżeństwa 
nie spowodują automatycznie zmiany obywatelstwa małżonki ani nie uczynią jej bezpań-
stwowcem, ani też nie zmuszą jej do przyjęcia obywatelstwa małżonka.

2. Państwa-Strony zapewnią kobietom równe prawa z mężczyznami w odniesieniu do obywa-
telstwa ich dzieci.
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nia w wyborach – po prawa, które decydują o jakości codziennego życia, takie 
jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych, zatrudnienia 
w sektorze państwowym. Obywatelka Haszymidzkiego Królestwa Jordanii nie 
tylko nie może zapewnić swojemu potomstwu obywatelstwa, ale nawet prawa 
pobytu110.

Poświadczeniem statusu obywatela są stosowne dokumenty. Mieszkanka 
Królestwa może – zgodnie z międzynarodowymi konwencjami – swobodnie 
podróżować. Warunkiem realizacji tego prawa jest posiadanie ważnego paszpor-
tu. Do niedawna jednak, by go otrzymać, konieczna była pisemna zgoda męża 
bądź ojca. Choć decyzja administracyjna króla zmieniła ten przepis w 2003 roku, 
do dziś poprawka ta nie przeszła całego procesu legislacyjnego, a praktyka od-
biega od litery prawa (Jordan Shadow NGO Report 2012: 40). Dopiero w ostat-
nich miesiącach Departament ds. Obywatelstwa i Paszportów wydał ofi cjalne 
oświadczenie, że w przygotowywanej nowej wersji prawa paszportowego nie bę-
dzie już artykułu o zgodzie męskiego opiekuna na wydanie kobiecie paszportu 
(por. „Th e Jordan Times” 16.01.2012; 10.06.2012; 8.07.2012.). „Czasy się zmie-
niły – powiedział dyrektor Departamentu – kobiety powinny mieć takie same 
prawa jak mężczyźni”. Od lat związana z ruchem kobiecym senatorka Emily 
Naff a skomentowała to oświadczenie: „Bardzo dobrze, że to zostanie zmienione 
i przejdzie przez właściwe procedury konstytucyjne. Jestem pełna wiary, że za-
równo Izba Deputowanych, jak i senat poprą zaproponowane poprawki” („Th e 
Jordan Times” 16.01.2012). Czy się to uda, okaże się wkrótce.

Nie jest to jedyny przykład, kiedy kobieta w Jordanii ma dostęp do należnych 
jej z tytułu obywatelstwa praw jedynie poprzez męskiego mediatora. Innym do-
kumentem stosowanym powszechnie we wszystkich procedurach administracyj-
nych w Haszymidzkim Królestwie jest książeczka rodzinna, niezbędna, by otrzy-
mać karty do głosowania i kandydować, zapisać dzieci do szkoły czy młodzież 
na uniwersytet, wreszcie mieć otwarty dostęp do pomocy socjalnej czy do pracy 
w służbie publicznej. Brak tego dokumentu pozbawia możliwości korzystania 
z wielu uprawnień płynących z obywatelstwa. Książeczka rodzinna wydawana 
jest głowie gospodarstwa – tylko mężczyźnie: ojcu, bratu czy mężowi – wpisane 
są do niej osoby zależne: kobiety i dzieci.

Jedna z liderek podsumowuje najważniejsze przejawy dyskryminacji ze 
względu na płeć w kwestii dostępu do obywatelstwa:

Prawa cywilne są warunkowe. Muszą płacić więcej za prawo pobytu i licencje, za edukację 
i opiekę zdrowotną. Nie mają prawa do mieszkania na stałe w kraju. Władze mogą ich de-
portować bez podania przyczyny w jakieś inne miejsce. Nie mogą pracować. Jeśli znajdą 
pracę, to na takich samych zasadach jak obcokrajowcy. To nie jest generalnie dobra praca. 

110 Na mocy przepisów regulujących kwestie cudzoziemców „Minister Spraw Wewnętrznych 
może wydać pozwolenie na pobyt dzieciom Jordanki, która poślubiła obcokrajowca, tak długo, jak 
wymagają one matczynej opieki” (Jordan Shadow NGO Report 2012: 24). 
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Na tych samych warunkach, co pracują Egipcjanie czy Filipińczycy, którzy mają pozwo-
lenie na przyjazd do Jordanii. Muszą płacić za pozwolenie na pracę, co jest bardzo kosz-
towne. Niektórzy nie mają dokumentów, bo ojciec ich zostawił, a matka nie może im za-
pewnić ani dowodu osobistego, ani paszportu. Dlatego żyją bez dokumentów, jakaś część 
z nich. Jest to naprawdę potężny problem. To nie jest w porządku, mężczyzna przekazuje 
obywatelstwo dzieciom automatycznie (R1: 2011).

Inna dodaje:

Te rodziny nie tylko są pozbawione obywatelstwa, ale co bardziej niepokojące, także pra-
wa stałego pobytu. Przez to są traktowani jak inni zagraniczni goście, rodziny muszą co 
roku aplikować o zezwolenie na pobyt stały na takich samych zasadach, jak obcokrajowcy, 
który jednak nie musi być przyznany, jeśli nie wykażą potwierdzonych źródeł dochodów 
(R27: 2011).

Moje liczne rozmowy z grupą kobiet walczących o obywatelstwo dla swoich 
dzieci nie tylko potwierdziły powyższe informacje, ale także przyniosły wie-
le nowych świadectw destrukcyjnego wpływu dyskryminującego prawa na ich 
codzienne życie. Bashira jest trzydziestoparoletnią wdową, matką trójki dzieci. 
Sprzedała dom męża w Egipcie, by kupić niewielkie mieszkanie w suterenie na 
przedmieściach Ammanu. Pracuje jako instruktorka w szkole jazdy (jedynie ko-
bieta może uczyć kobietę prowadzenia samochodu).

Jak o tym myślę, to ciągle płaczę, nie mogę spać. A jak ich deportują do Egiptu. Patrz, 
nawet ich nie mam w paszporcie. Czy myślisz, że powinnam jechać do Egiptu? Przecież 

Rycina 6. Prawa płynące z posiadania obywatelstwa

Źródło: opracowanie własne.
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my tam nikogo nie znamy. Tutaj jest nasz kraj. Tam wezmą najstarszego syna wkrótce 
do wojska. Źle będą traktować Jordańczyka. Jakby był w jordańskiej armii, to byłabym 
duma. Popatrz, uczę jeździć Filipinkę. Ma męża Jordańczyka. Stary, schorowany. Mówi, 
że jak on umrze, to wszystko sprzeda i wróci na Filipiny. Ona nie kocha Jordanii, my 
kochamy i nasze dzieci nie mają obywatelstwa. Codziennie się modlę o obywatelstwo dla 
nich (R35: 2011).

Nie mniej poruszająca jest historia Eman, matki dziesięcioletniej Sary. Mąż, 
pilot w armii omańskiej, porzucił je kilka lat temu. Sara ma tylko akt urodzenia, 
ponieważ ojciec nie zdążył zarejestrować jej w ambasadzie. Ambasada odmówiła 
wydania paszportu na wniosek matki. Dziewczynka, by zdać egzaminy do szkoły 
średniej, musi mieć dokument, a żadna instytucja nie chce się zająć taką nietypo-
wą sprawą. Eman próbowała nawet w UNHCR, ale odmówili pomocy, ponieważ 
dziewczynka żyje „w za dobrych warunkach”. Sara marzy o podróżach. Żyją dzię-
ki pomocy rodziny. 

Wiesz, tak się boję, bo ona ma tylko mnie. Nawet nie chcą Sary ubezpieczyć, a prawnik 
mi powiedział, że jakby umarła, to nie moglibyśmy jej pochować, bo nie mamy dokumen-
tu (R36: 2011).

W jednej z organizacji zwrócono moją uwagę na skomplikowaną sytuację włas-
nościową jordańskich rodzin obcokrajowców: 

Cała własność moich dzieci jest zapisana na mnie, bo jako Jordanka mam prawo do 
własności. Ciągle się boję, że w razie choroby albo śmierci moje dzieci wszystko stracą. 
Obawiam się także pogorszenia stosunków dyplomatycznych między Jordanią a krajem 
moich dzieci i możliwych konsekwencji: deportacji z kraju albo ograniczenia wolności 
(R3: 2011).

Nima jest liderką nieformalnej grupy kobiet walczących o obywatelstwo dla 
swoich dzieci, wdową z szóstką dzieci. Dwie młodsze córki mają tylko akty uro-
dzenia i wpisy w paszporcie zmarłego ojca. Dzieci nie mogą widnieć w paszpor-
cie jordańskiej matki, gdzie jest adnotacja: „Nie uwzględnia się dzieci, których 
ojciec jest odmiennej narodowości”. Żeby wyrobić paszporty dziewczynkom 
i przedłużyć dokument młodszego syna, potrzebne są dokumenty z Maroka. Po-
dróż jest kosztowana, nikogo tam nie znają (już dziadek ojca wyemigrował do 
Jerozolimy), nie mówią po francusku. Starsze córki mają obywatelstwo, ponie-
waż wyszły za mąż za Jordańczyków. Rodzinę utrzymuje pracujący w Dubaju 
najstarszy syn. Młodszy jest zatrudniony nielegalnie (pozwolenie na pracę jest 
kosztowne i trzeba je odnawiać). Ilekroć prosi o coś pracodawcę, słyszy, że jak 
mu się nie podoba, może się zwolnić.

To dobry, wykształcony chłopiec. Aresztowali go za brak ID [płacze]. Jak kryminalistę! 
Trzymali go, dopóki nie przyszłam na posterunek (R33: 2011).

Jordańskie prawo całkowicie ignoruje przypadek Nimy czy Bashiry. Wdowa – 
podobnie jak kobieta rozwiedziona czy porzucona – może otrzymać książeczkę 
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rodzinną niezbędną do podjęcia edukacji, pracy etc., ale tylko na swoje nazwi-
sko. Pozostające pod jej opieką nieletnie dzieci ze związku z obcokrajowcem nie 
mogą być jednak do niej wpisane. 

Wiele razy miałam okazję rozmawiać z informatykiem Mohamadem i jego 
niedawno poślubioną żoną: 

Moja mama jest Jordanką i żona także. Ja nie mam jordańskiego obywatelstwa. Cztery 
miesiące czekałem, żeby dostać zgodę na ślub. Boję się, co będzie, gdy moja żona zajdzie 
w ciążę. To będzie takie wstydliwe. Sama popatrz, będzie nam wstyd powiedzieć dzie-
ciom, dlaczego im to zrobiliśmy. Ale przecież to nie jest powód do wstydu (R34: 2011).

W jednej organizacji, z którymi współpracowałam, poznałam historię wdowy, 
matki ósemki dzieci, której mąż pochodził z Jemenu. Wszystkie dzieci urodzi-
ły się i wychowały w Jordanii, nigdy nawet nie odwiedziły kraju ojca. Najstar-
szy syn ma obecnie 49 lat i sam jest ojcem dzieci w wieku od 9 do 21 lat. Wiele 
wskazuje na to, że wkrótce konsekwencje nierówności w prawie będzie ponosić 
trzecie pokolenie w tej rodzinie.

Jordańskie prawo dotyczące obywatelstwa, zgodnie z duchem konwencji mię-
dzynarodowych, chcąc uchronić dzieci przed statusem bezpaństwowości, nadaje 
im obywatelstwo w sytuacjach (art. 3, paragraf 4 i 5):

– gdy urodziły się w Jordanii, a rodzice są nieznani; 
– gdy matka jest Jordanką (a ojciec jest nieznany lub jest bezpaństwowcem)111.

Lata walki organizacji kobiecych o zmianę tych zapisów przyniosły jedynie 
poprawkę, która od 2004 roku pozwala indywidualnie zwracać się do Rady Mi-
nistrów z prośbą o przyznanie obywatelstwa dzieciom. Dotarcie do ofi cjalnych 
danych na temat tego, ile osób w ten sposób otrzymało obywatelstwo, a ilu go 
odmówiono, okazało się niemożliwe. Spośród moich rozmówców i rozmówczyń 
nikomu nie udało się przejść pomyślnie tej procedury: 

Sześć lat temu córka zachorowała. Potrzebna była operacja. Poszłam na rozmowę. 
Powiedział mi, żebym zwróciła się do rodziny męża w Maroku, to nie jego sprawa 
(R33: 201).

Nie jestem traktowana jak istota ludzka, kiedy przechodzę te wszystkie procedury 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (R38: 2011).

Wystąpiłam, gdy stałam się pełnoletnia. Chciałam głosować. Usłyszałam, że najlepiej bę-
dzie, jak wyjdę za mąż za Jordańczyka (R 10: 2008).

Ratyfi kując CEDAW, Jordania wniosła zastrzeżenia dotyczące narodowości 
dzieci, powołując się na niezgodność z Koranem. Dokładna analiza przedsta-

111 Na okrutną ironię zakrawa fakt, że na mocy tych samych artykułów obywatelstwo uzyskują 
niezarejestrowane dzieci ofi ar zbrodni „honorowych” (sytuacje, kiedy męscy członkowie rodziny 
mordują swoje krewne, by przywrócić rodzinie dobrą reputację, o czym traktuje rozdział XII).
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wionej argumentacji budzi jednak poważne wątpliwości co do zasadności odrzu-
cenia artykułu Konwencji, który przyznaje kobiecie i mężczyźnie równe prawa 
w kwestii narodowości ich dzieci (por. CEDAW, art. 9, pkt. 2). Rząd w swojej ar-
gumentacji powołał się na surę XXXIII, która odnosi się do ustanowienia for-
malnego związku dzieci z ojcem poprzez przyjęcie jego nazwiska: „Nazywajcie 
ich imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Boga” (Koran XXXIII: 5). 
Uzyskanie przez dzieci obywatelstwa matki nie ma z tym nic wspólnego, po-
nieważ nie oznacza przecież zmiany nazwiska. Jeśli zatem oparta na szariacie 
argumentacja jest tak wątła, co leży u źródeł tego dyskryminującego prawa? 
W ofi cjalnej odpowiedzi rządu na raport dotyczący implementacji Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet czytamy: „Zastrzeże-
nie Jordanii do artykułu 9 paragraf 2 Konwencji nie opiera się na żadnym dys-
kryminującym kobiety założeniu. To jest czysto polityczna decyzja związana 
z sytuacją na Bliskim Wschodzie” (za: What About My Children? 2010: 9). Rząd 
Jordanii nie planuje uchylenia wspomnianych zastrzeżeń, dopóki nie zostanie 
podjęte kompleksowe rozwiązanie w tej kwestii.

Innymi często powtarzanymi argumentami na rzecz zachowania dyskrymi-
nującego prawa jest problem „narodowego bezpieczeństwa”, a także – co przyta-
czane jest w mniej formalnych rozmowach – przekonanie, że tożsamość narodo-
wa znajduje się w niebezpieczeństwie. W ostatniej dekadzie do tego niewielkiego 
kraju napłynęły masy szukających bezpieczeństwa uchodźców irackich i syryj-
skich wraz z rodzinami, a także wielu ubogich Egipcjan, Sudańczyków i Jemeń-
czyków poszukujących pracy. Jednak przede wszystkim problem dotyczy kwestii 
palestyńskiej. Pamiętać należy, że ponad połowa mieszkańców Jordanii to Pale-
styńczycy. Status obywatela musiałby być przyznany tym z nich, którzy go nie 
posiadają, a żyją w małżeństwach mieszanych. Jordania zdecydowanie odrzuca 
ideę, że w wyniku porozumień pokojowych mogłaby stać się alternatywną ojczy-
zną dla Palestyńczyków, podporządkowując się tym samym postanowieniu Ligii 
Arabskiej, na mocy którego kraje arabskie, w celu ochrony palestyńskiej tożsa-
mości, nie nadają obywatelstwa osobom pochodzenia palestyńskiego. 

Z drugiej strony, sytuacja na Terytoriach Okupowanych jest od wielu lat dra-
matyczna, a szanse na jej poprawę w najbliższym czasie są niewielkie. Zdaniem 
wielu polityków, otwarcie szerokich możliwości uzyskania jordańskiego obywa-
telstwa zwiększyłoby emigrację z przygranicznych terenów palestyńskich, a tego 
mogłyby nie wytrzymać ograniczone zasoby niewielkiego królestwa. „Interes” 
ten chroniony jest jednak połowicznie, ponieważ przepisy uderzają tylko w ko-
biety i ich rodziny (mężczyźni przecież mogą potencjalnie poślubić więcej niż 
jedną z palestyńskich kobiet). W tym kontekście autorki Jordan Shadow NGO 
Report (2012: 24) zasadnie zauważają:

Motywowane względami geopolitycznymi uzasadnienie, przedstawione organizacjom 
pozarządowym, nie wyjaśnia, dlaczego prawo Jordańczyka do przekazania palestyń-
skiej żonie obywatelstwa nie zagraża palestyńskiej tożsamości, podczas gdy Jordanka 
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nie może przekazać obywatelstwa palestyńskiemu mężowi, ponieważ to mogłoby sta-
nowić zagrożenie dla palestyńskiej tożsamości. Takie polityczne usprawiedliwienie jest 
produktem patriarchalnej władzy, przeciwnej kobietom i kobiecym prawom. Polityka 
służy jako narzędzie zachowania dyskryminujących praktyk. Jeśli rzeczywiście chodzi 
tylko o Palestyńczyków, to dlaczego nie można przekazać obywatelstwa Syryjczykom, 
Irakijczykom czy Egipcjanom albo w ogóle innym osobom o odmiennej narodowości?

Omawiana sytuacja jest ilustracją współzależności patriarchalnych struktur 
i instytucji państwa. Analiza wywiadów, dostępnych dokumentów oraz rapor-
tów prawnych pozwala odnieść wrażenie, że wybór obcokrajowca na małżonka 
jest rodzajem nielojalności wobec narodu, budowanego na fundamencie więzów 
pokrewieństwa tylko ze strony ojca (por. Amawi 2000). Jednak czy także dzieci 
powinny być karane brakiem dostępu do podstawowych świadczeń, takich jak 
edukacja czy opieka zdrowotna?

Konsekwencje braku obywatelstwa

Przez lata nie udawało się ustalić liczby Jordanek, które wyszły za mąż za obco-
krajowców. W dyskusjach politycznych podejmujących kwestie dostępu ich ro-
dzin do obywatelstwa padały liczby tak rozbieżne, że trudno było traktować je 
jako poważny punkt wyjścia działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu 
rzeczy. Pierwszą próbę uchwycenia statystycznego wymiaru problemu podjął In-
stytut Królowej Zein Sharaf na rzecz Rozwoju, królewski NGO-’s. Okazało się, że 
oprócz braku woli współpracy ze strony urzędników zadanie przede wszystkim 
rozbijało się o brak danych w urzędach państwowych (nie zbierano informacji 
na temat narodowości małżonków). Rekomendacje, które przygotowano na pod-
stawie wniosków z projektu, w połączeniu z siłą polityczną królewskiej organiza-
cji, ułatwiły prowadzenie badań innym instytucjom. W ostatnim czasie Centrum 
Informacji i Badań Fundacji Króla Husajna i niezależne NGO-sy: Organizacja 
Kobiet Arabskich (AWO) i Karama (Godność) podążyły tym śladem. Stąd zna-
my skalę zjawiska – na koniec 2009 roku, według danych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, 65 956 obywatelek Jordanii było żonami cudzoziemców. Na 
podstawie wywiadów, ankiet, fokusów możemy poznać tło codziennych zmagań 
tych ponad sześćdziesięciu tysięcy rodzin doświadczających konsekwencji braku 
obywatelstwa. Z uwagi na fakt, że projekt IRC ciągle jest w toku, znamy jedynie 
wyniki cząstkowe, skupię się przede wszystkim na badaniach przeprowadzonych 
od końca lutego do końca maja 2010 roku przez OWA i Karama w siedmiu pro-
wincjach112. Wzięło w nim udział 191 kobiet, matek 606 dzieci. Choć większość 
badanych to kobiety zamężne w wieku 30–45 lat, zróżnicowany rozkład próby ze 
względu na wiek oznacza, że kobiety biorące udział w projekcie są matkami dzie-

112 Nie udało się znaleźć grup respondentek w pozostałych pięciu prowincjach.
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Rycina 8. Charakterystyka kobiet biorących udział w badaniu ze względu na stan cy-
wilny

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 21.

Rycina 7. Charakterystyka kobiet biorących udział w badaniu ze względu na wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 20.

ci w różnym wieku. Umożliwia to wgląd w ich doświadczenie związane z bra-
kiem formalnego statusu na kolejnych etapach życia. 

Ponad 73% kobiet biorących udział w badaniach nie pracuje zawodowo, co 
może być związane z niewielkim kapitałem edukacyjnym – blisko 40% nie ukoń-
czyło szkoły średniej, a 5,23% to osoby niepiśmienne. Dyplom studiów wyższych 
posiada jedynie 2%. Można się zastanawiać, w jakim stopniu niskie wykształce-
nie tłumaczy to, że ponad 83% kobiet decydując się na małżeństwo z obcokra-
jowcem, nie miało świadomości wiążących się z tym problemów. Moje wywia-
dy nie potwierdzają tej tezy. Wiedza dotycząca konsekwencji zawarcia takiego 
związku związana była raczej z rodzinnymi doświadczeniami niż poziomem for-
malnej edukacji, konsekwencje zaś zaczynały być dotkliwie odczuwane dopiero 
po urodzeniu dziecka.
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Małżonkowie omawianej grupy Jordanek pochodzą z 17 krajów. Największa 
grupa to Egipcjanie (46,59%), co nie powinno dziwić, ponieważ fakt ten odbija 
strukturę rynku pracy – wielu młodych egipskich mężczyzn przyjeżdża do Jor-
danii w poszukiwaniu zatrudnienia. Wśród małżonków badanych kobiet kolej-
ne najliczniejsze grupy to: Syryjczycy (14,13%), Palestyńczycy z Gazy (10,99%) 
i Irakijczycy (9,94%). Najpoważniejsze wyzwanie z perspektywy praw człowie-
ka stanowi grupa bezpaństwowców (5,53%), co wymagałoby natychmiastowej 
interwencji instytucji państwowych. Blisko połowa mężczyzn pracuje w szarej 
strefi e gospodarki lub w najniższych jej sektorach (44,50%), co można przypi-
sać nie tylko problemom z uzyskaniem pozwolenia na pracę, ale także brakowi 
wykształcenia. To z kolei przekłada się na niski status materialny badanych ro-
dzin – większość mieszka w wynajętych domach bądź mieszkaniach (64,92%) 
i osiąga skromne dochody – ponad 75% rodzin mieści się w najniższej grupie 
dochodowej, która dysponuje na miesiąc sumą mniejszą niż 250 JD113. 45% osią-
ga dochody poniżej progu ubóstwa (150 JD), a 4,18% żyje z zasiłków w wyso-
kości 40–60 JD na miesiąc. Stąd prawie 80% badanych przyznaje, że miesięczne 
dochody nie wystarczają na niezbędne wydatki.

Dyrektorka IRC, Neermen Murad, podsumowuje pierwsze rezultaty projektu 
poświęconego analizie konsekwencji braku obywatelstwa, wskazując na czynniki 
społecznego wykluczenia:

Wpływ jest ogromny! Na edukację, zdrowie, jak wiesz, na biznes. Zidentyfi kowaliśmy na 
razie dwa wskaźniki społecznego wykluczenia. Mobilność. Wpływ braku obywatelstwa na 
mobilność kobiety, jej męża i dzieci. To potężny czynnik społecznego wykluczenia. Inną 
kwestią jest wpływ na poczucie stabilności. Stabilności sytuacji rodziny. Ma to konse-
kwencje ekonomiczne, nie tylko społeczne (R27: 2011).

Czas zadać pytanie, jak te wszystkie czynniki strukturalne odbijają się na co-
dziennym życiu badanych kobiet i ich rodzin, jak budują swoje poczucie przyna-
leżności w kraju, który ignoruje ich istnienie. 98,81% badanych dzieci za swoją 
ojczyznę uważa Jordanię. Najczęściej podawane uzasadnienia przedstawione są 
na rycinie 9.

Pierwszy i najwcześniejszy związek dziecka z narodową wspólnotą jest kształtowany przez 
jej/jego matkę, łono matki jest pierwszą ojczyzną dla dziecka, matka pielęgnuje i opiekuje 
się dzieckiem podczas kluczowych dla formacji dziecka lat, w których kształtuje się emo-
cjonalny rozwój i poczucie przynależności 

– podsumowuje tę część badań dr Fouad Abdul Mun’em (What About My Chil-
dren? 2010: 28). Skomplikowana sytuacja prawna wywołuje silne poczucie de-
prywacji, w opiniach osób biorących udział w badaniu spowodowane przede 
wszystkim ograniczonymi możliwościami zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
takich jak jedzenie i ubranie, ale także utrudnionym dostępem do edukacji, za-

113 JD – jordański dinar – wartość około 1,1 euro.
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Rycina 9. Jordania jako kraj ojczysty

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 28.

trudnienia, służby zdrowia czy godnych warunków mieszkaniowych, złym 
traktowaniem w szpitalach państwowych, uniemożliwieniem podróżowania 
i pozbawieniem dostępu do usług świadczonych pozostałym Jordańczykom. Po-
czucie odrzucenia przez społeczeństwo dotkliwie odczuwa 43,97% badanych, 
brak stabilności – 42,4%, złość – 39,26%, a poczucie niższości – 37,17%. Ryci-
na 10 szczegółowo pokazuje rozkład odpowiedzi badanych.

Dzieci są bardzo ważne. Chcieliśmy, żeby wzięły udział w badaniu i staraliśmy się oprzeć 
na kreatywnej metodologii. Zebraliśmy dzieci w wieku od 14 do 18 lat na warsztatach 
i robiliśmy mapy myśli o ich tożsamości i poczuciu przynależności” (R27: 2011) 

– opowiadała mi dyrektorka IRC, Neermen Murad. 

Narysowali niesamowite rysunki, jak widzą samych siebie. Wspólnie napisali wiersz. 

Poniżej zamieszczam ich wypowiedzi:

Jestem Jordańczykiem, ale w rzeczywistości jestem nikim, po prostu szkielet snujący się 
po ulicach.
Jestem Jordanką, ale jestem traktowana jak pół obywatelki.
Jestem Jordańczykiem, ale nie posiadam żadnych praw.
Jestem Jordanką, ale nie na papierze.
Wyglądam jak Jordańczyk, myślę jak Jordańczyk, mówię jak Jordańczyk, ale nie jestem 
uważany za Jordańczyka.
Nazywają mnie synem Egipcjanina (w Jordanii), a kiedy jadę do Egiptu, mówią o mnie 
„syn Jordańczyka”. Powinni się zdecydować w końcu, kim jestem114.

114 Materiały projektowe udostępnione przez IRC.
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Rycina 10. Konsekwencje braku obywatelstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 28.

Chłopiec, który ma egipskiego tatę, desperacko i na wiele sposobów starał 
się udowodnić swoją jordańskość, co pokazuje jego codzienną walkę o „bycie 
u siebie”: 

Przecież jem więcej „zataru” z oliwą niż wy.

Brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności związany jest także z codziennym 
strachem przed deportacją męża czy ojca, dotkliwie (stale bądź często) odczuwa-
nym przez prawie 60% badanych rodzin. Jedna w rozmówczyń, młoda mężatka, 
matka rocznej córeczki, opowiadała: 

Ciągle mi towarzyszy strach przed pogorszeniem stosunków między moim krajem, 
Jordanią, a państwem mojego męża, i koniecznością opuszczenia kraju, co byłoby dla 
mnie trudne do zniesienia (What About My Children? 2010: 30).

Obawa przed deportacją dzieci towarzyszy prawie 80% badanych rodzin (sta-
le – 43,97%; często – 4,18%; czasem – 15,70%; rzadko 8,37%). Choć najczęściej 
małżeństwa mieszane nie były przed ślubem świadome konsekwencji, jakie przy-
niesie decyzja o założeniu rodziny, w tej chwili niemal wszyscy doświadczają po-
czucia winy i strachu o przyszłość dzieci.

W związku z tym prawie połowa kobiet szuka sposobów na poprawienie 
formalnego statusu rodziny, przede wszystkim przez uzyskanie dokumentów 
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Rycina 11. Poczucie winy wobec dzieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 30.

tożsamości dla męża i dzieci. Piszą prośby do króla, Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych czy Sprawiedliwości, składają pisma w Biurze Skarg, starają się 
o zwolnienia z opłat za pozwolenia na pobyt czy pracę, szukają pomocy organi-
zacji pozarządowych, zabiegają o wyjazd do krajów europejskich, by aplikować 
o obywatelstwo. A przede wszystkim poszukują „dojść” (wasta – klientelizm), by 
w ten sposób wpłynąć na decyzję właściwych organów. Rycina 12 pokazuje, jak 
badane osoby oceniają szanse na uzyskanie różnych dokumentów potwierdzają-
cych ich tożsamość.

Jak widać, szanse na otrzymanie niezbędnych dokumentów w opinii bada-
nych są niewielkie lub znikome: w wypadku książeczki rodzinnej oceniane na 
48,16%; dowodu osobistego – 48,16%; paszportu – 43,45%; pozwolenia na po-
byt – 45,02%; pozwolenia na pracę – 42,39%; dokumentu podróżnego – 47,59%; 
prawa jazdy – 42,92%; otwarcia rachunku bankowego – 39,78% czy rejestracji 
na uniwersytet – 44,82%. Jako najpewniejszy sposób uzyskania dokumentów 
stwierdzających tożsamość jest odwołanie się do wasta, czyli układów nieformal-
nych, których istotę szczegółowo omawiałam w rozdziale IV. Nie zawsze jednak 
jest to rozwiązanie trwałe.

Znam rodzinę, ojciec był chyba wojownikiem palestyńskim, uchodźcą bez dokumentów. 
Córki miały iść na uniwersytet, dzięki interwencji u króla Husajna dostały paszport. Ale 
nie mogły ukończyć studiów, nie mogły przedłużyć dokumentów, bo król umarł (R37: 
2011).

Wśród badanych wyróżnia się niewielka grupa wykształconych kobiet, które 
wyszły za mąż za Europejczyków lub Amerykanów, jak pokazują dane, zajmu-
jących wysokie miejsca na drabinie społecznej. Dzięki społeczno-kulturowemu 
kapitałowi lepiej radzą sobie z sytuacją, w jakiej znalazły się ich rodziny, ale też 



168 Część druga

Rycina 12. Szanse na uzyskanie dokumentów tożsamości

Źródło: opracowanie własne na podstawie What About My Children? 2010: 32.

liczba stojących przed nimi opcji jest znacznie większa. Dobrze ilustruje to wy-
powiedź jednej z moich rozmówczyń. Jest młodą mężatką kończącą doktorat 
w Londynie, która wyszła za mąż za Libańczyka, maronitę. Przed naszą rozmową 
nie była świadoma, jakie konsekwencje mogą być związane z małżeństwem mie-
szanym.

Po prostu wyjedziemy, ja się dobrze czuję w Libanie. Bardziej wolna. Tutaj nie było ani 
chwili nawet oddechu wolności. Albo wyjedziemy do Europy. Trudno, nie muszę tutaj 
mieszkać (R18: 2008).

Dyrektorka IRC, sama w związku małżeńskim z Brytyjczykiem, po latach starań 
i apelacji do premiera uzyskała prawo pobytu dla męża i dzieci. Ta znana dzien-
nikarka zwraca uwagę na kwestie wykluczenia, opartego na rasistowskich uprze-
dzeniach:

Społeczne wykluczenie ma miejsce także na poziomie kulturowym i oparte jest na ra-
sizmie. Jak wyszłam za mąż za Anglika, nie jestem społecznie wykluczana, bo ludzie 
lubią Anglików. Jeśli poślubiłabym Sudańczyka, oj, to nie lubią Sudańczyków. Jeśli 
Filipińczyka – to tragedia, Bengalczyka – jeszcze gorzej. To jest społeczny stygmat zwią-
zany z narodowością. Zależy od poziomu naszego rasizmu (R27: 2011).

Na podstawie zebranych materiałów przygotowano rekomendacje:
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Rycina 13. Rekomendacje na rzecz równego dostępu do obywatelstwa

Ogólna rekomendacja zgodna z Konstytucją
– Wprowadzenie poprawki do prawa regulującego nadawanie obywatelstwa, tak by obywa-

telka Jordanka mogła przekazać obywatelstwo mężowi i dzieciom na tych samych pra-
wach co mężczyzna. Wycofanie zastrzeżenia do Artykułu 9 Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet, ponieważ uniemożliwia ono kobiecie przekazanie 
obywatelstwa.

Pilne rekomendacje proceduralne
– Wprowadzenie poprawki dotyczącej przyznawania prawa pobytu przewidującej uzyskanie 

pięcioletniego prawa pobytu dla męża i dzieci obywatelki Jordanii na takich samych zasa-
dach, jakie dotyczą zagranicznej żony i dzieci obywatela Jordanii.

– Przyznanie numeru identyfi kacyjnego dzieciom obywatelki jordańskiej, niezależnie od 
przyznania obywatelstwa, w celu zabezpieczenia ich dostępu do szkół państwowych, służby 
zdrowia i pozwolenia na pracę na równych prawach, jak wszyscy obywatele i obywatelki 
Jordanii.

– Zagwarantowanie prawa do obywatelstwa dzieciom obywatelki Jordanii w przypadku śmier-
ci męża, gdy zostaje ona głową rodziny i główną żywicielką.

– Powołanie Stałej Wysokiej Komisji ds. Obywatelstwa, która analizowałyby pilne przypadki 
wymagające natychmiastowej interwencji, ze względu na ekonomiczne, społeczne i psycho-
logiczne trudności, z jakimi zmaga się rodzina.

– Natychmiastowa interwencja w przypadku dzieci bezpaństwowych i uruchomienie koniecz-
nych procedur ze względu na wagę humanitarnych konsekwencji w tym przypadku i z uwagi 
na zobowiązania państwa do ich ochrony, wynikające z Konwencji praw dziecka.

Rekomendacje administracyjne
– Wezwanie skierowane do wszystkich odpowiednich instytucji do modyfi kacji kontraktów 

małżeńskich, tak by zawierały kategorię „narodowość męża”, ze względu na ułatwienie 
badań i procesu podejmowania decyzji115. Proponowane instytucje: Departament Spraw 
Cywilnych, Sąd Najwyższy, Urząd Statystyczny, Rada Kościołów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez AWO.115

Realizowane projekty stały się istotnym argumentem w dyskusji o nowelizacji 
prawa o obywatelstwie. 21 marca 2011 roku, gdy w krajach arabskich obchodzo-
ny jest Dzień Matki, Organizacja Kobiet Arabskich i Karama zorganizowały pre-
zentację projektu What about my Children? oraz otwarte przesłuchanie w par-
lamencie. Pierwszy raz głos kobiet doświadczających na co dzień konsekwencji 
dyskryminującego prawa zabrzmiał w miejscu, gdzie prawo to jest stanowione. 

115 Wezwanie to już przyniosło skutki. Przewodniczący Departamentu Sprawiedliwości Islam-
skiej podał, że w 2011 roku 2281 Jordanek poślubiło obcokrajowców (w porównaniu z 2050 Jor-
dańczyków). 1368 zostało małżonkami Palestyńczyków, 249 – Libańczyków, 223 – Egipcjan, 155 – 
Syryjczyków, 113 Irakijczyków oraz 88 Saudyjczyków („Th e Jordan Times” 15.09.2012).
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Jedna z organizatorek, Leila Naff a z AWO, tłumacząc cel spotkania, podkreśli-
ła, że osoby decydujące o porządku prawnym w państwie mają okazję „usłyszeć, 
przez jak wiele cierpienia i agonii muszą przechodzić te rodziny. Domagamy się 
równości dla kobiet i wyeliminowania każdego prawa, które je dyskryminuje”116. 

Wypowiedź jednej z uczestniczek, sześćdziesięcioośmioletniej Zahry Hattab, 
która przez 40 lat żyła w związku małżeńskim z Egipcjaninem, poruszyła grono 
słuchających:

Nie widziałam starszego syna od 8 lat, ponieważ nie może ponownie przekroczyć granicy 
od czasu, gdy wyjechał do Egiptu odwiedzić ojca. Chcę zobaczyć swoje dziecko, zanim 
umrę.

Dyrektorka jordańskiej sekcji arabskiej organizacji Karama, zwracając się do 
Parlamentu, powiedziała:

Jako jordańskie kobiety, jako członkinie ruchu na rzecz politycznych i prawnych re-
form, opartego na uczestnictwie w toczącym się narodowym dialogu, w Dniu Święta 
Matki, w Dniu Godności, zwracamy się do szanownego Parlamentu o przychylną odpo-
wiedź na wołanie jordańskich kobiet o nowelizację i wcielenie w życie prawa dotyczące-
go obywatelstwa i statusu cywilnego, zgodnie z umowami międzynarodowymi, zwłaszcza 
Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Ta reforma powin-
na zagwarantować jordańskim kobietom konstytucyjne prawa i stworzyć demokratyczne 
społeczeństwo wolne od wszelkich form dyskryminacji i przemocy, oparte na równych 
prawach, obywatelstwie i poszanowaniu godności wszystkich, zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn. Godność jest niepodzielna, godność kobieca jest godnością Ojczyzny. Jak można 
szanować godność matek w ich dniu i w tym samym czasie pozbawiać je fundamentalne-
go prawa do wychowania dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa i godnego życia. Czyż 
nie jest prawdą, że kobiety są Ziemią? Czyż życie każdego z nas nie zaczyna się w ich ło-
nach? Stawiamy wam dzisiaj te pytania, Członkowie Parlamentu, mający możliwość sta-
nowienia prawa w imieniu społeczeństwa, które was wybrało, w imieniu kobiet i męż-
czyzn. Czyż matka nie jest pierwszą nauczycielką, która uczy kochać Ojczyznę? Jak może 
to czynić, nie będąc częścią tej Ojczyzny? Pozwólcie dodać nasz głos do głosów wszyst-
kich Jordanek: „A co z moimi dziećmi?”. Stawiamy wam dzisiaj to pytanie. Czy ktokol-
wiek odpowie?117.

To moje prawo – cofnąć uprzedzenia wobec jordańskich 
żon obcokrajowców 

Choć postulat równego dostępu do obywatelstwa był podnoszony przez organi-
zacje kobiece już w latach 50., jeszcze na początku moich badań w 2008 roku 
mało kto chciał o nim rozmawiać. Próby podjęcia tematu zwykle kończyło zda-

116 Materiały ze spotkania w parlamencie udostępnione przez AWO.
117 Tamże.
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nie: „to jest sprawa polityczna”. Dopiero w ostatnim czasie problem zaczął prze-
bijać się do szerokiej publicznej dyskusji, co jest rezultatem pełnych determinacji 
działań liderek kobiecych. Na początku były to starania na rzecz przyznawania 
obywatelstwa z powodów humanitarnych, w przypadkach wymagających na-
tychmiastowej interwencji. W 1998 roku nowo powstała Jordańska Narodowa 
Komisja ds. Kobiet wystosowała w tej sprawie list do premiera. W 2001 roku, po 
rozwiązaniu parlamentu, dekret królewski dopuścił taką możliwość.

Na otwarciu II Szczytu Kobiet Arabskich, królowa Rania zapowiedziała pod-
jęcie prac nad nowelizacją prawa dotyczącego obywatelstwa, co obudziło nadzie-
ję na rychłą zmianę. Reakcja przedstawiciela rządu pozbawiła jednak złudzeń na 
szybkie, sprawiedliwe rozwiązanie tej kwestii: „Nie ma mowy o automatycznej 
naturalizacji, każda aplikacja jest rozpatrywana indywidualnie, na podstawie 
humanitarnych przesłanek” (What About My Children? 2010: 46). Jak pokazała 
praktyka, nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. W ostatnim, alternatywnym 
raporcie czytamy:

Podejście „humanitarne” nie jest podejściem opartym na niezbywalnych prawach czło-
wieka, co czyni kryteria, według których aplikacje są rozpatrywane, zróżnicowanymi 
i wynikającymi z niejasnych zasad. W konsekwencji, zamiast polegania na prawie i przej-
rzystych regułach, kobiety szukają pomocy i interwencji u plemion, co jest pożywką dla 
utrzymującego się nepotyzmu i korupcji (Jordan Shadow NGO Report 2012: 25).

Problem dyskryminacji obywatelek Jordanii w kwestii obywatelstwa pod-
noszony był wielokrotnie na arenie międzynarodowej, zarówno przez między-
narodowe organizacje, takie jak Amnesty International czy Freedom House, 
jak i koalicje jordańskich organizacji kobiecych przygotowujących cykliczne 
raporty alternatywne (2007 i 2012) związane z wdrażaniem CEDAW118. Wiele 
nadziei wiązano w ostatnich miesiącach z nowelizacją konstytucji i wprowadze-
niem zmiany w brzmieniu artykułu 6, który mówi o „równości wobec prawa bez 
względu na rasę, język czy religię”. Pomimo wielu starań nie udało się wprowa-
dzić zapisu gwarantującego równość bez względu na płeć, co dałoby m.in. pod-
stawę do zmiany dyskryminującego prawa w kwestii obywatelstwa. Korzystając 
z kolejnej fali liberalizacji, którą przyniosła Arabska Wiosna, pojawiły się nowe 
inicjatywy na rzecz zmiany status quo w omawianej kwestii.

Na uwagę zasługują działania podejmowane w ostatnim czasie przez JNCW – 
Jordańską Narodową Komisję ds. Kobiet pod kierownictwem doświadczonej 
liderki kobiecej, prawniczki Asmy Khader, oraz projekt królewskiej organizacji 
pozarządowej IRC – Centrum Informacji i Badań Fundacji Króla Husajna, zaini-
cjowany przez jego dyrektorkę, Nermeen Murad. Oba przedsięwzięcia są z sobą 

118 Zdecydowana krytyka rządu w tej kwestii, która znalazła wyraz w tekście raportu prezen-
towanego w lutym 2012 roku na sesji ONZ w Genewie, spotkała się z nieprzychylnymi reakcjami 
w kraju („Th e Jordan Times” 6.03.2012).
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ściśle splecione, zarówno personalnie119, jak i merytorycznie. Można powiedzieć, 
że badania podejmowane przez IRC dostarczają argumentacji i rekomendacji dla 
przygotowywanych przez JNCW zmian w prawie. Łączy je jasno zdefi niowany 
cel – zagwarantowanie zagranicznym mężom Jordanek i ich potomstwu prawa 
pobytu i związanych z nim praw społecznych i ekonomicznych. Moje rozmów-
czynie podkreślały, że rezygnacja ze zmagań o równy dostęp do obywatelstwa 
(i tym samym do praw politycznych) pozwoli uniknąć uwikłania w debatę do-
tyczącą bezpieczeństwa narodowego, „kwestii palestyńskiej”, zagrożenia dla jor-
dańskiej tożsamości w wyniku zmiany struktury demografi cznej, którą miałoby 
przynieść nadanie pełni praw politycznych całym rodzinom Jordanek.

Nie żądamy obywatelstwa, jak wiesz, jest to kwestia polityczna. Chcemy prawa stałego po-
bytu i pełni praw dla dzieci i męża. Nie żądamy obywatelstwa, jeśli to jest problem dla 
władz (R26: 2011).

Jest to fundamentalne ustępstwo wobec wcześniejszych żądań, traktowane 
przez inicjatorki jako instrumentalna konieczność, która zapewni elementarne 
poczucie stabilności omawianej grupie, i ważny krok na drodze do obywatel-
stwa. Wiele osób obawia się jednak, czy nie zamknie to drogi do obywatelstwa 
na wiele lat.

Punktem wyjścia projektu IRC jest analiza kosztów i korzyści przyznania ro-
dzinom Jordanek prawa pobytu.

Naszym wkładem do tej debaty jest wiedza. Ciągle słyszymy wokół tłumaczenia, że 
przyznanie praw tym osobom będzie zbyt dużym obciążeniem dla Jordanii. Zbadajmy 
to... Chcemy to zrobić bardzo fachowo, by usunąć emocje, które wywołuje cała ta spra-
wa (R27: 2011).

Dzięki grantowi z Unii Europejskiej zaplanowano szeroko zakrojone badania 
(ankiety, grupy fokusowe, wywiady pogłębione), których zadaniem była szcze-
gółowa diagnoza, jak brak obywatelstwa wpływa na codzienne funkcjonowanie 
omawianej grupy. W badaniu wzięło udział 440 gospodarstw domowych. W ten 
sposób zidentyfi kowano najważniejsze obszary dyskryminacji w takich dzie-
dzinach, jak prawo, działanie administracji czy dostęp do usług państwowych. 
Potem zadano pytanie o koszty i korzyści formalnej integracji, jakie musiałoby 
ponieść państwo, przyznając 66 tysiącom rodzin bezterminowe prawo pobytu 
i gwarantując im dostęp do edukacji i służby zdrowia, a małżonkom prawo do 
pracy i własności. Poddano szczegółowej analizie wydatki każdego sektora pań-
stwowego. Rezultaty zaprezentowano na konferencji kończącej pierwszy etap 
projektu we wrześniu 2011 roku. Koordynatorka projektu ogłosiła:

119 Asma Khader jest członkinią Rady Nadzorczej projektu IRC.
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Koszt włączenia tej populacji jordańskich kobiet i ich rodzin w państwowy system wynosi 
niecałe 50 milionów JD, podczas gdy bezpośrednie korzyści zostały skalkulowane na po-
ziomie 60 milionów JD (R27: 2011).

Przede wszystkim wskazywano na pozytywne konsekwencje wynikające z włą-
czenia tej grupy w ofi cjalną gospodarkę, związane nie tylko z większymi wpły-
wami z podatków, ale także swobodnym dysponowaniem własnością.

Teraz pracujemy nad kosztami i korzyściami pośrednimi. Te okazują się jeszcze korzyst-
niejsze, wiesz, jeśli weźmiemy wpływ na rynek pracy, zwiększenie możliwości inwestowa-
nia w nieruchomości, średnie, małe i mikrobiznesy... no i też ożywienie konsumpcji, nie 
wspominając już o pozytywnym oddziaływaniu na kapitał ludzki. Wchodzimy głęboko 
w analizy ekonomiczne, nie chcemy jednak brzmieć jak matematycy, podejmujemy też 
problem społecznego wykluczenia tych rodzin (R27: 2011).

Zdaniem autorów raportu IRC, wykluczenie, deprywacja i problemy fi nanso-
we są bezpośrednimi konsekwencjami nieuregulowanego statusu prawnego ba-
danych rodzin. Na konferencji przedstawiono także rezultaty pracy z dziećmi, 
wskazując na:

[ich] codzienne zmagania, by czuły się bezpieczne i mile widziane w kraju, w którym 
przeżyły całe swoje życie, ale gdzie ciągle są traktowane jak cudzoziemcy. Wiele z tych 
dzieci ma poczucie straty i zagubienia w związku ze swoją tożsamością między miejscem, 
które uważają za swoją ojczyznę – Jordanią, a krajem ich narodowości, państwem pocho-
dzenia ich ojca (R27: 2011).

We współpracy z jordańską grupą teatru interaktywnego, opierając się na meto-
dzie Teatru Forum120, przygotowano z dziećmi sztukę To moje prawo. Opowiada 
ona o ich tęsknocie za godnym życiem i pełnią praw.

Znaczenie projektu IRC podkreśla skład Rady Nadzorczej dwudziestojedno-
osobowej grupy, która regularnie uczestniczy w spotkaniach dotyczących kolej-
nych etapów badań, sugeruje rekomendacje i kierunki zmiany polityki. W jej 
skład wchodzą pracownicy i pracownice większości ministerstw i urzędów pub-
licznych, parlamentarzyści, prawnicy i prawniczki zajmujący się prawami czło-
wieka. Prace odbywają się w trzech podkomisjach: ekonomicznej, społecznej 
i komisji ds. praw dziecka. Jest to kolejna, jak podkreślano w nieformalnych dys-
kusjach, decyzja taktyczna. Nacisk na sytuację dzieci i ich dobrostan ma utrud-
nić upolitycznienie projektu. Zdaniem moich rozmówczyń, w sytuacji wzrasta-
jącej popularności partii religijnych, odniesienia do kojarzonych z Zachodem 
praw kobiet mogą utrudnić osiągnięcie zakładanych celów.

120 Teatr Forum – metoda na pograniczu edukacji i teatru, stworzona przez brazylijskiego 
praktyka dramy Augusto Boala, której celem jest oddanie głosu grupom zmarginalizowanym i szu-
kanie rozwiązań.
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Reasumując, można wskazać na przynajmniej trzy elementy, które są odpo-
wiedzią na strukturalne ograniczenia, jakie napotykały dotychczasowe inicjaty-
wy (por. Tadros 2011b):

– depolityzacja problemu przez położenie nacisku na prawa społeczne 
i ekonomiczne, przemilczanie kontekstu związanego z dyskryminacją ze 
względu na płeć i prawa kobiet oraz wyeksponowanie wątku ochrony jor-
dańskiej rodziny jako sposób na oderwanie dyskusji o obywatelstwie od 
kwestii narodowego bezpieczeństwa i suwerenności;

– instrumentalne użycie argumentacji ekonomicznej. Doświadczenie wcześ-
niejszej kampanii przeciwko przemocy domowej pokazało, że argumenty 
związane z fi nansowym kosztem społecznych nierówności najcelniej prze-
mawiają do decydentów politycznych;

– zaangażowanie aktorów społecznych o uznanej reputacji, dużym doświad-
czeniu politycznym i – co istotne – wpływie na ośrodki władzy. JNCW 
przygotowała pakiet projektów ustaw dotyczących praw kobiet, wśród któ-
rych znalazły się te gwarantujące prawa rodzinom Jordanek. Jest to część 
szerszej strategii działań na rzecz równości, która znalazła poparcie zarów-
no wśród organizacji kobiecych, jak i w kołach rządowych. Z pewnością 
jednak nieustanne zmiany rządów nie ułatwiają działań na jej rzecz.

Jednym z celów omawianego projektu jest integracja środowiska rodzin, któ-
rych dotykają konsekwencje nierówności w dostępie do obywatelstwa. Ma to 
zwiększyć świadomość własnych praw i pobudzić do działań w ich obronie, ale 
też ułatwić udzielanie pomocy i interwencję w przypadkach wymagających nie-
zwłocznych działań.

Teraz opracowujemy plan współdziałania z politykami i mediami na rzecz zmiany w pra-
wie, ale przede wszystkim rodziny, których to dotyczy, muszą odważyć się głośno o tym 
mówić (R 27: 2011).

„Moja mama jest Jordanką i mam prawo do jej 
obywatelstwa”

Atmosfera Arabskiej Wiosny otworzyła nowe kanały politycznej ekspresji. 
25 marca 2011 roku, w chłodny i deszczowy dzień, w potężnej jak na Jordanię 
demonstracji uczestniczyły również Nima Habashna z córką Rimą, stojąc nieco 
z boku. Trzymały transparent: „Moja mama jest Jordanką i mam prawo do jej 
obywatelstwa”. Nie bez powodu syn obawiał się o bezpieczeństwo matki i siostry, 
ponieważ w tym dniu wiec polityczny zakończył się ostrymi starciami protestu-
jących ze zwolennikami reżimu i policją. W zdominowanym przez mężczyzn 
tłumie, dwie kobiety z własnym transparentem wzbudziły zainteresowanie za-
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chodnich telewizji i sympatię demonstrantów. W ten sposób do opinii publicznej 
przebiła się wiadomość o walce tej wdowy z szóstką dzieci o godne życie dla jej 
rodziny. Od sześciu lat starała się zainteresować instytucje krajowe i zagraniczne 
losem jordańskich kobiet, których najbliżsi nie posiadają żadnych praw. W cza-
sie naszego pierwszego spotkania mówiła:

Ja wierzę, wierzę w moją walkę i w siebie. Że pewnego dnia skończą się cierpienia dla nas 
wszystkich (R33: 201).

Nima założyła stronę na Facebooku. Szukała osób w podobnej sytuacji, za-
mieszczała artykuły, raporty na ten temat, prosiła o kontakt, wysyłała informacje 
do mediów. Sprawą zainteresowała się arabska sekcja Radia BBC i przeprowadzo-
no z nią wywiad. Jeden z dziennikarzy Radia FM zaproponował spotkanie i przy-
gotowanie reportażu o sytuacji rodzin Jordanek, które poślubiły obcokrajowców. 
Do udziału zaproszono dziesięć kobiet, ze strachu jednak nie przyszła żadna:

Tłumaczyły się: nie mogę przyjść, to jest zakazane, mój mąż, dzieci..., to jest „czerwona 
linia”. Powiedziałam mu [dziennikarzowi]: zrobimy to. Przyprowadziłam wszystkie moje 
córki, dzieci i chłopców. Zapukałam do sąsiadki, ona też ma męża Egipcjanina, zapyta-
łam: „Chcesz przyjść czy nie? Chcemy już zacząć”. Ona urodziła się w Niemczech... I przy-
szła. Miałam tylko jedną kobietę spośród dziesięciu. Może była trochę onieśmielona, gdy 
przyszła. Jest moją sąsiadką drzwi w drzwi, trudno jej było powiedzieć „nie”. Naciskałam, 
żeby przyszła (R33: 2011).

1 czerwca miała miejsce pierwsza demonstracja przed biurem premiera. 
Oglądałam dokumentację z tego protestu, w którym wzięło udział 40 osób. Na 
transparentach widniały hasła: „Jesteśmy pełnymi obywatelkami i nie akceptu-
jemy niczego mniej”; „Moja mama jest Jordanką i jej obywatelstwo jest moim 
prawem”; „Nikogo nie atakujemy, żądamy tylko naszych praw konstytucyjnych”. 
Do protestujących wyszedł pracownik biura premiera, któremu wręczono pety-
cję. Pojęcie obywatelstwa stanęło w centrum debaty o godne życie:

Domagamy się naszych praw jako jordańskie obywatelki. To rząd musi zdecydować, czy 
jesteśmy pełnymi obywatelkami, czy jedynie w połowie. A tak nas traktuje, odmawiając 
nam naszych praw, podczas gdy mężczyźni mogą poślubić cztery zagraniczne żony i prze-
kazać im i ich dzieciom obywatelstwo (R33: 2011).

Protestujące kobiety zapowiedziały, że dopóty będą wracać, dopóki ich żądania 
nie zostaną spełnione. Taka postawa matek, w dodatku w przestrzeni publicznej, 
była nową jakością w jordańskim życiu politycznym. Część zaangażowanych ko-
biet, chociaż na co dzień nie nosi nikabów, na czas demonstracji je założyła, żeby 
uniknąć rozpoznania. Przełamywanie strachu i odchodzenie od przekonania, że 
nic nie da się zrobić, dokonywało (i dokonuje) się powoli. 

Na ostatniej demonstracji było już 120 osób. Coraz więcej. Teraz moje panie wysyłają 
mi wiadomość, „przepraszam, jestem w pracy”. Nie jest już tak, że po prostu nie przy-
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chodzą. Wysyłają wiadomość, przepraszają. To oznacza, że następnym razem przyjdą. 
To, co robię, to spotykam się z nimi, rozmawiamy o nich. O tym, co można zrobić 
(R33: 2011).

Kolejne protesty gromadziły więcej osób. Do połowy października odbyło się ich 
dwanaście. Tworzono bazę danych dołączających się kobiet. Te, które odważy-
ły się zaprotestować, podkreślały, że walczą w imieniu wszystkich kobiet w po-
dobnej sytuacji. W nieformalnych rozmowach ciągle powracała obawa, czy tak 
zdecydowane wystąpienie w obronie swoich praw nie zaszkodzi dzieciom i nie 
zostaną one deportowane do kraju ojca. „Przyjacielskie” rady funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa dotyczące odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronie 
internetowej czy kontakty z mediami (zwłaszcza z Al Jazeera) podnosiły poziom 
strachu. W listopadzie strona internetowa grupy na Facebooku została zaatako-
wana, zamiast zamieszczonych tam treści pojawiły się pogróżki wzywające do 
zaprzestania działalności. W oświadczeniu do mediów z 17 listopada czytamy 
o natychmiastowym uruchomieniu strony alternatywnej.

To nie powstrzyma ani naszej aktywności, ani naszych żądań („Th e Jordan Times” 
17.11.2011).

Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, sprzeciwiały się upolitycznianiu 
ich walki. Pragną, jak wielokrotnie słyszałam, żyć ze swoimi dziećmi w spokoju 
we własnym kraju. Nie interesuje ich międzynarodowa polityka i nie chcą płacić 
życiem swoich rodzin za impas w kwestii palestyńskiej. Łączy je przede wszyst-
kim strach o dzieci.

Jestem Jordanką. Chcą, żebym płaciła za sprawę palestyńską. Nie moim problemem jest 
rozwiązanie kwestii palestyńskiej. To nie jest mój problem. Moim problemem są moje 
dzieci (R33: 2011).

Spędziłam 30 lat, kursując między posterunkiem policji, ośrodkiem zdrowia, żeby zdo-
być pozwolenie na pobyt, zaświadczenie z policji, dokumentację medyczną dla dzieci 
(R39: 2011).

Próbowaliśmy żyć w Egipcie, ale nie przyzwyczailiśmy się. Jesteśmy Jordańczykami, tutaj 
żyjemy, tutaj jest nasze miejsce (R40: 2011).

Takie odwołanie się do macierzyńskiej odpowiedzialności i poczucia sprawied-
liwości – jak w przytaczanej już charakterystyce macierzyństwa upolitycznione-
go opisała Pnina Werbner (2008: 115) – nie tylko zjednuje im sympatię opinii 
publicznej, ale i łączy osoby o odmiennym statusie materialnym i pochodzeniu. 
Wspólnota doświadczenia jest tu ważniejsza od różnic, które je dzielą. Amman 
jest bardzo podzielony klasowo. Bywałam na spotkaniach nie tylko w prestiżo-
wych i drogich dzielnicach miasta, ale także na dalekich, ubogich przedmieś-
ciach. Nacisk na poczucie przynależności do wspólnoty narodowej pozwalał od-
pierać zarzuty obcej ingerencji:
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Jak ktoś pyta: „kto was wspiera? Kto daje wam pieniądze na to, co robicie?”, odpowia-
damy: „nikt nam nie daje pieniędzy”. Nie jesteśmy bardzo biedne. Jesteśmy jak wszyscy 
Jordańczycy, zwyczajne. Nikt nam nic nie daje, wspieramy się wzajemnie. Jeśli jest samo-
chód, używamy go. Jak idziemy na demonstrację, ty przynosisz wodę, ty papier, wspiera-
my się nawzajem (R33: 2011).

Ciągle w rozmowach powraca motyw nierówności wobec prawa ze wzglę-
du na płeć. Dlaczego rodzina mężczyzny ma prawo przynależeć do narodowej 
wspólnoty, a ich nie? To ogranicza ich fundamentalne prawa:

To jest kwestia praw człowieka. Mam prawo poślubić tego, kogo chcę. Podobnie jak męż-
czyzna. Rosjankę, Europejkę, Brytyjkę czy Afgankę. I to jest jego prawo. Jesteśmy poko-
jową grupą, mamy nasze prawa i znamy nasze prawa. Nie żebrzemy, domagamy się ich 
(R33: 2011).

Czy zdaniem moich rozmówczyń korzenie tej dyskryminacji tkwią w religii? Ich 
stosunek do islamu jest zróżnicowany. Przejawia się to m.in. w odmiennym po-
dejściu do ubioru: kilka z nich ubiera się sportowo (dżinsy i t-shirt), ale wiele 
wybiera tradycyjny hidżab. Część przerywa spotkanie w trakcie wezwania na 
modlitwę, inne nie etc. Wszystkie rodziny, z którymi się spotykałam, pościły 
w ramadanie. Ze względu na fakt, że mój pobyt w Jordanii przypadał na okres 
postu, spotykałyśmy się najczęściej po lub na ift arze (kolacji ramadanowej). 
Choć moje rozmówczynie w swoich zmaganiach najczęściej odwołują się do 
praw człowieka, to szukały także uzasadnienia dla swoich działań w przenika-
jącej islam idei sprawiedliwości. Przytaczały fragmenty, które miały świadczyć 
o braku sprzeczności między ich walką a prawami płynącymi z religii, np. fakt, 
że kobieta ma wpływ na wybór męża, historię Zejda, adoptowanego syna Maho-
meta. Młodsze osoby najczęściej podkreślały, że nie można mówić o obywatel-
stwie, odwołując się do społeczeństwa VIII wieku. Wiele z nich modli się o oby-
watelstwo, czerpie siłę ze swojej wiary:

Ja wierzę w Boga. Nigdy nie skrzywdzę nikogo. Myślę, że wiara w Boga czyni człowieka 
silnym. Co mi się stanie? Zabiją mnie? (R33: 2011).

Żaden duchowny muzułmański nie poparł jednak ich zmagań, choć w innych 
krajach arabskich, gdzie udało się wywalczyć równość w dostępie do obywatel-
stwa, tak się zdarzało. 

Dla wszystkich osób, z którymi się spotkałam, było to pierwsze doświad-
czenie autonomicznej działalności politycznej. W takim kontekście, przy braku 
pewności i znajomości politycznych kuluarów, ciągle powracało pytanie o soju-
sze, strategie dalszych działań. Obywatelstwo – a nie droga pośrednia, jak w za-
prezentowanych powyżej programach – było najczęściej defi niowane jako cel, 
źródło bezpieczeństwa i obywatelskiej godności:

Prawa społeczne. Powiedzieliśmy im, nie chcemy praw społecznych. Nie chcę dzielenia 
moich praw na pół. Dasz mi połowę, a potem ja ci dam drugą połowę. Albo po pewnym 
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czasie powiesz, muszę ci jednak zabrać. Nie, nie chcemy praw społecznych. Jeśli otrzyma-
my prawo społeczne, to znowu co z następną generacją. Nadal nie będą pełnoprawnymi 
obywatelami. I tak w kółko (R33: 2011). 

Chcą nas w ten sposób uciszyć. Żeby na naszą sprawę nie zwracano już uwagi (R34: 
2011).

Szukano poparcia wśród ludzi kultury i mediów. Padł pomysł zwrócenia się 
o mediację do starszyzny plemiennej grup, z których pochodzą:

Jesteśmy córkami plemienia i dzieje nam się krzywda (R33: 2011).

W związku z silnie zakorzenioną w społeczeństwie jordańskim fi gurą dobrego 
władcy liczono, że gdy petycja dotycząca sytuacji rodzin pozbawionych obywa-
telstwa dotrze do króla Abdullaha II, uda się zmienić dyskryminujące je prawo 
(petycję przekazano podczas manifestacji 18 czerwca 2011 roku). Moje rozmów-
czynie wiele nadziei wiązały też z nowelizacją konstytucji, gdy nie wprowadzono 
jednak zapisu o równości ze względu na płeć, która otwarłaby drogę do zmia-
ny prawa, szukano usprawiedliwienia dla władcy w złym tłumaczeniu (język 
arabski króla wciąż nie jest doskonały) czy złej woli urzędników. Grupa, z którą 
współpracuję, nie przyłączyła się do opozycji, tłumacząc swą decyzję:

Oni są antysystemowi, a my chcemy być częścią tego systemu (R33: 2011).

Bezskutecznie podejmowano starania na rzecz powołania stowarzyszenia. Za 
każdym razem odrzucano wniosek, co było potężnym ciosem dla zaangażowa-
nych osób. W uzasadnieniu decyzji Narodowego Rejestru Stowarzyszeń, mini-
ster Dima Khleifat w iście ezopowym stylu podała, że aplikacja została odrzu-
cona, „ponieważ prośba jest nieprzekonywająca, dopóki grupa nie dostarczy 
silnego uzasadnienia określonego przez reguły. Obywatelstwo jest kwestią poli-
tyczną regulowaną przez Prawo o obywatelstwie i nie może zajmować się nim 
stowarzyszenie. W dodatku ich cele są niejasne, co nie pozwala na zaakceptowa-
nie ich prośby”121. Jedna z kobiet-założycielek wyjaśniła, że wniosek był przygo-
towywany przez prawnika, by nie uchybił żadnym wymogom formalnym. 

Nie poddamy się, będziemy aplikować sto razy, jeśli będziemy do tego zmuszone. 
Posiadanie stowarzyszenia jest naszym prawem. Nie łamiemy żadnych przepisów, chcemy 
tylko mieć zarejestrowaną organizację, żeby prowadzić działalność, tak jak inne organiza-
cje w Jordanii (R33: 2011).

W mediach rozgorzała dyskusja. W dzienniku „Al Ghad” z 3 lipca pojawił się ar-
tykuł Uniemożliwienie jordańskim kobietom powołania stowarzyszenia... dlacze-
go?, który kończył się wezwaniem:

121 Materiały udostępnione przez grupę założycielską stowarzyszenia.
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Narodowy Rejestr powinien dać jasną odpowiedź, dlaczego odrzucił aplikację. Kto za-
decydował, czy przyczyny stojące za prośbą o rejestrację są słuszne czy nie („Th e Jordan 
Times” 7.07.2011).

Anonimowy urzędnik ministerstwa skomentował, że odmowa rejestracji stowa-
rzyszenia zdarza się rzadko, zwykle gdy „aplikujący są ateistami”.

Jak możemy porównywać grupę ateistów do grupy jordańskich kobiet pragnących obywa-
telstwa dla swoich dzieci? – pytał komentator „Al-Ghad” (tamże). 

W takiej sytuacji zdecydowanego poparcia udzieliła im Organizacja Kobiet 
Arabskich. Jako niezależna grupa prowadząca kampanię pod nazwą „Moja 
mama jest Jordanką i mam prawo do jej obywatelstwa”, podejmują teraz dzia-
łania w ramach AWO. Zostały też włączone do współtworzenia raportu alter-
natywnego dotyczącego wdrażania CEDAW. Niespełna rok po dołączeniu do 
demonstracji na rzecz reform Nima Habashna wzięła udział w sesji ONZ, na 
której prezentowano politykę Haszymidzkiego Królestwa Jordanii dotyczącą 
równości płci. Raport przygotowany przez kobiece organizacje pozarządowe, 
szczegółowo przedstawiając konsekwencje braku obywatelstwa dla rodzin Jor-
danek, wzywał do:

Wycofania zastrzeżeń wobec artykułu 9 Konwencji i nowelizacji Prawa o obywatelstwie, 
tak by zapobiec dyskryminacji między kobietami i mężczyznami w przekazywaniu oby-
watelstwa dzieciom i małżonkom (Jordan Shadow NGO Report 2012: 25).

Moje rozmówczynie doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia międzynarodo-
wej solidarności, która daje im – jak pisała Werbner – poczucie autonomii:

Potrzebujemy poparcia. Europy, Ameryki. Chcemy poparcia, presji na rząd. Małej presji 
na nich. Dostają fundusze na prawa kobiet. Naprawdę. Pytajcie, dlaczego te kobiety nie 
mają zagwarantowanych praw? (R33: 2011).

Analogicznym pomysłem były plany demonstracji przed biurami ONZ w Am-
manie, żeby w nieco prowokacyjny sposób zwrócić uwagę agendy na swoją sy-
tuację:

Chcemy ich prosić o status imigranta. Chcemy powiedzieć: nie jesteśmy obywatelami 
w naszym kraju. Pomóżcie nam! (R33: 2011).

Niecały miesiąc po powołaniu nowego rządu (2 maja 2012 roku), jedyna ko-
bieta w tym gabinecie, Nadia Hashem, pełniąca funkcję Ministra Stanu ds. Ko-
biet, spotkała się z matkami walczącymi o obywatelstwo dla swoich rodzin i or-
ganizacjami je wspierającymi. Trudno w tej chwili ocenić, czy ten nowy urząd 
rzeczywiście skutecznie będzie służył wprowadzaniu strategii na rzecz równości 
płci, czy raczej jest jedynie działaniem PR-owym. Przeciętna długość kadencji 
jordańskich rządów rzadko pozwalała na prowadzenie długofalowej polityki. 
Nadia Hashem uznała starania na rzecz złagodzenia skutków niesprawiedliwego 
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prawa za priorytet swojej politycznej misji. Ewentualne zmiany miałyby jednak 
zagwarantować jedynie prawa społeczne, gdyż przyznanie dzieciom Palestyń-
czyków obywatelstwa oznaczałoby „utratę ich narodowej przynależności” („Th e 
Jordan Times” 31.05.2012). Uczestniczące w spotkaniu osoby powitały to zobo-
wiązanie jako krok w dobrym kierunku, „jednak jako ruch kobiecy nie raz już 
otrzymywałyśmy zobowiązania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego” (tam-
że). „Nie jestem zdziwiona oświadczeniem pani minister w trakcie tego spotka-
nia – dodała jedna z liderek AWO – gdyż wszystkie poprzednie rządy robiły to 
samo” (tamże). Dyrektorka IRC, Neermen Murad, zauważyła, że Jordania stała 
się tyglem kulturowym w regionie. Więcej kobiet wychodzi za mąż za Egipcjan 
niż Palestyńczyków, czas zatem na odpolitycznienie debaty o obywatelstwie. 
„Przyznanie praw społecznych nie jest żadnym przywilejem, ale raczej naprawą 
błędu”. Wszystkie uczestniczki podkreśliły, że krok rządu we właściwym kierun-
ku nie oznacza zaprzestania kampanii na rzecz pełnego dostępu do obywatelstwa 
(„Th e Jordan Times” 31.05.2012).

Macierzyństwo stało się impulsem do wkroczenia w przestrzeń polityczną, 
gdzie do tej pory pojawiało się jedynie w znacznie zsymbolizowanej formie przy 
okazji Dnia Matki czy podobnych świąt. Odpowiedzialność za losy rodziny stała 
się nie tylko źródłem mobilizacji ponad społecznymi podziałami, ale także sym-
patii szerszej opinii publicznej. Szybko też okazało się, że np. zmagania o wpi-
sanie do konstytucji zakazu dyskryminacji ze względu na płeć przekraczają ho-
ryzont doraźnych celów własnej grupy. Na spotkaniach rozmawiano o sytuacji 
kobiet rozwiedzionych, niskich alimentach, naciskach społecznych na kobiety, 
by rzuciły po ślubie pracę, o nierównościach społecznych. 

Niedawno inna grupa jordańskich matek zaistniała w przestrzeni politycznej. 
Rok po pierwszych protestach 150 kobiet zebrało się w Tafi li, by „dodać kobiecy 
głos do zdominowanego przez mężczyzn ruchu na rzecz reform” („Th e Jordan 
Times” 17.03.2012). Przewodziły im matki sześciu aresztowanych aktywistów 
opozycji demokratycznej. Występując w obronie swoich rodzin, żądały reformy 
społeczeństwa. Ich liderka, Um Ammar Qableen, oświadczyła:

Celem dzisiejszego marszu nie jest tylko domaganie się uwolnienia naszych synów, ale 
także wezwanie skierowane do rządu i króla, by wysłuchali żądań jordańskich kobiet na 
rzecz reform. Jordańskie matki, siostry i córki nie mogą siedzieć cicho i obserwować, jak 
szaleje korupcja, wolności są deptane, a ich synowie aresztowani za wyrażanie swoich po-
glądów politycznych (tamże).



Rozdział ósmy

(Nie)równość wobec prawa

Opuściłam moją wioskę i rodzinę, gdzie czułam się bezpieczna, prze-
niosłam się z mężem do miasta. (...). Ale jaką mam gwarancję, jeśli mi-
łość mojego męża przeminie z wiekiem? Dlaczego on może mnie po-
rzucić bez względu na to, czy postępuję dobrze, czy źle? Ani rodzina, 
ani tym bardziej państwo nie zaopiekuje się mną. Jedyną rzeczą, jaka 
mi została, jest mój mąż i dzieci. One dorosną i odejdą. A mój mąż 
może mnie porzucić i ożenić się ponownie. Dlaczego? To jest boskie 
prawo? Nigdy. On nie może być tak niesprawiedliwy.

Mernissi 1987: xiii–xiv

Wprowadzenie

Atmosfera zaufania do państwa i poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywa-
teli zależy od porządku prawnego, który winien gwarantować wszystkim równe 
traktowanie. Prawo odgrywa zatem kluczową rolę w defi niowaniu pozycji kobie-
ty i mężczyzny w społeczeństwie oraz możliwości ich rozwoju. Wyznacza grani-
ce, w których będą mogli realizować swoje prawa jako obywatelki i obywatele. 

Oprócz ustawodawstwa na poziomie państwowym zasadnicze znaczenie dla 
teorii i praktyki prawnej mają dokumenty międzynarodowe. Dla równości płci122 
umową o fundamentalnej wadze jest Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet. Niemal wszystkie kraje arabskie podpisały i ratyfi -
kowały ten dokument. Ale wszystkie też wniosły zastrzeżenia do niektórych za-
pisów, uzasadniając to niezgodnością z szariatem (Arab Human Development 
Report 2005: 180). Konwencja ta pozostaje kluczowym narzędziem w walce 
o równość płci, zwłaszcza że jej implementacja jest monitorowana, a rządy zobo-

122 W tym kontekście należy zadać pytanie o rozumienie równości. Herbert Gans (1973: 
63–64) w książce More Equality defi niuje to pojęcie przede wszystkim w kategoriach równych 
możliwości i równego traktowania (przejawiającego m.in. w otwartym dostępie do zasobów).
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wiązane są do przedstawiania cyklicznych raportów dotyczących wprowadzania 
jej postanowień. W odpowiedzi na sprawozdanie rządowe organizacje kobiece 
przygotowują tzw. raporty alternatywne (shadow reports), w których wskazują 
na najważniejsze obszary dyskryminacji, pominięte w sprawozdaniach państwo-
wych. Osiągnięcie zgodności krajowych reguł prawnych z zasadami prawa mię-
dzynarodowego jest głównym postulatem organizacji kobiecych i w ostatnich la-
tach, dzięki ich staraniom, udało się wycofać część zastrzeżeń wniesionych przez 
arabskie państwa do wybranych artykułów CEDAW (Arab Human Development 
Report 2005: 180). Niestety, z drugiej strony, w arabskiej przestrzeni publicznej 
narasta sprzeciw wobec konwencji, związany ze wzrastającą popularnością i siłą 
polityczną partii religijnych: 

Mamy poważne wyzwanie ze strony konserwatywnych grup islamskich. Zwłaszcza teraz 
zaczęli już zwalczać CEDAW otwarcie. Ludzie ich słuchają. [Grupy religijne] głoszą, że 
prawa kobiet w islamie nie są tożsame z międzynarodowymi standardami praw człowie-
ka. To jest wyzwanie! W mojej opinii problem nie istnieje. Dostrzegam godność i rów-
ność zarówno w międzynarodowych standardach, jak i szariacie. Ale tutaj chodzi o mobi-
lizację ludzi pod hasłem islamskiej tożsamości przeciwko innym (R1: 2011).

Postanowienia międzynarodowe powinny znaleźć odzwierciedlenie w usta-
wodawstwie krajowym (jednak jak zobaczymy w dalszej części analizy, nie za-
wsze tak się dzieje). Pomimo że wszystkie arabskie konstytucje gwarantują rów-
ność obywateli, to tylko niektóre podkreślają zasadę równości ze względu na 
płeć. Oprócz nacisku na odmienność społecznych ról kobiet i mężczyzn zazna-
czoną w ustawach zasadniczych ciągle istnieje przestrzeń do dyskryminujących 
regulacji w różnych dziedzinach prawa. Usankcjonowanie nierówności ze wzglę-
du na płeć ma miejsce najczęściej w domenie prawa cywilnego (zwłaszcza ro-
dzinnego). Regułami w regionie są pozostawienie kwestii związanych z funkcjo-
nowaniem arabskich rodzin w gestii sądów poszczególnych wspólnot religijnych 
i brak państwowych rozwiązań w tej kwestii.

Kwestia prawa rodzinnego jest potężnym problemem na drodze do równości płci. 
Zastrzeżenia wniesione do CEDAW jeszcze to komplikują. Każda część społeczeństwa ma 
swoje prawo rodzinne (R1: 2008).

Pomimo próby unifi kacji prawa cywilnego podjętej ćwierć wieku temu przez 
ministrów sprawiedliwości krajów arabskich nie doszło do przyjęcia wspólne-
go aktu prawnego. W rezultacie mamy do czynienia ze znaczą różnorodnoś-
cią – w krajach Maghrebu szariat harmonijnie współistnieje z zasadą równości 
płci, podczas gdy w państwach Mashreku (Arabia Wschodnia) prawo pozostaje 
znacznie bardziej konserwatywne. 

Odrębnej uwagi wymaga proces implementacji prawa. Dominujące wartości 
kształtujące relacje genderowe wpływają na wydawane werdykty prawne, co jed-
na z moich rozmówczyń podsumowała:
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Sędziowie stosują prawo zgodnie ze swoją mentalnością. Gdy zmieni się mentalność, sądy 
będą sprawiedliwe dla kobiet (R1: 2011).

Póki co, bywa różnie, co skutkuje obawami kobiet przed dochodzeniem swo-
ich praw na drodze prawnej. Oznacza to najczęściej odwołanie się do arbitrażu 
plemiennego, gdzie znowu decydujący głos mają mężczyźni.

Konstytucja Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Arabskie rewolucje z ogromną mocą ujawniły wśród społeczeństw regionu prag-
nienia współdecydowania o losach ich krajów. Żądania ograniczenia korupcji, 
nierówności społecznych i autorytaryzmu wymusiły zmianę zasad dotychczaso-
wego kontraktu między państwem a jego obywatelami i obywatelkami. W Jor-
danii, podobnie jak w innych krajach regionu, po fali masowych demonstracji 
rozpoczęto prace nad nowelizacją konstytucji. Korzystając z tej okazji, jordań-
skie organizacje kobiece podjęły walkę o uwzględnienie zasady równości płci 
w dokumencie zasadniczym. Otworzyłoby to drogę do zmiany dyskryminują-
cych postanowień w aktach prawa niższego rzędu. Pozwoliłoby też na wprowa-
dzenie zaleceń Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet dotyczących kryminalizacji dyskryminacji ze względu na płeć i utworze-
nia narzędzi monitorowania i karania osób czy instytucji za nią odpowiedzial-
nych. Dotychczasowa konstytucja zawierała ustęp gwarantujący równość wobec 
prawa wszystkich Jordańczyków123, w swoim rozszerzeniu jednak wymienia za-
kaz dyskryminacji za względu na rasę, język i religię. Powołanie w marcu 2011 
roku Narodowego Komitetu ds. Nowelizacji Konstytucji obudziło nadzieję na 
zmianę, zwłaszcza że w pierwotnym szkicu poprawek znalazł się ustęp mówiący 
o równości płci. Niepokój budziła nieobecność reprezentantki ruchu kobiecego 
w składzie komitetu pracującego nad nową wersją dokumentu zasadniczego, co 
mogłoby stanowić gwarancję podjęcia walki o proponowane zmiany. Na otwar-
ciu spotkania z parą królewską, zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet, prze-
wodnicząca JNCW powiedziała:

Każde polityczne reformy powinny uwzględniać udział mężczyzn i kobiet w politycz-
nych i publicznych gremiach i przewidzieć odpowiednie narzędzia, żeby to uzyskać. 
Podejmowane reformy powinny zagwarantować reprezentację wszystkich części społe-
czeństwa, także kobiet (R1: 2008).

Krajowa Komisja ds. Kobiet, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przygotowała propozycję postulowanych poprawek konstytucyjnych. Na począt-

123 Podobnie jak w polskiej konstytucji użyta jest tylko forma męska. 
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ku mojego drugiego pobytu badawczego znalazłam się w centrum redagowania 
tego dokumentu: 

Przygotowałyśmy swój projekt. Popatrz, to jest konstytucja. I dodałyśmy nasze uwagi. 
Na przykład: Haszymidzkie Królestwo Jordanii jest arabskim suwerennym krajem... my 
dodałyśmy: obywatelskim i demokratycznym. Szanując prawa człowieka, państwa winno 
działać na rzecz sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju, 
równości i lepszego poziomu życia dla wszystkich. My dodałyśmy, zgodnie z podpisany-
mi konwencjami ONZ, które mają wartość nadrzędną wobec praw lokalnych. Piszemy też 
o godności, wszystko, co dodałyśmy, jest [zaznaczone] na niebiesko. Przeanalizowałyśmy 
całą konstytucję do ostatniego artykułu. Sugerujemy kwestie związane z demokracją, roz-
dzielnością władz, sądownictwem i równością między kobietami a mężczyznami. Teraz 
wszystko jest w ich rękach. Część członków komitetu obiecała wziąć pod uwagę nasze 
propozycje, ale nie jestem pewna, czy tak się stanie (R1: 2011).

I rzeczywiście, w wersji przedstawionej do akceptacji parlamentu i króla nie zna-
lazły się sugerowane zmiany. Wywołało to kolejną falę protestów, demonstracje 
i petycje. Żądania organizacji kobiecych poparli politycy różnych partii. Khaled 
Ramadan Awad z progresywnego Bloku Narodowego na jednej z demonstracji 
powiedział: 

Mam wrażenie, że parlament i rząd nie są przekonani do potrzeby zagwarantowania ko-
bietom pełni praw obywatelskich. Pomimo to będę kontynuował swoje poparcie dla każ-
dego rodzaju aktywności na rzecz praw i sprawiedliwości dla kobiet w tym kraju124.

Działaczki kobiece nie kryły rozczarowania:

Bez gwarancji w konstytucji, prawa obywatelskie kobiet nigdy nie będą w pełni zabezpie-
czone. Oznacza to także, że Sąd Konstytucyjny służy w tym kraju tylko mężczyznom (R3: 
2011).

Neermen Murad w swoim felietonie w „Th e Jordan Times” oddała nastroje po 
przegranej batalii o konstytucyjną poprawkę, z którą wiązano tyle nadziei:

Skutecznie zdegradowano, na podstawie płci, połowę populacji do niższego, substandar-
dowego poziomu obywatelstwa, ironicznie odkreślając decyzję odmawiającą równości ko-
biet w tym kraju. Liderki kobiece spotkały się, żeby omówić tę sytuację, a ich spotkanie 
przeniknięte było rozczarowaniem, szokiem i niedowierzaniem, że one – połowa jordań-
skiej populacji − zostały tak łatwo przehandlowane w celu uniknięcia politycznego bólu 
głowy i starcia ze zwolennikami męskiej supremacji.
W atmosferze pełnego rezygnacji smutku, kiedy próbowały znaleźć usprawiedliwienie dla 
zdrady, której doświadczyły, jedna z nich oświadczyła: „Dzisiaj zamknięto nam usta”. Ja 
dodaję: „Dzisiaj zostało skradzione nasze obywatelstwo” („Th e Jordan Times” 22.08.2011).

Odrzucenie fragmentu gwarantującego równość płci uzasadniano „względami 
religijnymi i politycznymi” (Jordan Shadow NGO Report 2012: 3). Na drodze do 

124 Notatki terenowe.
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implementacji konwencji, do czego na mocy ratyfi kacji rząd jordański jest zo-
bowiązany, stanęły konserwatywne elity religijne, których wpływ okazał się de-
cydujący. Z politycznego punktu widzenia – zdaniem rządzących – poprawka 
niosłaby konieczność rewizji prawa o obywatelstwie, co byłoby zagrożeniem dla 
palestyńskiej tożsamości125.

W cytowanych często opiniach rządu podkreślano ponadto, że w konstytu-
cji w wystarczającym stopniu zagwarantowana została równość w zatrudnieniu, 
edukacji i dostępie do służby zdrowia. Przy dokładniejszej lekturze okazuje się 
jednak, że kobiety są wymienione tylko raz, w kontekście „szczególnych warun-
ków, które powinny być zapewnione w przypadku zatrudniania kobiet i dzieci” 
(tamże: 3). Zdaniem ustawodawców, kobiety, podobnie jak dzieci, wymagają 
szczególnego traktowania. Toruje to drogę do protekcjonistycznego podejścia, 
które znalazło odbicie m.in. w prawie pracy, zamykającym przed kobietami do-
stęp do określonych zawodów. Jest to jeden z przykładów pozbawiania obywate-
lek prawa do podejmowania decyzji w sposób autonomiczny, bez ingerencji pań-
stwa czy osób trzecich.

Nierówność wobec prawa

Wśród najbardziej rażących nierówności w prawie, wpływających na codzienne 
życie jordańskich kobiet, wymieniano najczęściej:

Po pierwsze, mężczyźni ciągle mogą porzucić żonę na mocy talaku. To mi spędza sen 
z powiek. Po drugie, nadal dopuszczalna jest poligamia. Mamy nowe prawo nakładające 
więcej restrykcji, ale to wciąż nie jest to, co byśmy chciały. Po trzecie, instytucja opiekuna 
prawnego − mężczyzna ma prawo decydować za kobietę. Po czwarte, podział majątku ro-
dzinnego między kobietę i mężczyznę. To są cztery kwestie, których ciągle nie udało nam 
się przeprowadzić. Ale w końcu nam się uda... (R1: 2011).

Zdolność jordańskiej obywatelki do podejmowania działań prawnych w są-
dach, w instytucjach publicznych czy w zawieranych transakcjach jest znacznie 
ograniczona przez postanowienia prawa cywilnego. Prawo defi niuje wiele sytu-
acji, w których potrzebuje ona zgody ofi cjalnego opiekuna prawnego – najczęś-
ciej ojca bądź męża – na podjęcie określonych działań. W różnych sytuacjach to 
opiekun prawny w rzeczywistości podejmuje decyzję. 

I tak, małżeństwo może być zawarte jedynie za pełną zgodą kobiety, jednak 
poprzez mężczyznę z rodu, który ją reprezentuje. W praktyce to on decyduje 
o ostatecznym kształcie kontraktu ślubnego, co ma znaczenie kluczowe, gdyż 
małżeństwo w krajach muzułmańskich nie ma sankcji sakramentalnej, lecz jest 
zwykłą umową cywilnoprawną, która polega na przyjęciu małżeńskiej ofer-

125 O czym traktuje w całości poprzedni rozdział.
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Rycina 14. Prawo do poślubienia wybranego przez siebie mężczyzny

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 262127.

ty w obecności dwóch świadków. U progu związku małżeńskiego mamy zatem 
do czynienia z nierównością – przyszły mąż sam siebie reprezentuje, negocjując 
kontakt ślubny z opiekunem126 wybranki. Jej zgoda jest zwykle jedynie formal-
nością po szczegółowym ustaleniu kształtu umowy przez mężczyzn.127

Na mocy prawa, zarówno mąż, jak i żona mogą wprowadzić do umowy mał-
żeńskiej dodatkowe warunki. Na przykład, pomimo że Kodeks prawa cywilne-
go pozwala zamężnej kobiecie szukać pracy bez zgody i ingerencji męża, to żeby 
podjąć zatrudnienie, pozwolenie takie jest konieczne. Chyba że prawo do pra-
cy zostanie zabezpieczone w kontrakcie ślubnym, co ze względu na brak wiedzy 
prawnej i wspominanej powyżej autonomii w decydowaniu w umowie małżeń-
skiej zdarza się rzadko. Podobnie jest z wyborem miejsca zamieszkania. Prawo 
wyraźnie stanowi, że żona po otrzymaniu opłaty ślubnej jest zobowiązana do ży-
cia z mężem gdziekolwiek on zadecyduje, także poza krajem. W sytuacji sprzeci-
wu żona traci prawo do alimentów. Organizacje kobiece podkreślają, że powyż-
szy zapis jest sprzeczny z międzynarodowymi postanowieniami gwarantującymi 
równość płci w kwestii wyboru miejsca zamieszkania, w sytuacji problemów 
małżeńskich naraża kobiety na odcięcie od jakichkolwiek źródeł społeczne-
go wsparcia. Podsumowując, kobieta może zabezpieczyć swoje prawa, zapisu-
jąc w kontrakcie prawo do edukacji, zatrudnienia czy możliwości decydowania 
o miejscu zamieszkania. Oznacza to jednak, że ma możliwość zawarcia w kon-

126 Nie musi to oznaczać oczywiście obojętności opiekuna na prawa córki czy siostry. Wielo-
krotnie słyszałam jak brat odwiedzał miejsce pochodzenia przyszłego męża siostry, by zapoznać się 
z opinią sąsiadów na jego temat, dowiedzieć się czy łatwo wpada w gniew lub czy jest agresywny. 

127 Badanie opinii publicznej przeprowadzono w czterech krajach arabskich o odmiennej hi-
storii i strukturze społeczno-ekonomicznej: Maroku, Jordanii, Egipcie i Libanie (ludność tych kra-
jów stanowi 36,5% arabskiej populacji). W każdym kraju przebadano ponad 1000 osób. Szczegóły 
doboru próby opisano w: Arab Human Development Report 2005: 249–250.
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trakcie warunków bezpośrednio związanych z jej osobą. Mężczyzna natomiast 
jest władny na mocy prawa zablokować praktykowanie przez przyszłą żonę tych 
praw, zakazując jej pracy, kontynuowania edukacji etc. Zatem ma prawo nie 
tylko wpływać na sposób praktykowania praw przez siebie, ale i żonę. Jeśli ona 
przekroczyłaby zawarte w kontrakcie zakazy, może być ukarana rozwodem z po-
wodu nieposłuszeństwa. 

Zgodnie z szariatem, role i zadania obu płci w małżeństwie są odmienne. 
Wyłącznie na mężczyźnie spoczywa obowiązek utrzymania rodziny, a pozycja 
jedynego żywiciela rodziny niesie z sobą niemal nieograniczoną władzę w ro-
dzinie, prawo do decydowania o życiu zarówno żony, jak i dzieci. Kobieta w ta-
kim układzie nie jest partnerką, która wnosi swój wkład i może współdecydo-
wać o sprawach dotyczących rodziny czy wspólnego potomstwa. Odbija się to 
na wielu aspektach codziennego życia. Na przykład matka nie może bez zgody 
ojca podróżować z dzieckiem128 czy zarejestrować go, by otrzymać akt urodze-
nia. Nie może tego zrobić także pod nieobecność ojca czy w sytuacji separacji 
rodziców129. 

Mężczyzna może być jednocześnie mężem kilku kobiet, musi jednak spełnić 
określone prawem warunki, takie jak poinformowanie pierwszej żony o planach 
małżeńskich, a także drugiej – o dotychczasowych sformalizowanych związkach. 
Jeśli wypełni przewidziane prawem wymogi, zapewni fi nansowe bezpieczeństwo 
rodzinom i uzyska zgodę sądu, może poślubić nawet cztery kobiety. Broniąc po-
ligamii, państwowi prawodawcy powołują się na Koran, który pozwala na takie 
związki. W odpowiedzi środowiska kobiece zwracają uwagę, że święta księga is-
lamu ogranicza nie tylko liczbę kobiet do czterech, ale także stawia wymóg ich 
sprawiedliwego traktowania. Wielu współczesnych interpretatorów uznaje ten 
warunek za niemożliwy do spełnienia, co w praktyce oznacza zakaz wielożeń-
stwa. Znalazło to wyraz w ofi cjalnych orzeczeniach prawnych, poligamia zosta-
ła zakazana m.in. w Tunezji, Syrii i Turcji. Małżeństwa poligamiczne stanowią 
7% związków małżeńskich w Jordanii i wciąż znajdują dużą akceptację w opinii 
społecznej: 24,52% spośród tysiąca osób badanych uważa, że małżeństwa poliga-
miczne powinny być dozwolone. Akceptacja dla poligamii jest znacznie wyższa 
wśród mężczyzn – popiera ją aż 38,90%. Wśród kobiet znacznie mniej – 10,21% 
(Arab Human Development Report 2005: 272).

128 Jedna z organizacji interweniowała w sprawie kobiety zatrzymanej na granicy z powodu 
braku pisemnej zgody ojca na podróż, który od kilku lat przebywał w USA. Mogła odbyć podróż 
dzięki pisemnej zgodzie siostry męża, co pokazuje arbitralny charakter działań urzędników. Decy-
zja członkini rodziny ojca ma większe znaczenie niż decyzja matki.

129 Jordańska Unia Kobiet ma w swojej bazie nazwiska 300 kobiet, którym odmówiono zareje-
strowania dzieci, co zamyka ich dostęp do państwowej edukacji czy służby zdrowia.
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Rycina 15. Akceptacja poligamii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 269130.

Mężczyzna znajduje się w zdecydowanie bardziej uprzywilejowanej pozycji 
w kwestii rozwiązania małżeństwa i jego konsekwencji. Praktyka rozwodowa 
jest szczególnie dyskryminująca dla muzułmańskiej kobiety. Mężczyzna może ją 
porzucić nawet bez podania przyczyny, jedynie wypowiadając w odpowiednich 
odstępach czasu formułę odrzucenia (talak – jednostronne porzucenie przez 
małżonka). Choć wiele islamskich autorytetów starało się ograniczyć tę prakty-
kę, to w żaden sposób nie udało się podważyć jej prawnej legitymizacji. Naduży-
cie tej formuły jest tylko grzechem – Prorok miał powiedzieć: że „pośród rzeczy 
dozwolonych rozwód jest w oczach Boga rzeczą najwstrętniejszą” – co w żaden 
sposób nie wpływa na ważność jej konsekwencji cywilnoprawnych. Kobieta 
musi podjąć starania, żeby rozwód taki został administracyjnie potwierdzony, co 
przed sądem religijnym może ciągnąć się latami.130

Trzy lata walczyłam o córkę. Takie prawo nie jest prawdziwym prawem bożym. Islam jest 
dobry, tylko ich interpretacja jest zła (R19: 2008).

Jedna z organizacji pozarządowych zorganizowała seminarium poświęcone 
funkcjonowaniu religijnych sądów rodzinnych, gdzie kobiety przedstawiały swo-
je doświadczenia.

Przez siedem lat domagałam się swoich praw przed sądem religijnym po tym, jak mój 
mąż rozwiódł się ze mną (talak)131.

Z jednej strony procedura trwała bardzo długo, z drugiej – sąd nie zadbał o za-
bezpieczenie podstawowych potrzeb szóstki porzuconych dzieci, przyznając im 
40 JD alimentów. Zaproszone kobiety, które doświadczyły rozwodowych proce-
dur, podawały przykłady działania sądów na ich niekorzyść. Między innymi po-
rzucona kobieta może wystąpić o orzeczenie separacji, gdy mąż był nieobecny 

130 Na temat metodologii badań zob. przypis 127.
131 Materiały udostępnione przez organizatorki.
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przynajmniej przez rok. Jeśli jednak wróci i wyrazi chęć kontynuowania małżeń-
stwa, wniosek kobiety zostaje automatycznie anulowany, bez względu na sytuację 
(i opinię) jej i dzieci. Patronująca spotkaniu senatorka Leila Sharaf powiedziała 
w podsumowaniu:

Wygląda na to, że oni [sądy] postępują z kobietami tak, jak byśmy mieli XIX, nie XXI 
wiek. Historie, jakie tutaj usłyszeliśmy, świadczą niezbicie, że w tym kraju kobiety są ofi a-
rami oszustwa i upokorzenia na salach sądowych. Krytyka sądów [w Jordanii] znajduje 
się na czerwonej linii, ale my powinniśmy przekroczyć tę czerwoną linię i śmiało mówić 
o tych kwestiach publicznie132.

Badania jordańskiej opinii publicznej pokazują, że przyzwolenie społecz-
ne na rozwód z woli kobiety wzrasta – blisko 40% przyznaje kobiecie takie pra-
wo – choć ciągle budzi to spory opór. W ostatnich dwóch dekadach organizacje 
kobiece wielokrotnie inicjowały dyskusję na ten temat, podejmując starania na 
rzecz zmiany prawa, powoli zmieniając świadomość społeczną dotyczącą praw 
kobiety w tej dziedzinie.

Rycina 16. Prawo kobiety do rozwodu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 264133.

Od blisko 10 lat kobieta może występować z inicjatywą rozwodową i skorzy-
stać z procedury Qulu. Za zgodą męża, jeśli zwróci opłatę małżeńską i – najczęś-
ciej – zrezygnuje z alimentów, może uzyskać rozwód. Jest to jednak opcja tylko 
dla nielicznych.

W niektórych dziedzinach mamy osiągnięcia, ale ciągle daleko nam do równości między 
kobietami a mężczyznami. Jeśli chodzi o rozwód, kobieta musi iść do sądu, wziąć praw-
nika. Tylko bogate kobiety na to stać. Jeśli mają pieniądze, to uzyskają rozwód. W przy-

132 Tamże.
133  Na temat metodologii badań zob. przypis 127.
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padku kobiety z biednej, tradycyjnej rodziny jest to niemożliwe. Nawet jeśli dostała opłatę 
małżeńską, wziął ją ojciec (R1: 2008).

O ile mężczyzna może wnosić tę opłatę w ratach przewidzianych kontraktem, 
to kobieta aplikująca o rozwód musi zwrócić całą sumę jednorazowo. Praktyka 
pokazuje, że z powodu narastającej konserwatywnej fali w jordańskiej polityce 
ostatnio coraz trudniej jest uzyskać rozwód na podstawie tej procedury. 

Ojciec, jako opiekun prawny, sprawuje kontrolę nad najważniejszymi decy-
zjami związanymi z przyszłością potomstwa, takimi jak edukacja, małżeństwo, 
zdrowie czy uzyskanie dokumentów urzędowych. Regulacje prawne przychylają 
się do uznania prawa matki do opieki nad dziećmi, powołując się na „naturalne” 
zdolności kobiety, które predestynują ją do pełnienia ról reprodukcyjnych.

Rycina 17. Prawo kobiety do opieki nad dziećmi

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 264134.

Okres, w którym matka może opiekować się dziećmi, „zależy od potrzeb po-
tomstwa” (Jordan Shadow NGO Report 2012: 43). Różni się natomiast w zależ-
ności od religii matki. Jeśli jest ona chrześcijanką, prawo opieki przysługuje jej 
do 7. roku życia, gdy muzułmanką – do czasu, gdy dziecko osiągnie 15–18 lat. 
Matka traci prawo do opieki nad dziećmi wraz z powtórnym wyjściem za mąż 
(kolejne małżeństwo nie wpływa na prawo do opieki ojca). Może wówczas ubie-
gać się o możliwość widywania dzieci, ale spotkania te nie mogą odbywać się 
w domu, w którym mieszka z mężem. Miejscem, gdzie w takiej sytuacji może 
widywać dzieci, jest dom jej rodziców. Były mąż może nie zgodzić się na to, po-
wołując się na animozje między nim a byłymi teściami. Wówczas można apliko-
wać do sądu o zgodę na spotkania z dziećmi w specjalnych centrum wizytowym. 
Podobne reguły nie obowiązują ojców, którzy weszli w ponowny związek mał-
żeński i mogą zapraszać dzieci z poprzedniego małżeństwa do domu, w którym 

134  Na temat metodologii badań zob. przypis 127.
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mieszkają z nową rodziną. W uzasadnieniu Ministerstwa Sprawiedliwości czy-
tamy, że „potencjalne niebezpieczeństwo ze strony męża matki jest większe niż 
potencjalne niebezpieczeństwo ze strony żony ojca” (tamże: 44)135. 

Zgodnie z Kodeksem prawa cywilnego, osiemnastoletnia kobieta posiada peł-
ną zdolność do działań prawnych. Zdarza się, że zakorzeniona w prawie religij-
nym zasada głosząca, że świadectwo dwóch kobiet jest równe jednemu danemu 
przez mężczyznę, ma zastosowanie w sądach cywilnych. Często też samodzielne 
udanie się do sądu czy innej publicznej instytucji uznawane jest za społecznie 
niewłaściwe, dlatego kobiety, obawiając się reakcji urzędników, przychodzą do 
takich urzędów w towarzystwie mężczyzny (np. odrzucany jest pozew rozwodo-
wy, jeśli kobieta nie uzyskała akceptacji na jego złożenie od męskiego opiekuna). 

Wszystkie moje rozmówczynie podkreślały wagę edukacji prawnej kobiet. 
Świadoma własnych praw kobieta jest najlepszą swoją obrończynią. Wieloletnie 
zmagania o korzystne dla kobiet zmiany w legislacji już przyniosły wiele efek-
tów, do których można się odwołać. Na przykład, jak było już wyżej wspomina-
ne, prawa małżonki można zabezpieczyć w kontrakcie małżeńskim, wymaga to 
jednak wiedzy ze strony zarówno wchodzącej w związek małżeński kobiety, jak 
i reprezentującego ją opiekuna. Dlatego ważnym aspektem działalności każdej 
organizacji, z jaką pracowałam, są projekty podnoszące świadomość prawną ko-
biet. Przykładem takich działań o zasięgu ogólnokrajowym była roczna kampa-
nia edukacyjna Waracati (Moje prawa), realizowana przez Komisję ds. Kobiet we 
współpracy z Centrum Studiów Kobiecych. Odpowiedzi na 100 najczęściej zada-
wanych przez kobiety pytań dotyczących kwestii prawnych były dystrybuowane 
w postaci ulotek, zamieszczane na stronach internetowych kobiecych organiza-
cji, czytane w radio przez znane aktorki. W sytuacjach wymagających porady 
o charakterze prawnym miejscem, gdzie można znaleźć skuteczną pomoc, jest 
Biuro Skarg prowadzone przez JNCW. Skargę może złożyć każda mieszkająca na 
terenie Jordanii kobieta, która doświadczyła przemocy lub dyskryminacji w ży-
ciu prywatnym lub sferze publicznej, lub osoba z nią związana, która jest w sta-
nie przedstawić informacje konieczne do podjęcia interwencji. Poszkodowana 
kobieta może liczyć na wszechstronną pomoc, gdyż Biuro stale współpracuje 
z centrami doradztwa rodzinnego i schroniskami dla ofi ar przemocy. Oferuje też 
kompleksową obsługę prawną, udzielając nie tylko porad, ale także zapewniając 
fachowe wsparcie w trakcie postępowania sądowego. Prośba o interwencję skut-
kuje nierzadko podjęciem inicjatywy ustawodawczej lub wnioskiem do konkret-
nego ministerstwa o interpretację spornych przepisów (co przedstawia poniższy 
przykład):

Ostatnio otrzymałyśmy skargę pięciu wdów. Na mocy prawa, na rzecz którego długo lob-
bowałyśmy, zwróciły się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych o korektę świadcze-

135 W takiej sytuacji trudno się dziwić, że rozwiedzionych kobiet jest trzy razy więcej niż roz-
wodników. 
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nia. Teraz kobieta może pobierać rentę po zmarłym mężu i uposażenie za swoją pracę. 
W myśl poprzednich przepisów nie mogła otrzymywać całej kwoty, ale jedynie mak-
symalnie 50 JD. Teraz, jeśli renta wynosi 200 JD, to może otrzymać 200 i swoją pensję. 
Skarga na urzędy, które odmawiają korekty, wpłynęła 1 maja, więc wysłałyśmy do rządu 
prośbę o interpretację przepisów z instrukcją dla urzędników. Jeśli będzie trzeba, pójdzie-
my z tym do sądu. Poza tym na barkach wdów jest tak wiele odpowiedzialności za wycho-
wanie dzieci i prowadzenie domu, że potrzebują wsparcia państwa (R1: 2011).

Kwestia sporna dotyczyła tego, czy kobiety, które owdowiały przed zatwierdze-
niem nowego prawa, mają prawo pobierać świadczenia według nowych zasad. 
Jest to przykład szerszej polityki państwa dotyczącej świadczeń socjalnych.

Świadczenia socjalne

W Jordanii wszelkie zasiłki rodzinne może pobierać jedynie pracujący mężczy-
zna. Pracującej kobiecie świadczenia te przysługują tylko w wypadku choroby 
męża lub jego niepełnosprawności psychicznej. Podobnie rodzina pracującej 
kobiety w wypadku jej śmierci tylko w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do-
stawać rentę. By ją uzyskać, musi przedstawić dowody świadczące o złej sytuacji 
materialnej. W przypadku śmierci pracującej kobiety, która nie osiągnęła jeszcze 
wieku emerytalnego, świadczenia wypłacane rodzinie obwarowane są takimi sa-
mymi warunkami i wynoszą 75% należnej kwoty.

Świadczenia wypłacane wdowie, córce, matce czy siostrze zmarłego pracow-
nika automatycznie ustają wraz z jej wyjściem za mąż, „ponieważ fi nansowa 
zależność kobiety przechodzi poprzez małżeństwo na męża, który jest praw-
nie zobowiązany do zabezpieczenia jej potrzeb” (Jordan Shadow NGO Report 
2012: 37). System świadczeń socjalnych, jak wskazują powyższe przykłady, 
utwierdza hierarchiczne relacje płci, dystrybuując należne zabezpieczenie przez 
męskich opiekunów. Kobieta może je pobrać jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy 
mężczyzna przez chorobę nie może pełnić swojej funkcji bądź gdy go nie ma. 

W tym kontekście warto także wspomnieć o zasadach dziedziczenia – cór-
ce przysługuje spadek dwukrotnie niższy niż bratu. W praktyce nierzadko ozna-
cza to w ogóle rezygnację kobiety z udziału w rodzinnym majątku. Choć prawo 
spadkowe jest jaskrawym przykładem dyskryminacji ze względu na płeć, ciągle 
znajduje wiele obrończyń:

Jeśli chodzi o zasady dziedziczenia – mężczyzna dostaje dwa razy tyle, co dziewczyna. Ma 
to wiele przyczyn. Mężczyźni u nas ponoszą pełną odpowiedzialność za utrzymanie domu, 
dlatego potrzebują więcej pieniędzy niż my kobiety. My możemy wyjść za mąż i pomagać 
w utrzymaniu rodziny, ale islam nie zmusza kobiety do podjęcia pracy (R23: 2008).

Uzasadnione kontrowersje budzi zastosowanie zasad muzułmańskiego prawa 
spadkowego do rodzin chrześcijańskich:
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Żyjemy we wspólnocie chrześcijańsko-muzułmańskiej, jako mniejszość, dlatego ofi cjalnie 
nie kierujemy się prawem muzułmańskim, niechrześcijańskim, na przykład jeśli chodzi 
o dziedziczenie. Czasem ojcowie nie godzą się na to, i nakazują dzieciom postępować 
między sobą zgodnie z naszym zasadami (R7: 2008).

Na razie prawo państwowe stoi na straży reguł opartych na szariacie, traktując 
kwestie dziedziczenia za istotny bastion tradycyjnej hierarchii płci.

Prawna ochrona przed przemocą

Przemoc domowa jest problemem, który wszędzie wymaga wrażliwych na kon-
tekst oraz skutecznych rozwiązań prawnych. Według badań przeprowadzonych 
przez Jordańską Krajową Komisję ds. Rodziny, połowa pytanych kobiet przyzna-
ła, że nie zgłaszała przypadków przemocy z powodu braku zaufania do uczci-
wości podjętego postępowania zarówno ze strony policji, jak i sądów. Aż 42% 
badanych podkreślało, że podjęte środki sądowe były nieadekwatne i nie po-
wstrzymały sprawców od kontynuowania aktów przemocy. Działaczki kobiece, 
z którymi rozmawiałam, doceniając sukces, jakim było przyjęcie ustawy o prze-
mocy domowej, wskazywały na wiele kwestii prawnych utrudniających efektyw-
ną pomoc ofi arom. Ciągle brakuje zgodnej z międzynarodowymi standardami 
defi nicji przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet, co utrudnia krymina-
lizację agresywnych zachowań. Odwołanie się w takich wypadkach do kodeksu 
karnego pozostawia ocenę zachowań sprawców w gestii sędziów. Ważną kwestią 
szczegółową, która wpływa na skuteczność ochrony ofi ar, jest zbyt wąska defi -
nicja domu rodzinnego („miejsce, gdzie członkowie i członkinie rodziny żyją 
razem”). To uniemożliwia zapewnienie bezpieczeństwa wielu osobom, a prze-
de wszystkim coraz częściej obecnej w jordańskich rodzinach służbie domowej. 
Wobec tych kobiet akty przemocy są bardzo powszechne (por. Rannveig Agu-
nias 2011). 

Zgodnie z określonymi prawnie procedurami, każde postępowanie w sprawie 
aktów przemocy przekazywane jest do rodzinnych komisji pojednawczych. Na-
cisk na przywrócenie jedności i stabilności rodziny jest większy niż chęć ochrony 
ofi ar przemocy, które do momentu podjęcia decyzji przez te instytucje zostają 
bez pomocy. Brakuje ustalonych procedur, zdefi niowanych obowiązków urzę-
dów publicznych, które powinny być uruchomione, by chronić osoby poszkodo-
wane. Ofi ary przemocy, gdy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, nie mogą same 
zgłosić się do schroniska, lecz muszą zostać tam skierowane przez Departament 
Ochrony Rodziny i przejść przez wymagane procedury policyjne.

Przedstawiciele określonych instytucji (m.in. policji) zobowiązani są do przy-
gotowania raportu i materiału dowodowego w sprawie aktów przemocy. Prawo 
jednak nie defi niuje konsekwencji za zaniechanie takich działań. Niepokój bu-
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dzi także sam tryb postępowania wobec sprawcy, a zwłaszcza że Departament 
Ochrony Rodziny może przerwać dochodzenie, jeśli zostanie orzeczona ugo-
da (często kobieta w pełni uzależniona ekonomicznie i społecznie od małżon-
ka przystaje na proponowane porozumienie). Organizacje kobiece naciskają, by 
przed podjęciem decyzji o takim działaniu zasięgać opinii prokuratora, który 
zna materiał dowodowy.

Zdaniem prawniczek organizacji kobiecych, sprawcy powinni być karani za 
naruszenie zakazu zbliżania się do ofi ar. W tej chwili w sytuacji złamania takiego 
zakazu może on zostać jedynie przedłużony, a często tylko na ofi erze spoczywa 
dostarczenie dowodów na jego łamanie. Inny postulat dotyczy zabezpieczenia 
fi nansowego osób pokrzywdzonych, co powinno być zagwarantowane automa-
tycznie, bez konieczności wszczynania postępowania przed sądem religijnym. 
Ta poprawka, ze względu na niewielki udział kobiet w rynku pracy, ma znacze-
nie kluczowe. Wreszcie najlepsze prawo pozostanie martwe bez wykwalifi kowa-
nej kadry sędziowskiej specjalizującej się w problematyce przemocy domowej 
i wrażliwej na prawa ofi ar. Pozostaje to wciąż słabym punktem zmagań z prze-
mocą domową w Jordanii. Nie jest to oczywiście tylko jordański problem. Za-
uważa go także zespół przygotowujący raport na temat rozwoju społecznego kra-
jów arabskich z perspektywy genderowej, a nadzieję na pełniejszą implementację 
prawa na rzecz równości płci widzi on w społeczeństwie obywatelskim.

Trwałe i głębokie reformy prawa potrzebują stworzenia i rozwoju rodzimego ruchu na 
rzecz zmiany, skoncentrowanego w społeczeństwie obywatelskim. Potrzebują także zmian 
w społecznej świadomości, które będą sprzyjały powstaniu oddolnej kultury otwartej na 
równość płci (Arab Human Development Report 2005: 200).

Ważnym krokiem na drodze tworzenia mechanizmów kontrolujących działania 
krajowego sądownictwa jest podpisanie fakultatywnego protokołu – Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Dokument ten umoż-
liwia składanie indywidualnych skarg do komitetu monitorującego wprowadza-
nie postanowień konwencji w wypadku niewłaściwego działania lokalnych są-
dów w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć. Protokół ten wciąż czeka 
w Jordanii na ratyfi kację.



Rozdział dziewiąty

Sfera polityczna a upodmiotowienie kobiet

Wyzwania dla równości i pełnej partycypacji politycznej kobiet nie zo-
staną przezwyciężone bez zajęcia się na poważnie problemem autoryta-
ryzmu w większości muzułmańskiego świata. Nie może być tam praw-
dziwej demokracji bez uznania i włączenia kobiet jako pełnoprawnych 
i równych partnerek we wszystkie sfery życia. Demokracja potrzebuje 
kobiet, by być inkluzywnym, reprezentatywnym i trwałym systemem 
rządów, dlatego kluczowe jest uznanie demokratyzacji nie jako produk-
tu ubocznego upodmiotowienia kobiet, ale raczej jego kryterium.

Esposito, Mogahed 2007: 127–128

Wprowadzenie

Wkroczenie w sferę polityki i aktywny udział w decyzjach kształtujących roz-
wój kraju są ważnymi aspektami praktykowania obywatelstwa. Pomimo wielu 
przeszkód kobiety arabskie zaznaczają swoją obecność zarówno w instytucjach 
prawodawczych136 – mogą wybierać i być wybierane, jak i wykonawczych – pia-
stując stanowiska czołowych urzędniczek w państwie137. Warto jednak zwrócić 
uwagę na duże zróżnicowanie w tej kwestii w regionie. Parlamentarzystki stano-
wią średnio 14,7% składu izb niższych arabskich parlamentów i 6,4% w izbach 
wyższych138, ale na przykład w Iraku jest to jedna czwarta parlamentu, podczas 
gdy w zdecydowanej większości arabskich państw proporcje te nie przekraczają 
10% (por. IPU 2012). W sferze władzy wykonawczej kobiety otrzymują zwykle 
teki ministerialne związane z równością płci, dziećmi albo rozwojem społecz-

136 Krajem arabskim, który jako pierwszy przyznał prawa wyborcze kobietom, jest Liban 
(1952).

137 Pierwszymi krajami arabskimi, w których kobiety zasiadły w rządzie, były Egipt (1956) 
i Irak (1959).

138 Średnia światowa to odpowiednio: 20,3% i 18,2% (por. IPU 2012).
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Rycina 18. Opinie na temat udziału kobiet w życiu politycznym
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nym, rzadko przewodzą resortom o strategicznym znaczeniu, takim jak Mini-
sterstwo Obrony czy Spraw Zagranicznych. Ale co najważniejsze, ich praca na 
rzecz społeczeństwa wpływa na ewolucję postaw wobec kobiet w polityce, przy-
nosi im uznanie i szacunek społeczeństwa. Pojawia się nowy model kobiecości – 
Arabka przekraczająca granice domu, aktywnie działająca w sferze publicznej.139

Choć badania opinii publicznej ujęte na rycinie 18 pozwalają na pewną dozę 
optymizmu, nie sposób jednak zignorować wątpliwości dotyczących autono-
mii i realnego wpływu politycznego arabskich polityczek w sytuacji braku bądź 
znacznego ograniczenia pluralizmu i praw obywatelskich, charakterystycznej dla 
wielu państw regionu. W jakim stopniu to, że Arabki coraz częściej zajmują eks-
ponowane stanowiska państwowe, wpływa na upodmiotowienie kobiet i zmianę 
społeczną?

Regionalnym polityczkom trudno zachować niezależność zarówno w syste-
mach, gdzie rządzi jedna partia, a w praktyce wąska grupa lojalnych i interesow-
nych aparatczyków, jak i w państwach rentierskich z wszechobecnym klienteli-
zmem i zakulisową polityką, z której kobiety najczęściej są wykluczane. Kobiety 
w kręgach władzy – nierzadko członkinie lokalnych elit lub partii rządzącej – by-
wają rodzajem politycznego alibi dla autorytarnych reżimów, które pod naciskiem 
międzynarodowym starają się poprawić swój wizerunek, promując fasadowe za-
angażowanie w kwestię równości płci. Wszystko to sprawia, że wiele działaczek 
na rzecz praw kobiet staje przed poważnym dylematem: czy stać się częścią po-
litycznego establishmentu, by w ściśle wyznaczonych granicach działać na rzecz 
zmiany prawa albo codziennej praktyki, czy zachować niezależność, co w sytuacji 
braku gwarancji podstawowych wolności może oznaczać narażenie siebie i swo-
ich rodzin na represje (por. Arab Human Development Report 2005: 98).

Podobnie rzecz się ma z aktywnością partyjną. Choć kobiety stanowią istot-
ną część bazy członkowskiej w krajach arabskich, zwłaszcza w partiach o ko-

139 Na temat metodologii badań zob. przypis 127.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 94 i 97141.
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rzeniach antykolonialnych, rzadko pełnią funkcje kierownicze. W lewicowych 
partiach cechujących się bardziej progresywną agendą istnieją zwykle względnie 
autonomiczne sekcje kobiece. Często oznacza to jednak ograniczony wpływ na 
program i działalność całej partii oraz „oddelegowanie” do wąsko zdefi niowanej 
problematyki kobiecej, co − jak pokazuje praktyka − rzadko otwiera drogę do 
ścisłego przywództwa. 

Odrębnej analizy wymaga wzrost liczby kobiet zaangażowanych w ruchy is-
lamistyczne. Kryzys legitymizacji niektórych reżimów politycznych w regionie 
pociągnął za sobą wzrost popularności nurtów politycznych odwołujących się 
do religii. Gdy osłabienie autorytarnego kursu otwarło możliwości demokra-
tycznej partycypacji, nowi polityczni aktorzy potrzebowali głosów kobiet (por. 
Ghadbian 1985), co spowodowało złagodzenie niechętnego kobietom tonu. Ja-
kie są motywacje kobiet wspierających te partie? Paradoksalnie, główne postula-
ty grup islamistycznych pokrywają się z programami politycznymi innych – jeśli 
nie wszystkich – nurtów opozycyjnych: upodmiotowienie społeczeństwa przez 
ukrócenie autorytarnej władzy czy wprowadzenie opartego na prawie spra-
wiedliwego porządku. Ruchy te są manifestacją politycznego sprzeciwu wobec 
status quo, dają poczucie przynależności, wspólnoty, powrotu do tradycji. Zda-
niem niektórych badaczek, uczestnictwo kobiet w partiach religijnych umożli-
wiło wprowadzenie do publicznej debaty wartości związanych z macierzyń-
stwem i rodziną, ułatwiło wejście w sferę publiczną grupie kobiet religijnych 
(por. Marshall 1984). Wprawdzie rzadko zajmują one istotne miejsca w partyj-
nych gremiach, za to w ciałach ustawodawczych ich obecność jest zauważalna. 
Ma to istotne znaczenie w kontekście dyskusji o najskuteczniejszych sposobach 
wzmocnienia pozycji politycznej kobiet i budowania sojuszy na rzecz równości.

Wyróżniającymi wątkami w tej dyskusji są w ostatnim czasie system kwoto-
wy140 i reforma prawa wyborczego w kierunku większej inkluzywności. Choć na-
dzieje związane z tymi narzędziami prawnymi są ogromne, badania pokazują, że 
trudno tu mówić o jakimś uniwersalnym rozwiązaniu. Kilka wniosków wydaje 
się szczególnie godnych przemyślenia (Tadros 2011a: 2):

– Kwoty same w sobie nie są cudownym lekiem na polityczne upodmiotowienie kobiet.
– Skuteczność kwot zależy nie tylko od wybranego typu kwotowego i rodzaju systemu 

wyborczego, ale także konfi guracji władzy lokalnych aktorów politycznych.
– A co najważniejsze, potrzebujemy szerokiej dyskusji, czym jest polityczne uprawo-

mocnienie oraz polityczne przywództwo i jakie są możliwe drogi prowadzące do real-
nego wpływu i władzy.

140 Tzw. system kwotowy (ang. quota system) polega na ustawowym zagwarantowaniu określo-
nego wskaźnika uczestnictwa kobiet w gremiach decyzyjnych (najczęściej w instytucjach władzy 
ustawodawczej i wykonawczej). 
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Kwoty a jordańskie prawo wyborcze

Analizy porównawcze pokazują, że nie ma jednej skutecznej formuły, która za-
pewniłaby kobietom silną pozycję w politycznych gremiach. Doświadczenia 
państw, gdzie w ławach poselskich zasiada najwięcej parlamentarzystek, wska-
zują, że system proporcjonalny stwarza bardziej sprzyjające kobietom warunki 
otwartej i sprawiedliwej konkurencji. Partie biorące udział w rywalizacji wybor-
czej muszą jednak nie tylko zaprosić kobiety do kandydowania ze swoich list, ale 
także umieścić je na dobrych pozycjach. Natomiast skuteczny sposób wprowa-
dzenia systemu kwotowego zależy już od lokalnego kontekstu – czynników hi-
storycznych, prawnych i politycznych kształtujących specyfi kę sfery publicznej 
danego kraju141. 

Jordanki cieszą się równouprawnieniem w kwestii praw politycznych, mają 
bierne i czynne prawo wyborcze. Większość liderek, z którymi rozmawiałam, 
uważa jednak, że dotychczasowe prawo wyborcze (jeden wyborca − jeden głos) 
jest poważną przeszkodą na drodze do sprawiedliwej, opartej na kompetencjach 
rywalizacji wyborczej. 

Takie prawo osadza wybory w strukturach plemiennych i rodowych, które, jak doskonale 
wiemy, faworyzują mężczyzn (R40: 2011).

Wzmocnienie pozycji politycznej kobiet przez zwiększenie (dzięki systemowi 
kwotowemu) ich liczby w gremiach ustawodawczych jest celem, który konsoli-
duje jordański ruch kobiecy. Ważnym argumentem w tych zmaganiach są mię-
dzynarodowe zobowiązania Jordanii – Milenijne Cele Rozwoju wspominają 
o trzydziestoprocentowej reprezentacji kobiet zarówno na poziomie krajowym, 
jak i lokalnym (por. Jordan Shadow NGO Report 2012). 

Na mocy przyjętych ustaw kwotowych 10% składu Izby Deputowanych sta-
nowią kobiety. W parlamencie tej kadencji zasiada 13 posłanek (jedna z nich, 
Reem Badran, wygrała w bezpośredniej rywalizacji)142, co sytuuje Jordanię 
na 107. miejscu w świecie (IPU 2012). Nie jest to znacząca pozycja, nawet na 
tle państw regionu. W nowym prawie wyborczym dla kobiet przewidziano 
15 miejsc, z uwagi jednak na zwiększenie liczby posłów do 138, proporcja posła-

141 Do grupy krajów o największej kobiecej reprezentacji w narodowych gremiach ustawodaw-
czych należą: Rwanda (I miejsce – 56,3%), Szwecja (IV miejsce – 44,7%) i Kostaryka (XIV miej-
sce – 38,6%). Każde z tych państw wybrało inny typ systemu kwotowego. W Rwandzie kobiety 
rywalizują w otwartej walce wyborczej o dwa miejsca w każdym okręgu wyborczym, które są dla 
nich zarezerwowane w parlamencie. W Szwecji kwoty dotyczą list partyjnych, oparte są zwykle na 
metodzie „suwakowej”: kandydatki zajmują co drugie miejsce na listach wyborczych. Z kolei Ko-
staryka przyjęła ustawowo zasadę, że kandydatki stanowią co najmniej 40% startujących w wybo-
rach (IPU 2012).

142 W poprzedniej kadencji na mocy ustawy kwotowej w parlamencie zasiadało sześć kobiet.
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nek pozostanie niemal niezmieniona (10,8%). Nominowane przez króla senator-
ki stanowią obecnie 11,7% składu izby wyższej.

Część rozmówczyń − zwłaszcza tych niezwiązanych z żadnymi ośrodkami 
władzy – ma uzasadnione wątpliwości co do sposobu wyłaniania parlamenta-
rzystek, faworyzującego kandydatki z mniejszych, prowincjonalnych okręgów 
wyborczych. Startujące w wyborach działaczki kobiece z większych okręgów 
i miast – gdzie organizacje obywatelskie są najsilniejsze – zdobywają znacznie 
więcej głosów, przy tak skonstruowanej ordynacji wyborczej nie mają jednak 
szans, by zasiąść w ławach poselskich. Powoduje to uzasadnioną frustrację i spa-
dek liczby kandydujących kobiet.

Kwoty są ustalane w ten sposób, że głównie kobiety z niewielkich miejscowości mogą 
być wybrane. Tam liczba głosujących jest mniejsza, ale nieważna jest liczba głosów. I tak, 
wchodzą do parlamentu kobiety, które nie są świadome, o co chodzi. Spotykamy się 
z nimi, próbujemy wyjaśniać nasze cele, ale one mówią, że są zajęte. Są częścią swoich 
klubów i robią „męską” robotę – i nigdy nie zagłosują za prawem kobiet do rozwodu (R3: 
2008).

By wzmocnić pozycję kobiecych kandydatek w nadchodzącej rywalizacji wy-
borczej, Komisja ds. Kobiet po konsultacji z organizacjami kobiecymi zapropo-
nowała zniesienie opłaty w wysokości 500 JD, jaką musi wnieść każda startująca 
w wyborach osoba. „Kobiety zwykle dysponują ograniczonymi środkami, a kwo-
ta ta stanowi poważną przeszkodę dla wielu kobiecych kandydatek” – czytamy 
w relacji z konferencji prasowej („Jordan Times” 21.05.2012). 

Kwoty – panaceum na defi cyty demokracji?

Przyjęcie systemu kwotowego nie tylko w ciałach ustawodawczych, ale i innych 
gremiach decyzyjnych jest często traktowane jako dowód postępów procesów 
demokratyzacji. Nie zawsze jest to jednak prawda. Dotychczasowe badania 
z dużą dozą ostrożności traktują założenie o istnieniu pozytywnej korelacji mię-
dzy kwotami i postępami demokracji. Mona Lena Krook zauważa:

Przyjęcie systemu kwotowego nie zawsze podyktowane jest troską o wzmocnienie pozy-
cji kobiet w polityce. U źródeł większości decyzji dotyczących wprowadzenia kwot leżą 
raczej motywy zarówno normatywne, jak i pragmatyczne, podnoszone przez wiele grup 
aktorów, które popierają reformy z różnych, często sprzecznych powodów. W poszcze-
gólnych przypadkach konstelacje te zasadniczo różnią się między sobą, a związek między 
kwotami a feministycznym projektem wzmocnienia pozycji kobiet pozostaje pytaniem 
praktycznym, a nie teoretycznym założeniem (Krook 2008: 355).

W wielu wypadkach zapewnienie kobietom określonej liczby miejsc w gre-
miach ustawodawczych czy wykonawczych niewiele zmienia: nie służy upod-
miotowieniu kobiet i wzmocnieniu demokracji. Często jest tylko instrumentem, 
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który ma przynieść poprawę wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. 
Część moich rozmówczyń z goryczą to potwierdzała: 

Sama wiesz, to jest jak efekt tokena. Znaczy to, że mamy dwadzieścia ministerstw, to mu-
simy dać jedną kobietę, nieważne, czy jest kompetentna, czy nie. A ja myślę, że najważ-
niejsze są kompetencje. Nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. W mojej opinii 
władze to robią w celu... no, mamy kiepskie niektóre ONZ-owskie wskaźniki, jeśli chodzi 
o kobiety. No to wsadzą kilka ambasadorek, kilka posłanek, nie wierząc w sens takiego 
działania. Byle była kobieta, ale ona nic nie zrobi z powierzoną jej władzą. I myślę, że to 
jest nasz problem, w teorii wszystko działa, w praktyce nikt w to nie wierzy (R30: 2011).

Kobiety w tej części świata są często jedynie fi gurantkami. Nominuje się je, ponieważ 
Zachód lubi, gdy są kobiety. Ale one nie mają realnej władzy. Nie są dopuszczane do 
kuchni, gdzie się pichci politykę (R3: 2011).

A co najistotniejsze, wprowadzenie systemu kwotowego nie wiązało się do-
tąd z wypracowaniem szerszej polityki na rzecz politycznego uprawomocnienia 
kobiet i funduszami, które mogłyby ją wspierać. Z tej racji działania podejmowa-
ne z inicjatywy Komisji ds. Kobiet we współpracy z parlamentarzystkami mia-
ły ograniczony i okazjonalny charakter. Sytuację dodatkowo komplikuje Prawo 
o stowarzyszeniach, które zabrania NGO-som angażowania się w proces wy-
borczy, gdyż jest to równoznaczne z wkraczaniem w zamkniętą dla organizacji 
społecznych sferę polityki. Nie mogą zatem otwarcie wspierać kandydatek, orga-
nizować z nimi spotkań. W raporcie alternatywnym przygotowanym przez orga-
nizacje kobiece czytamy:

Kwoty powinny być traktowane jako tymczasowy krok w stronę równości. Zwiększenie 
udziału kobiet poprzez kwoty musi być oparte na czytelnej strategii, która defi niuje stały 
wzrost w kolejnych wyborach i wynika z długoterminowego programu działań, a nie jak 
obecnie sporadycznych akcji (Jordan Shadow NGO Report 2012: 18).

Polityczna masa krytyczna a genderowa sprawiedliwość

Osiągnięcie postulowanej liczby kobiet w organach ustawodawczych nie zawsze 
oznacza wzmocnienie polityki na rzecz równości płci. Większa liczba parla-
mentarzystek nie gwarantuje automatycznie progresywnej agendy wspierającej 
uczestnictwo kobiet w sferze publicznej. W dobie, gdy partie odwołujące się do 
konserwatywnej interpretacji religijnych tradycji zyskują szerokie poparcie spo-
łeczne, to ich członkinie zasiadają w poselskich ławach na mocy przyjętych regu-
lacji kwotowych. Montserrat Sagot w publikacji Does the Political Participation 
of Women Matter? Democratic Representation, Affi  rmative Action and Quotas in 
Costa Rica, zauważa:

Przyjęcie ustaw kwotowych oznaczało także dojście do władzy wielu konserwatywnych 
kobiet, ściśle związanych z politycznymi i ekonomicznymi elitami, które nie mają żadnej 
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progresywnej agendy i które faktycznie działają jako silne oponentki ruchu feministycz-
nego, zwłaszcza w takich kwestiach, jak prawa seksualne i reprodukcyjne (2010: 33).

W tym samym duchu po ostatnich wyborach do parlamentu wypowiedziała się 
na konferencji prasowej weteranka ruchu kobiecego Emily Naff a:

Ta liczba kobiet wciąż jest poniżej naszych ambicji. Nadal reprezentacja kobiet jest poni-
żej oczekiwań, a wiele wybranych kobiet nie posiada doświadczenia koniecznego do walki 
o prawa kobiet143.

Większość moich rozmówczyń podziela tę opinię:

Wiesz, ja mam ogromny żal do tych kobiet w parlamencie. Bo my je naprawdę bardzo 
wspierałyśmy. Pomagałyśmy im w ich społecznościach, żeby podnieść świadomość, że 
ważne jest głosowanie na kobiety, wspieranie ich. Ale gdy znalazły się w parlamencie, 
nie działamy wspólnie. I to jest problem. Emily Naff a ma rację. Stały się nagle tak waż-
ne – zwłaszcza te z plemion i małych miasteczek – że nawet z nami nie rozmawiają. „Nie 
mamy czasu, jesteśmy zajęte”. Potrzebujemy parlamentarzystek, które wierzą w prawa ko-
biet. Raczej musimy się starać wspierać aktywistki i zmienić strategię. W tej chwili mamy 
połowę z tej trzynastki144 (R12: 2011).

Często przywoływany był przypadek odrzucenia wspominanej już inicjatywy 
prawodawczej, która dawałaby kobiecie prawo do rozwodu, kiedy to dwie parla-
mentarzystki nie poparły projektu, przygotowywanego latami przez środowiska 
organizacji kobiecych. 

To poważny problem prawny. Kobieta nie może już żyć z mężczyzną, ani się z nim roz-
wieść. Reakcja na naszą inicjatywę była bardzo agresywna. Projekt przepadł w parla-
mencie, dwie kobiety były przeciwko. Jedna jest z islamskiej partii... to nie była jej włas-
na decyzja. Inna została wybrana przez swoje plemię. Powiedziała, że nie może głosować 
przeciwko własnej kulturze (R4: 2008).

Pytanie, w jakim stopniu ustawy kwotowe rzeczywiście wzmacniają pozycję ko-
biet przez skuteczne podejmowanie działań ustawodawczych i decyzji o ich im-
plementacji, ciągle pozostaje otwarte i wymaga rzetelnych badań. Z całą pew-
nością podkreślić należy, że osiągnięcie politycznej masy krytycznej jest jedynie 
środkiem, a nie celem polityki na rzecz równości płci. Krokiem w tym kierunku 
jest budowanie szerokiej koalicji wrażliwych na problematykę równych praw po-
lityczek i polityków, obywatelek i obywateli. 

143 Notatki terenowe. 
144 Na trzynaście parlamentarzystek w tej kadencji sześć jest związanych z Jordańskim Krajo-

wym Forum dla Kobiet.
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Budowanie koalicji na rzecz zmiany społecznej 

Aktywnie działające organizacje kobiece skupiające w swoich szeregach kobiety 
z różnych środowisk odgrywają fundamentalną rolę w procesie budowania spo-
łecznej wrażliwości na kwestie dyskryminacji ze względu na płeć. Z codziennego 
kontaktu z realnymi problemami kobiet ruch kobiecy czerpie legitymizację i siłę 
do swoich działań. O sukcesie politycznym decydują jednak umiejętność budo-
wania koalicji ponad politycznymi podziałami oraz umiejętność pozyskiwania dla 
własnej politycznej agendy czołowych aktorów lokalnej i krajowej sceny politycz-
nej, ludzi akademii i mediów. Choć pojawiają się pierwsze ogólnokrajowe inicja-
tywy – jak Jordańska Kobieca Sieć Wyborcza – w obecnej konfi guracji politycznej 
znalezienie sojuszników w zmaganiach o równość płci nie jest zadaniem łatwym.

Poniższe wypowiedzi streszczają najczęściej pojawiające się wątki w kwestii 
budowania aliansów na rzecz równości:

To jest trudna sprawa. Po pierwsze partie, a tu brakuje spójności. Mówią wiele rzeczy, 
ale nie wprowadzają ich. Druga grupa to młodzi. Ale młodzi (...), większość młodych 
ludzi dołącza do konserwatywnych grup, zwłaszcza islamistów. Kobiety i mężczyźni. 
Sprzymierzeńców powinnyśmy szukać w nurtach progresywnych, postępowych, w spo-
łeczeństwie obywatelskim, wśród postępowej młodzieży i partii politycznych. No oczywi-
ście w rządzie i pałacu. Staramy się czerpać korzyści z bardzo progresywnego stanowiska 
Jej i Jego Królewskiej Mości. Królowa przewodniczy Komisji ds. Kobiet. Ich postawa jest 
bardzo postępowa, nowoczesna i otwarta na prawa kobiet. Ale oczywiście ich stosunek 
do demokracji czasem pozostawia wiele do życzenia. Musimy być bardzo uważne, jak bu-
dować równość płci. Popatrz [rysuje]. Tutaj są wspólne obszary... To nie może być jedna 
koalicja. To może być coś takiego. Tutaj jest pałac, młodzież, społeczeństwo obywatelskie 
i może inni. I ich wspólne obszary zainteresowań z ruchem na rzecz praw kobiet. My, ko-
biety, powinnyśmy czerpać korzyści ze współpracy ze wszystkimi. Zgadzamy się na coś, to 
wprowadzajmy to w życie. Musimy prowadzić politykę... i dyplomację (R1: 2011).

Konieczność przeciwstawienia się dominacji nurtów islamistycznych była pod-
noszona przez wiele respondentek:

Każdy, komu leży na sercu obywatelskość i świeckość. Ich nie jest mało, ale nie mają od-
wagi walczyć z fundamentalistami. Dlatego musimy zacząć od nowa budować nasz ruch, 
zacząć szukać sojuszy. Dla kobiet to są nurty świeckie i obywatelskie. Myślę, że mamy 
wielu zwolenników, ale nie są dobrze zorganizowani. I każdy, wobec narastającej religijnej 
fali, wycofuje się. Ale nadal [są] mężczyźni, kobiety, młodzież, ludzie Uniwersytetu, mło-
dzi, Internet, Facebook i cała reszta... Powinniśmy zacząć budować nowy ruch wokół idei 
obywatelskiego i laickiego państwa (R3: 2011).

Ważną rolę w tworzeniu szerokiej bazy poparcia odgrywają media, także nowe:

Stworzyłyśmy elektroniczne forum organizacji kobiecych. W tej chwili to ponad 80 or-
ganizacji. Większość biednych, z prowincji. Działamy online, ale mamy też coroczne 
spotkania naszej sieci. W każdej prowincji mamy ognisko. Dwanaście, bo jest dwanaście 



204 Część druga

Rycina 19. Jordańska Kobieca Sieć Wyborcza

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów otrzymanych od organizacji współtworzących Jor-
dańską Kobiecą Sieć Wyborczą.

Kobiety pomagają kobietom
Jordańska Kobieca Sieć Wyborcza

Pierwsza ogólnokrajowa inicjatywa wspierająca kobiety startujące w wyborach powołana w li-
stopadzie 2006 roku. W skład Komitetu Programowego wchodzą przodujące przedstawicielki 
świata polityki, biznesu, nauki, mediów i prawa. Działają w 6 zespołach:
– Zespół ds. badań i zarządzania wiedzą
 Opracowuje dostępne dane dotyczące uczestnictwa kobiet w polityce. Przygotowuje mate-

riały wykorzystywane w kampanii wyborczej.
– Zespół ds. szkoleń i warsztatów
 Z pomocą szerokiego grona ekspertów i ekspertek organizuje tematyczne szkolenia dla 

kandydatek.
– Zespół ds. członkostwa i pomocy
 Zajmuje się rekrutacją kandydatek, osób i instytucji wspierających, regularnie odwiedzając 

poszczególne prowincje Jordanii.
– Zespół ds. komunikacji i mediów
 Odpowiada za obsługę medialną i wydaje biuletyn.
– Zespół ds. wydarzeń publicznych
 Organizuje seminaria, spotkania wyborcze, konferencje.
– Zespół ds. Funduszy
 Zgodnie z jordańskimi przepisami, odpowiada za szukanie i zarządzanie funduszami.

Instytucje wspierające:
Jordańska Narodowa Komisja ds. Kobiet (JNCW)
Jordańskie Krajowe Forum dla Kobiet (JNFW)
Powszechna Federacja Kobiet Jordańskich (GFJW)
Instytut Królowej Zein Sharaf na rzecz Rozwoju 
Międzynarodowa Sieć Kobiet Metropolis
Sieć Prawna Kobiet Arabskich (AWLN)
Centrum Medialne Kobiet Arabskich (AWMC)
Centrum Studiów Kobiecych Uniwersytetu Jordańskiego
Centrum Pomocy Rodzinie – Zorka

prowincji. Każdy taki centralny ośrodek odpowiada za kontakt z dwunastoma grupami. 
Mamy spotkania i pracujemy razem online. Taka elektroniczna sieć daje nowe możliwości 
spotkania się, wymiany doświadczeń, promowania swoich produktów (R3: 2008).

Istotne są również media bardziej tradycyjne:

Komisja ma radio. Od 29 [dnia] tego miesiąca. Nie tylko dla kobiet, to lokalne radio, ale 
my za tym stoimy. Jestem członkinią zarządu. Ma dawać ludziom rozrywkę. Chcemy być 
w każdym domu. Opowiadać o tym, co robimy. To jest nasz projekt, chcę ci to pokazać 
(R1: 2008).
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W lipcu 2008 roku na ulicach Ammanu pojawili się młodzi aktywiści i akty-
wistki Kampanii na rzecz Równości145. Jedna z inicjatorek powstania tej niefor-
malnej grupy tak opisała cel ich działań:

Chcemy iść na ulicę i rozmawiać z ludźmi o równości. Opuścić komfortową przestrzeń 
sal wykładowych, gdzie dyskutujemy od tylu lat (R9: 2008).

Reakcje ludzi były bardzo zróżnicowane – od zdecydowanej niechęci, po zacie-
kawienie i akceptację. Jeden ze spotkanych mężczyzn żałował po latach, że zmu-
sił żonę do porzucenia pracy. Inny, gdy poznał temat rozmowy, kazał im „iść do 
diabła”. Młoda dziewczyna przyznała się, że o wszystkim w ich związku decydu-
je jej chłopak. Te lipcowe „naloty równości” na różne dzielnice Ammanu odbiły 
się szerokim echem, towarzyszyła im kampania informacyjna: spoty telewizyjne, 
sporo atrakcyjnych gadżetów. Po co to wszystko?

Chcemy osiągnąć taki punkt, gdy dziewczyna będzie mogła iść ulicą niezaczepiana przez 
nikogo, a chłopak zrobi zakupy w centrum handlowym bez towarzystwa dziewczyny (R9 
i R10: 2008) 

– odpowiadały organizatorki. Nowe, młode twarze w walce o równość płci, od-
mienne formy działania i nieformalny – niezwiązany z istniejącymi środowiska-
mi politycznymi – charakter grupy spowodowały, że ta kilkumiesięczna akcja 
była szeroko komentowana i cieszyła się zainteresowaniem mediów.

Własna baza wyborcza

System kwotowy ciągle budzi wiele kontrowersji. Zdaniem krytyków, takimi 
„tylnymi drzwiami”, poza demokratyczną rywalizacją, do parlamentów dostają 
się osoby bez koniecznych kompetencji i zasług. W państwach autorytarnych, 
w których nominacja oparta jest na rekomendacji rządzącej partii lub koliga-
cjach rodowych, ustawy kwotowe pogłębiają klientelistyczne zależności. W ta-
kim kontekście pytanie o najskuteczniejsze sposoby zdobywania poparcia wśród 
wyborców i wyborczyń nabiera szczególnego znaczenia. Zwłaszcza że środki fi -
nansowe, jakimi dysponują na kampanię niezależne kandydatki, często są ogra-
niczone. 

Praktyka polityczna pokazuje, że skuteczną metodą budowania własnej bazy 
wyborczej jest podjęcie rywalizacji o głosy na poziomie lokalnym.

Kwoty na poziomie samorządowym... Lobbowałyśmy za 20% miejsc dla kobiet we wła-
dzach samorządowych. To wymagało czasu, ale było łatwiejsze, bo daje mniej władzy niż 
zasiadanie w parlamencie. Około tysiąca kobiet stanęło do wyborów w ostatnich dniach 

145 Gender Equality Campaign.



206 Część druga

lipca. Po wyborach okazało się, że mamy nie tylko 20%, ale do władz dostało się jeszcze 
pięć kobiet. Jedna z nich, z południa kraju, młoda, bo zaledwie dwudziestodziewięcio-
letnia pani inżynier. W okresie przejściowym uzyskała królewską nominację, kierowała 
pracami władz lokalnych. Wywołało to ostry sprzeciw. Kobieta we władzach... Gdy na-
deszły wybory, stanęła do rywalizacji o fotel gubernatorski. I wygrała, nie poprzez kwoty, 
ale w otwartej konkurencji. To była druga tak wybrana kobieta [pierwsza wygrała wybo-
ry w innej wsi]. I to na bardzo tradycyjnym, wiejskim terenie. Ufają jej i szanują, bo do-
wiodła, że chociaż jest kobietą, ma kwalifi kacje, żeby dobrze służyć wspólnocie. To jeden 
z przykładów sukcesów kobiet. To są tradycyjni ludzie, nie bardzo wykształceni, ale za-
decydowały interes wspólnoty i możliwość, jaka się pojawiła. System prawny i polityka 
władz powinny wspierać opinię, że kobiety są kompetentne, by zajmować wysokie stano-
wiska, i mamy na to dobre przykłady (R1: 2008).

Często przeszkodą w budowaniu własnej bazy poparcia są tradycyjne struktury 
plemienne, które faworyzuje system jeden wyborca – jeden głos. Dlatego intere-
sującym przykładem przywrócenia podmiotowości wyborców, a zwłaszcza wy-
borczyń, był prowadzony poza głównymi ośrodkami miejskimi program „Twój 
głos – twoja odpowiedzialność”: 

Zaczęliśmy od podkreślania roli wyborów. Jak wiesz, w systemie plemiennym ostatnie 
słowo należy do plemienia. Wybór, na kogo będzie głosować społeczność, jest oparty na 
porozumieniu plemiennym. Zwykle zwłaszcza kobiety muszą głosować tak, jak zdecyduje 
ojciec czy starszy brat. My analizowaliśmy z nimi programy kandydatów, jak argumen-

Rycina 20. Kampania na rzecz Równości

Kampania na rzecz Równości

Jako kobiety żyjące w Jordanii uważamy, że:
– kobiety doświadczają nierówności w prawie i życiu codziennym
– istnieje dyskryminacja kobiet w rodzinie, społeczeństwie i miejscu pracy
– ciągle mamy do czynienia z głęboką społeczną ignorancją w kwestii praw kobiet
– kobiety codziennie poddawane są różnym formom przemocy

Musimy to zmienić!

Głównym celem Kampanii na rzecz Równości jest edukowanie opinii publicznej w kwestii praw 
kobiet i mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań w obronie praw człowieka 
w Jordanii.

Nasze logo oznacza dla nas pełne i równe uczestnictwo kobiet we wszystkich sferach życia: 
politycznej, społecznej, kulturalnej, ekonomicznej i prawnej.

Dziękujemy Wam za uwagę, mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy na rzecz bar-
dziej sprawiedliwej Jordanii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów otrzymanych od organizatorek.
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tować, debatować, czytać między wierszami. Chodziło o świadomy wybór odpowiedniej 
osoby. Zorganizowaliśmy debatę – zaprosiliśmy kandydatów, przewodniczącego rady 
miejskiej, gubernatora – którą prowadziły zespoły biorące udział w projekcie. Młodzież 
i kobiety. To było naprawdę niezwykłe, jak wyglądała ta dyskusja, jak byli przygotowani, 
jak dyskutowali. To naprawdę niesamowity sukces, nowa jakość, ważna dla nas wszyst-
kich w Jordanii (R29: 2011).

Ten i podobne programy, tak jak burzliwa dyskusja o kształcie prawa wyborcze-
go, obecna w Jordanii w ostatnich miesiącach, nadają zupełnie nową treść deba-
cie nad kształtem jordańskiego systemu politycznego. 

Trajektorie karier politycznych kobiet 

Większość projektów wspierających kobiece liderki koncentruje się na procesie 
wyborczym – zwykle są to intensywne moduły związane z prowadzeniem kam-
panii. Coraz więcej badań dostrzega nieskuteczność takiego podejścia. W rapor-
cie podsumowującym programy wzmacniające kapitał polityczny kobiet, przygo-
towanym przez Unię Międzyparlamentarną (IPU)146 czytamy:

Chociaż niektóre projekty IPU były realizowane jako część długoterminowej strategii, na 
większość programów genderowych składają się jednodniowe wydarzenia lub krótko-
terminowe interwencje. Genderowy Zespół Badawczy w pełni docenia znaczenie takich 
jednodniowych warsztatów, zwłaszcza gdy odpowiadają na konkretną potrzebę, jednak 
ogólnie rzecz biorąc, sądzimy, że działania IPU byłyby bardziej skuteczne, przyjmując 
długoterminową strategię (IPU 2010: 12–13).

Po wyborach, gdy wiedza o mechanizmach instytucjonalnej polityki, strategiach 
budowania sojuszy dla własnej politycznej agendy ma wagę fundamentalną, kan-
dydatki zostają bez merytorycznego wsparcia. Tymczasem tworzenie kapitału 
politycznego i zdobywanie doświadczenia to długi proces. Dostanie się do par-
lamentu jest w tym procesie wydarzeniem, które wymaga głębokiej wiedzy poli-
tycznej, a nie tylko umiejętności PR-owych czy odpowiednich koneksji.

Mamy kwoty, ale ja nie jestem przekonana, że dobrze służą kobietom. Sposób, w jaki są 
kalkulowane, nie wynosi do władzy właściwych kobiet. Nie sądzę, żeby się wiele zmieni-
ło. Musimy mieć sprawny system. Nie jest sztuką powiedzenie „a, powołajmy kogokol-
wiek”, a co ze zorganizowaniem mentoringu, couchingu, wzajemnego wspierania się przez 
kobiety, szukaniem mężczyzn popierających nasze cele? Musi być system, a nie „a niech 
dziesięć kobiet będzie ministrami, a pięć sędzinami”. Czasem złe doświadczenie wiele 
zepsuje na lata. Musisz ciężko pracować, żeby udało się ponownie. Rząd powinien mieć 
politykę wspierania kobiet: wybrać najlepsze, wspierać je i będzie sukces, wtedy ludzie 
powiedzą: „To jest świetna dyrektorka, szukajmy następnej”. Jeśli zostanie powołana tylko 

146 Inter-Parliamentary Union (IPU) – Międzynarodowa organizacja, istniejąca od 1889 roku, 
działająca na rzecz rozwoju demokracji parlamentarnej.
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dlatego, że jest kobietą, i jej się nie uda, od razu powiedzą: „Kobiety są kiepskie”. Jak wielu 
mężczyzn zawodzi, to nikt nic nie mówi (R30: 2011).

Pojawiają się już inicjatywy długoterminowe, nakierowane na lokalne liderki:

Prowadziłyśmy dwuletni program na rzecz wzmocnienia potencjału politycznego kobiet. 
Szkoliłyśmy kobiety, które chciały startować w wyborach lokalnych i parlamentarnych. 
Przez rok prowadziłyśmy warsztaty dla prawie sześćdziesięciu kobiet z różnych prowincji. 
Pięćdziesiąt pięć zostało wybranych do władz lokalnych (R5: 2008).

Nie mniej istotnymi kwestiami są dostosowanie projektów na rzecz po-
litycznego uprawomocnienia do lokalnej specyfi ki i odpowiedź na pytanie, 
co ułatwia lub utrudnia w tych warunkach wejście kobiet w sferę publiczną. 
Większość inicjatyw skierowana jest do konkretnych osób i koncentruje się na 
rozwijaniu ich politycznego potencjału. Tymczasem wsparcie decyzji o wejściu 
w sferę polityki i budowaniu własnej bazy wyborczej przez lokalną wspólnotę 
czy rodzinę ma dla wielu kobiet znaczenie ogromne. Pokazują to badania w re-
gionie: „rodzina jest decydującą instytucją dla objęcia przez kobiety urzędów 
publicznych” (Tadros 2011a: 9). Potwierdza to przykład wspomnianej powyżej 
młodej gubernatorki:

Jej sukces na tym bardzo tradycyjnym terenie był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu, 
jakie miała ze strony rodziny, męża, ojca; cała rodzina ją bardzo wspierała (R1: 2008).

Polityczka, działaczka społeczna, aktywistka – to role daleko odbiegające od 
tradycyjnego ideału kobiety. Często zadawałam pytanie, jak to się stało, że moje 
rozmówczynie wybrały taki pomysł na życie. Wybór ten w przeszłości w wielu 
wypadkach skutkował represjami czy więzieniem. W tych narracjach biografi cz-
nych często pojawiała postać wspierającego ojca. To on inspiruje córkę do po-
dejmowania kolejnych wyzwań w sferze edukacji, pracy czy polityki. Choć po-
czątkowo zastanawiało mnie to, w kontekście jednak wcześniejszych rozważań 
o naturze bliskowschodniego patriarchatu nie powinno dziwić. Ojciec często 
stanowił rodzaj bufora między aspiracjami córki a oczekiwaniami społecznymi, 
kontrolą rodziny. Jak mantra, zwłaszcza w przypadku starszych działaczek, poja-
wiał się podobny motyw:

Wychowałam się w rodzinie, gdzie mój ojciec zdecydowanie popierał prawa kobiet, był 
pisarzem, wykształconą osobą. Podkreślał, że niektórzy wolą chłopców, ale dla niego cór-
ki są ważniejsze. Miałam jego wsparcie (...). Podobnie gdy chciałam studiować. Nie było 
wówczas fakultetu prawa. Pojechałam do Damaszku (R1: 2008). 

Mam sześćdziesiąt lat. Urodziłam się w dużej rodzinie. Była nas jedenastka, trzy siostry, 
reszta bracia. Wszyscy studiowaliśmy za granicą. Wtedy w Jordanii dziewczęta nie wy-
jeżdżały. Moja siostra, starsza ode mnie o pięć lat, skończyła koledż w Bejrucie. Ja poje-
chałam na AUM, Uniwersytet Amerykański w Kairze. Wszyscy wokół dziwili się, jak to 
możliwe, że twoja rodzina, twój ojciec wysyła cię na studia za granicę. W naszym społe-
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czeństwie to ciągle jest dziwne. Mój ojciec był otwarty, chciał, żebyśmy byli wykształceni. 
I wszyscy jesteśmy, od magistra po doktora. To jest coś, co bardzo doceniam (R5: 2008).

Jestem chrześcijanką, u nas cała rodzina była lewicowa. Od początku działałam, gdy by-
łam studentką, jako wolontariuszka, potem byłam nauczycielką w obozach dla uchodź-
ców. To wszystko zbudowało moją wrażliwość. I tak rodzi się twoja solidarność, oddanie 
dla praw człowieka, prawdziwej demokracji, praw narodowych. Uczysz się i stajesz się 
bardziej świadoma (R3: 2011).

W opowiadaniach młodszych liderek pojawia się już matka jako wzór do naśla-
dowania i inspiracja do zaangażowania społecznego:

Robię to, bo jestem feministką. Zawsze byłam i moja mama też. Gdy miała dwadzieścia 
lat, założyła kobiecą organizację w Arabii Saudyjskiej. Z moją ciocią były jej liderkami 
(R9: 2008).

Tak, to zaczęło się w domu. Gdy pisałam do gazety, moi rodzice wspierali i zachęcali 
mnie. Jestem najstarsza i nie czułam dyskryminacji. Moja mama pracuje. I wychowała 
mnie w ten sposób. Trudno mi sobie ją wyobrazić jako gospodynię domową, niepracują-
cą. Widziałam jej zaangażowanie, jest nauczycielką. Jeśli masz w sobie to zaangażowanie, 
czujesz, że nic ważnego w życiu ci nie umyka (R28: 2011).

Choć tylko jedna z liderek, z którymi pracowałam, przyznała, że inspirację do 
działań na rzecz praw kobiet czerpie z religii, to jej historia, ze względu na cieka-
wą drogę polityczną, warta jest przytoczenia. Aktywnie działająca w JNCW se-
natorka wspomina:

Jestem muzułmanką, wiem dużo o moich obowiązkach i prawach w islamie. W tym samym 
czasie wiele czytałam o prawach kobiet i prawach człowieka zawartych w konwencjach mię-
dzynarodowych. Mam szczęście znać obie strony i myślę, że powinny być źródłem naszych 
narodowych rozwiązań prawnych. Wiele ludzi myśli, że islam nie gwarantuje kobietom ich 
praw, bo opiera się na lokalnych tradycjach, zwyczajach i kulturze. Ja muszę podkreślić, że 
istnieje zasadnicza różnica między naszą kulturą a nauczaniem islamu (R29: 2008).

Moja rozmówczyni była pierwszą kobietą w surze (kierownictwie) Frontu Akcji 
Islamskiej (IAF) w 1993 roku:

Nie chcieli kobiet. Kobieta nie może sprawować władzy, mówili, za wcześnie na kobiety. 
Nie przejmowałam się tym i wygrałam. Ja im powiedziałam: „Pokażcie mi uzasadnienie 
w Koranie, że nie mogę?”. Byli źli (R29: 2008).

Z czasem odeszła z IAF, by założyć swoją partię, ponieważ „społeczeństwo po-
trzebuje umiarkowanej religii, dialogu i wzajemnego zrozumienia” (R29: 2008). 
Jako dyrektorka szkoły kładzie nacisk na równość płci:

Zawsze traktuję ich tak samo, chłopców i dziewczęta. Podkreślam, że mają takie same 
prawa. Chcę, żeby to weszło w ich umysły. Rozmawiam z rodzicami, żeby traktowali dzie-
ci tak samo. Zawsze gdy dziewczęta coś dobrze zrobią, doceniam to i chwalę je przed ro-
dzicami (R29: 2008).
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Religia dla wielu liderek147 w regionie jest źródłem inspiracji i siły do walki z dys-
kryminacją kobiet. Jak dotąd w Jordanii religijny dyskurs o kobiecości zdomi-
nował Front Akcji Islamskiej, ze swoją konserwatywną agendą w tej dziedzinie 
(kobiece skrzydło, zgodnie ze stanowiskiem partii, sprzeciwia się m.in. wprowa-
dzeniu antydyskryminacyjnych zmian w prawie). 

Kobiety na stanowiskach decyzyjnych

Analizy procesów demokratyzacji ciągle koncentrują się na budowaniu stabil-
nych systemów politycznych z transparentnymi wyborami i sprawnym syste-
mem partyjnym. Do tego świata zinstytucjonalizowanej polityki kobiety ciągle 
mają niewielki dostęp. Stanowią niewielki ułamek gremiów decydujących o kie-
runku rozwoju kraju.

Nawet jeśli dostaną się do tego wąskiego kręgu władzy i traktują poważnie 
swoje zadanie, nie mogą działać w próżni. Na poziomie władz wykonawczych148 
najwięcej kobiet – cztery znalazło się w rządzie w 2009 roku, liczba ta jednak 
jeszcze zmalała w kolejnych gabinetach. Obecnie Nadia Hashem pełni funkcję 
ministra stanu ds. kobiet. Jest to jedyna kobieta w rządzie. Po kilku miesiącach 
narasta zniecierpliwienie, podnoszą się głosy, że nominacja miała charakter 
głównie wizerunkowy. „Th e Jordan Times” zbierał opinie o działaniach nowego 
ministerstwa („Th e Jordan Times” 19.06.2012):

To było w wiadomościach. Wiemy, że jest nowe ministerstwo, ale nie wiem, jak będzie 
działać i jaki ma program. Ciągle nic nie wiadomo – Sura, dwudziestotrzyletnia studentka 
medioznawstwa. 

Tak, wiem o utworzeniu ministerstwa, ale to jak dotąd tylko jedna osoba – Reema.

Nie ufam w nasz system ministerialny. To jest po prostu jeszcze jedno ministerstwo. Nie 
widzę nic nowego. Nie sądzę, żeby zmieniło to życie kobiet – Rania, działaczka społeczna.

Filarem stabilnego państwa, oprócz władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
jest niezależna władza sądownicza. Dostęp kobiet do instytucji związanych 

147 Shirin Ebadi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, w listopadzie 2006 roku w wywiadzie 
ze mną powiedziała: „Ta nagroda należy nie tylko do mnie, ale także wszystkich kobiet regionu. 
Pokazuje im, że droga, którą obrały, jest słuszna i że są w stanie osiągnąć cel. Muzułmanki muszą 
uwierzyć w siebie. Muszą zrozumieć, że można jednocześnie żyć zgodnie z prawami islamu i mieć 
takie sama prawa, jak mężczyzna. Proszę pamiętać o tym, że jeśli wierzy się w słuszność drogi, 
którą się wybrało, łatwiej nią podążać. Na świecie jest bardzo wiele osób, które ze względu na wiarę 
w to, co robią, podejmują się zadań niebezpiecznych. A poza tym, na Boga! jestem muzułmanką, 
wierzę w Boga i to mi bardzo pomaga”.

148 Rządy w Jordanii mają wyjątkowo krótki żywot. Obecny gabinet jest 95. od początku zaist-
nienia państwa w 1921 roku i 10. od wstąpienia na tron obecnego władcy w 1999 roku.
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z egzekwowaniem prawa był jednak utrudniony z powodów religijnych. Jedna 
z działaczek wspomina:

Powołaliśmy Jordański Instytut Sądowniczy w Jordanii. Jak jeszcze byłam w Unii, czę-
sto słyszałam, że kobiety nie mają kompetencji, by być sędzią. Religia nie pozwala, żeby 
kobieta była sędzią. Miałyśmy jedną kobietę po 1996. Lobbowałyśmy na jej rzecz, wpie-
rałyśmy ją. Ja sama pracowałam w komitecie przygotowawczym w Międzynarodowym 
Trybunale Karnym. Potrzebowali sędziów. Były jasne kryteria, określone kwalifi kacje, 
więc kobiety miały duże szanse. Namówiłam ją, żeby aplikowała. Popierałyśmy ją i zde-
cydowała się. Jest jedyną Arabką, doktorką prawa po trzydziestce. Uświadomiłyśmy sobie, 
że musimy mieć kwoty w Instytucie Sądowniczym. Na początku była tam tylko jedna ko-
bieta. Teraz mamy 31 czy 32. Naciskałyśmy na 20%. Ale to było za dużo, nie chcieli zaak-
ceptować. Zgodziłyśmy się na 15%. Aplikowałyśmy do ministerstwa, żeby ustalić szcze-
gółowe kryteria, kto może być członkiem takiego instytutu, absolwent czy absolwentka 
prawa (...). To było dla nas priorytetem. I mamy teraz 40% kobiet. Kobiety chcą i są bar-
dzo dobre. Jeśli istnieją równe szanse i zasady są respektowane, nie mamy problemu. Jak 
wszędzie! (R1: 2008).

Od czasu, gdy w 1996 roku w skład instytutu weszła pierwsza kobieta, wiele się 
zmieniło. W całym kraju pracuje obecnie 108149 sędzin, coraz więcej z nich zajmuje 
kierownicze stanowiska. Pierwsza jordańska sędzina, Taghreed Hikmat, przyznaje, 

149 Dane uzyskane w Sieci Prawnej Kobiet Arabskich (AWLN), która zrzesza ponad 500 praw-
niczek z Algierii, Bahrajnu, Egiptu, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Maroka, Omanu, Palestyny, Kataru, 
Arabii Saudyjskiej, Tunezji, Jemenu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rycina 21. Jordańska scena polityczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.
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Rycina 22. Profesje prawnicze ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.

że zostanie sędzią zajęło 14 lat. Przez długi czas pracowała jako prawniczka. Wiele 
lat zmagała się z wyzwaniem, żeby zdobyć zaufanie swoich kolegów. 

Wracając do początku lat 80., to dominujące błędne wyobrażenie opierało się na przeko-
naniu, że ponieważ kobiety były pozbawione swoich praw, nie mogły bronić praw innych. 
To było wówczas wyzwanie. Teraz, gdy ponad 100 kobiet pracuje w sądownictwie, z suk-
cesem zdobywają zaufanie społeczeństwa poprzez profesjonalizm, bezstronność i wysokie 
kwalifi kacje („Th e Jordan Times” 8.03.2012).

Coraz więcej uwagi poświęca się budowaniu i odkrywaniu potencjału przy-
wódczego kobiet poza sferą konwencjonalnej polityki. Wiele prawdziwych lokal-
nych liderek można spotkać w organizacjach pozarządowych, centrach wspól-
notowych, szkołach i na uniwersytetach. Zmienia to optykę działań na rzecz 
uprawomocnienia kobiet z podejścia odgórnego, na wypracowanie strategii z sa-
mymi zainteresowanymi i przy docenieniu ich potencjału. Jedna z doświadczo-
nych działaczek, nauczycielka z wieloletnim stażem, uważa ten lokalny kapitał za 
kluczowe źródło sukcesu w polityce:

Ja naprawdę jestem przekonana, że kobiety muszą być w parlamencie. Jeśli ich tam nie 
będzie, nie zmienimy dyskryminującego prawa. Dużo pracowałam, by uświadomić kobie-
tom i z terenów wiejskich, i miejskich, jak ważne jest startowanie w wyborach. Ale prze-
konałam się o znaczeniu wyborów lokalnych. Potem parlament. Bo one świetnie znają 
swoją społeczność, cieszą się szacunkiem. Mogą więcej... Księżniczka Basma nalegała na 
nominację dziewięciu kobiet do władz samorządowych. Potem one stanęły do wyborów 
i teraz mamy naprawdę dużo kobiet (R12: 2011).

Nie da się nakreślić jednoznacznego obrazu kobiet w jordańskiej polityce. Libe-
ralne polityczne otwarcie sprawiło, że Jordanki odważnie wkroczyły w sferę zare-
zerwowaną do niedawna tylko dla mężczyzn, a społeczeństwo się do tego przy-
zwyczaiło. 
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Rycina 23. Toujan Faisal

Toujan Faisal

Dziennikarka, pierwsza parlamentarzystka reprezentująca mniejszość czerkieską (1993–1997), 
uznana za jedną z najbardziej wpływowych osób z Jordanii. 

Jej nieprzejednana krytyka islamistów doprowadziła Faisal przed sąd. Została oskarżona 
o apostazję. Jej mowa przed sądem przeszła już do historii (Al-Faisal 1995). Wkrótce po tym 
w otwartym liście do króla przedstawiła dowody korupcyjne przeciwko premierowi. Konsekwen-
cją było skazanie dziennikarki na 18 miesięcy więzienia za „splamienie reputacji jordańskiego 
państwa”. W proteście przeciwko werdyktowi podjęła dwudziestodziewięciodniowy strajk głodo-
wy. Po 100 dniach więzienia została ułaskawiona przez króla.

W jej obronie stanęły międzynarodowe organizacje praw człowieka.

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Jordan Bussiness” 2008, lipiec.

Leila Sharaf była pierwszą kobietą, która zasiadła w ławach senatu (1989, 
1993, 1994). Potem dołączyła do niej Nai’la Rashdan (1993) i obie odegrały 
istotną rolę w działaniach ustawodawczych na rzecz kobiet. W 1995 roku Sal-
wa Al-Masri oraz Rima Khalaf objęły po raz pierwszy w historii królestwa teki 
ministerialne: Ministerstwa Spraw Socjalnych i Ministerstwa Handlu i Przemy-
słu. Przetarły tym samym ścieżki swoim następczyniom. Jednak czy sukces na 
drodze uprawomocnienia kobiet możemy mierzyć liczbą kobiet na stanowiskach 
kierowniczych? Zwłaszcza, że część z nich nie była specjalnie zainteresowana 
równością płci. 

Kierunek polityki emancypacyjnej i jej granice wyznaczane są wciąż przez 
rodzinę królewską i związane z pałacem królewskie NGO-sy, które skutecznie 
manewrują między tradycją a nowoczesnością, by nie naruszyć struktur wła-
dzy najważniejszych aktorów politycznych w państwie. Z uwagi na lepszą in-
frastrukturę, wyszkolony i dobrze opłacany personel oraz przywileje prawne 
(nie obowiązuje ich restrykcyjne prawo o stowarzyszeniach) fundacje królew-
skie wygrywają rywalizację o zagraniczne fundusze, która tworzy między nimi 
a mniejszymi organizacjami niebezpieczną dla demokratycznych przemian rela-
cję patron–klient. Pomimo tych ograniczeń w ostatnich dwóch dekadach udało 
się wprowadzić wiele istotnych zmian na korzyść kobiet. Pałac odszedł od tak-
tyki otwartych represji i prowadzi skuteczną strategię kooptacji, stąd w wielu in-
stytucjach państwowych znalazły się działaczki z długim stażem opozycyjnym, 
konsekwentnie renegocjujące granice dozwolonych działań (ale też stępiły one 
ostrze swojej krytyki). Z drugiej strony – polityczne otwarcie umożliwiło dzia-
łalność aktywnym na arenie krajowej i zagranicznej niezależnym organizacjom 
kobiecym, które mimo przeszkód ciągle rzucają wyzwanie status quo, wprowa-
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dzając do publicznej debaty tematy niepodejmowane przez machinę państwowe-
go feminizmu, takie jak przemoc wobec kobiet, aborcja, fundamentalizm religij-
ny. Nadzieja tkwi w tym, że ta codzienna praca zaowocuje zmianą świadomości, 
która wymusi reformę polityczną:

W centrum dyskusji o płci stoją relacje władzy. Powinniśmy podzielić się władzą we 
wszystkich miejscach, gdzie podejmuje się decyzje. Na uniwersytecie, w ministerstwie, 
wszędzie. Ale podzielenie się władzą oznacza, że ktoś zyskuje, a ktoś traci. Akceptacja dla 
równości oznacza zgodę na dostęp do władzy decydowania. To jest teraz wielka batalia. 
Wierzę w nowe pokolenie (R3: 2011).



Rozdział dziesiąty

Szanse edukacyjne Jordanek

Pragnę, żebyś potrafi ła przeczytać każde słowo Koranu i kiedykolwiek 
zapragnę, żebyś potrafi ła mi odpowiedzieć na moje pytanie, wyjaśnić 
mi ten wers. W ten sposób kadi (sędziowie) zdobyli swoją władzę. Ale 
znajomość Koranu nie wystarczy, żeby uczynić kobietę szczęśliwą. Ona 
musi umieć liczyć. Zwycięzcą jest ten, kto jest mistrzem matematyki.

Fatima Mernissi o nauce swojej babci 1987: xxiv.

Wprowadzenie

Upadek porządku kolonialnego zapoczątkował proces dynamicznych zmian 
w krajach Bliskiego Wschodu. Wyzwania związane z budową nowych państw 
i procesami modernizacyjnymi niosły z sobą konieczność rozwoju oświaty. 
Choć proces powstawania wykształconych elit rozpoczął się w regionie znacz-
nie wcześniej, to dopiero odzyskanie suwerenności przyspieszyło tempo i zwięk-
szyło zasięg reform edukacyjnych. Wśród najważniejszych osiągnięć tego czasu 
wymienić należy powszechny dostęp do edukacji. W krajach arabskich dokona-
ła się swoista rewolucja oświatowa, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój 
szkolnictwa dziewcząt150. Pomimo wielu wątpliwości co do jakości tego sukcesu, 
jego konsekwencje trudno przecenić (por. Kowalska 2008b). Wysyłanie dziew-
czynek do szkoły stało się normą społeczną, a wykształcenie – istotnym elemen-
tem społecznego statusu.

Choć, rzecz jasna, analizowane procesy przebiegały – i przebiegają – z róż-
ną intensywnością w poszczególnych krajach regionu, wszędzie dziewczęta nie 

150 Więcej o historii i konsekwencjach edukacji kobiet w krajach arabskich piszę w artykule 
z tomu Sprostać zmianom! Szkice o powinnościach współczesnej socjologii (2009a), skąd pochodzą 
fragmenty tego rozdziału.
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Rycina 24. Prawo dziewcząt do edukacji i wyboru kierunku studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 81153.

tylko nadrabiają historyczne zaległości, ale w niektórych krajach zaczynają sta-
nowić większość na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. Doceniając 
edukacyjne osiągnięcia bliskowschodnich państw, nie można zignorować naj-
ważniejszych wyzwań w tej dziedzinie. Poziom analfabetyzmu wśród kobiet po-
zostaje wyższy niż wśród mężczyzn, a prognozy UNESCO (2002) na 2015 rok 
dla krajów arabskich wspominają o 71 milionach osób niepiśmiennych, z czego 
46 milionów będą stanowić kobiety. 151

Ostatnie raporty UNDP (por. Arab Human Development Report 2005) opi-
sują inną niepokojącą tendencję – pogłębiający się podział na dwie drogi edu-
kacyjne w regionie: prywatne, drogie szkolnictwo wyższe dla zamożnych; i słabe 
uczelnie państwowe dla pozostałych. Socjolodzy podkreślają, że jest to niebez-
pieczny kierunek zmian, zwłaszcza w kontekście edukacji kobiet. To synowie są 
odpowiedzialni za opiekę nad rodzicami, zatem w ich wykształcenie inwestuje 
się więcej. Oni częściej wyjeżdżają na studia zagraniczne. Jeśli rodzice mają syna 
i córkę i tylko jedno z dzieci mogą posłać na studia, to na pytanie, które z dzieci 

151 Na temat metodologii badań zob. przypis 127.



217Szanse edukacyjne Jordanek

powinno kontynuować edukację, 53% respondentów odpowiedziało, że zależy to 
od uzdolnień dzieci; 39% wybrało syna; 8% – córkę (za Roudi-Fahimi, Mogha-
dam 2003: 3). 

Kolejny problem stanowi struktura wykształcenia. Kobiety zwykle kontynuu-
ją edukację na kierunkach humanistycznych, zajmując potem gorzej płatne seg-
menty rynku pracy. Z kolei wysokokapitałowy rynek pracy, zwłaszcza naft owych 
potentatów regionalnych, tworzy stosunkowo niewielką liczbę miejsc dla dobrze 
płatnych specjalistów (najczęściej dla mężczyzn). Aktywność zawodowa kobiet 
zwykle ograniczana jest do kulturowo akceptowanych zawodów lekarki i nauczy-
cielki. Profesję kelnerki, opiekunki wykonują migrantki. Edukacja rzadko przy-
gotowuje do innowacyjnego, twórczego działania152 koniecznego we współczes-
nych przedsięwzięciach ekonomicznych (ale jest to cecha szkolnictwa nie tylko 
w interesującym nas regionie).

Jak pokazują badania, ułatwienie dostępu do edukacji dziewczętom jest klu-
czem do lepszej przyszłości regionu: wzmacnia społeczny i ekonomiczny roz-
wój, obniża gwałtowny przyrost ludności, stanowi bowiem skuteczne narzędzie 
w walce z biedą. Jest krokiem w stronę sprawiedliwszych społeczeństw. Świado-
ma własnych praw, wykształcona kobieta jest najlepszą obrończynią w swojej 
sprawie. Edukacja do niedawna uważana była za panaceum na wszystkie wyzwa-
nia rozwoju. Życie społeczne okazało się jednak bardziej skomplikowane.

Dziewczęta w jordańskim systemie edukacyjnym

Jordania może się poszczycić naprawdę imponującymi osiągnięciami w zakre-
sie oświaty, zwłaszcza edukacji dziewczynek. Podkreślały to wszystkie moje roz-
mówczynie: zarówno liderki organizacji kobiecych oraz pracownice międzyna-
rodowych agencji, jak i młode profesjonalistki:

Wiele rodzin zachęca swoje córki do kontynuowania edukacji i to wyższej edukacji. Na 
przykład moja rodzina wspierała mnie bardzo. Robię magisterium ze specjalizacji studia 
dyplomatyczne. I w tej chwili na moim kierunku kobiety stanowią większość. Mamy tylko 
trzech mężczyzn i siedemnaście kobiet. Nie wiem dlaczego, ale może jesteśmy bardziej 
dyplomatyczne [śmiech]. To wszystko naprawdę napawa optymizmem. Nie tylko w stoli-
cy, ale także na prowincji: na wsiach i w miasteczkach ludzie są świadomi znaczenia edu-
kacji, zwłaszcza edukacji kobiet (R23: 2008).

Jordańska polityka oświatowa już w końcu lat 80. została uznana za wzorcową 
przez międzynarodowe instytucje, m.in. UNICEF (Królowa Noor – autobiografi a 

152 Alvin Toffl  er (2003) zwraca uwagę, że we współczesnym świecie rolą edukacji w mniejszym 
stopniu jest dostarczanie wiedzy, a bardziej kształtowanie umiejętności uczenia się i reagowania na 
nowe wyzwania. 
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2005: 172). Umiejętność czytania i pisania jest pierwszym i najważniejszym kro-
kiem do uczestnictwa w sferze publicznej, a edukacja na poziomie podstawowym 
obejmuje w Haszymidzkim Królestwie niemal wszystkie dziewczynki (99%).

Rycina 25. Ahliyyah – najstarsza szkoła dla dziewcząt w Jordanii

Ahliyyah – najstarsza szkoła dla dziewcząt w Jordanii

Haifa Najjar znalazła się w gronie trzydziestu najbardziej wpływowych osób w Jordanii w 2008 
roku („Jordan Bussiness” 2008, lipiec). Doceniono jej wkład w rozwój twórczego podejścia do 
edukacji w Królestwie. Od blisko dwudziestu lat jest dyrektorką najstarszej szkoły dla dziew-
cząt. Założona w 1926 roku przez misję Kościoła anglikańskiego placówka ta kształciła dwa-
dzieścia pięć uczennic, obecnie jest to zespół szkół żeńskich, gdzie edukację pobiera 1200 
dziewcząt. Najjar tak opisuje swoje miejsce pracy: 

Prawdę mówiąc, nie myślę o nas jak o szkole. Oferujemy regularny program akademicki. 
Wierzymy w naturalną ciekawość wiedzy. Postrzegamy się jako centrum rozwoju (empow-
erment). Rozwoju młodych kobiet w Jordanii przez kształcenie racjonalnego myślenia, 
etycznej wrażliwości, by stały się krytycznymi, pełnymi osobami (R6: 2008).

Obok ambitnego i innowacyjnego w formie programu, szkoła kładzie duży nacisk na kształce-
nie postaw obywatelskich i pracę na rzecz społeczności. Znaczna część moich rozmówczyń 
należy do grona jej absolwentek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Jordan Bussiness” 2008, lipiec i wywiadu z Haifą Najjar.

91% jordańskich dziewcząt uczęszcza do szkoły średniej, blisko 40% podej-
muje edukację na poziomie wyższym. Młode kobiety przeważają w szkołach 
średnich i na uczelniach.

Jednakże tym, co daje przepustkę do współczesnego świata, jest dyplom wyż-
szej uczelni153.

Równość szans edukacyjnych na poziomie akademickim została osiągnięta, 
jednak pomimo rosnącego udziału kobiet w społeczności studenckiej, zwykle 
podejmują one studia na wydziałach humanistycznych i społecznych (66,3%)154, 
które rzadko przynoszą wysokie zarobki, pozwalają za to pogodzić obowiązki 
domowe z pracą zawodową, często w niepełnym wymiarze godzin. Studentki 
wciąż stanowią mniejszość na kierunkach technicznych (35%). Mężczyźni zwy-
kle wybierają wydziały elektryczne i mechaniczne, kobiety – raczej architekturę 
czy wydział chemiczny. Coraz więcej dziewcząt podejmuje studia informatyczne 
(stanowią już 42,8% studiujących i 43,8% kończących studia). Z kolei wśród kie-
runków medycznych zainteresowaniem kobiet cieszą się stomatologia, ginekolo-

153 W Jordanii można podjąć studia na 6 uniwersytetach państwowych i 12 prywatnych. 
154 Wszystkie przytaczane dane pochodzą z Gender Statistic 2010 i Employment and Unem-

ployment Survey 2010 i 2012. 
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Rycina 26. Dziewczęta i chłopcy na różnych poziomach edukacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.

Rycina 27. Studentki i studenci w instytucjach szkolnictwa wyższego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.

gia czy pediatria, mężczyźni zaś wolą chirurgię. Studentki zdominowały farma-
cję (64%). Poniższe wykresy pokazują ważną tendencję – o ile kobiety stanowią 
większość na studiach niższego stopnia, to na poziomach magisterskim i dokto-
ranckim przeważają mężczyźni.

Badania regionalne (por. Arab Human Development Report 2005) pokazują, 
że pomimo dyskryminacji w wielu sferach życia społecznego, we wszystkich kra-
jach dziewczęta osiągają doskonałe wyniki na wszystkich etapach edukacji. 



220 Część druga

Wśród Jordanek, które legitymują się dyplomem wyższej uczelni, najwięcej 
jest absolwentek studiów pedagogicznych (22,2%), humanistycznych (22,9%), 
społecznych (22,3%) i medycznych (9,9%). Na uwagę zasługuje rosnąca liczba 
wykształconych specjalistek IT (7,3%). Choć kobiety posiadające co najmniej ty-
tuł licencjacki155 mają większe szanse znalezienia pracy niż ich mniej wykształ-
cone koleżanki, to ciągle 65,4% z nich pozostaje bez pracy. Niestety, tendencja ta 
pogłębia się (por. Employment and Unemployment Survey 2010 i 2012). 

Udział naukowczyń w arabskich społecznościach akademickich wciąż pozo-
staje niewielki. Szkolnictwo wyższe jest tą dziedziną, której charakterystyczną 
cechą jest piramida genderowa − wiele kobiet u podstawy, za to im bliżej czub-
ka, tym częściej przeważają mężczyźni. Kobiety stanowią 53,3% kadry niższej 
na jordańskich uniwersytetach, ale tylko 5,4% kobiet znajdziemy w gronie pro-
fesorskim. Choć w koledżach technicznych i artystycznych dominują studentki, 
to proporcja wykładowczyń kształtuje się odpowiednio na poziomie 22,3 i 21% 
(Gender Statistics 2010). 

W codziennych rozmowach na uniwersytecie często pojawiają się wzmian-
ki o lekceważącym czy dyskryminującym stosunku profesorów do studentek. 
To pierwsze pokolenia kobiet, które masowo podejmują studia, uniwersytet zaś, 
jako instytucja o hierarchicznej strukturze, przystosowuje się wolno:

W ubiegłym roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Jordańskim. Chciałam podzięko-
wać jednemu profesorowi za pracę, wykłady. Ale nawet na mnie nie popatrzył, nie podał 
mi ręki. W Ammanie, wykształcony profesor, nie plemienny lider z południa (R22: 2008).

155 14% Jordanek ma co najmniej tytuł licencjacki (Employment and Unemployment Survey 
2012).

Rycina 28. Edukacja na poziomie akademickim ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.
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Rycina 29. Centrum Studiów Kobiecych na Uniwersytecie Jordańskim

Centrum Studiów Kobiecych na Uniwersytecie Jordańskim (UJ)

Pierwszy program studiów kobiecych powstał na UJ w 1997 roku, z czasem został przekształ-
cony w departament, w 2006 roku powstało Centrum Studiów Kobiecych (CSW). Misją tej in-
terdyscyplinarnej instytucji naukowej jest spowodowanie społecznej zmiany poprzez aktywny 
udział w kreowaniu polityki równościowej, która ma prowadzić do „poprawy statusu kobiet, 
wspomagać ich udział w ekonomii, polityce, instytucjach władzy” – jak czytamy w materiałach 
promujących Centrum. 

– Departament Akademickich Studiów Kobiecych – prowadzi studia magisterskie158

– Departament Badawczy – poza monitorowaniem polityki równościowej aktywnie uczestni-
czy w tworzeniu konkretnych rozwiązań 

– Departament Szkoleniowy – odpowiada za treningi i szkolenia antydyskryminacyjne

Najlepsze studentki kontynuują studia doktoranckie za granicą. CSW od wielu lat współpracuje 
z uniwersytetami amerykańskimi, organizując dla zainteresowanych szkołę letnią Women and 
Leadership in the Middle East. Inną cykliczną inicjatywą jest sympozjum wyjazdowe dotyczące 
równości płci dla kobiet beduińskich.

Ciągle jesteśmy traktowane jak coś marginalnego, niewystarczająco dobrego. To jest na-
stawienie, musimy zmieniać nastawienie ludzi, a to jest bardzo trudne w kraju arabskim, 
patriarchalnym, fallocentrycznym. Możesz to lubić lub nie, ale nie możesz dyskutować 
z tym, co mężczyzna powiedział. Funkcjonuję jak na froncie. Jak kapitan na okręcie. Musi-
my walczyć, współpracować, złączyć siły. To jest dobre dla nauki, uniwersytetu (R8: 2008).

Źródło: na podstawie wywiadów i materiałów informacyjnych CSW156.

Także tematy badawcze, które uderzają w kulturowe status quo, nie są mile wi-
dziane:

Pamiętasz tę doktorkę, która zajmuje się językiem i napisała książkę Język i płeć. Była wy-
tykana na całym uniwersytecie. Bo nie możesz, Beata, dotknąć arabskiego języka. Arabski 
jest językiem związanym ze świętym Koranem. Jeśli chcesz analizować język, zostanie to 
potraktowane jak bluźnierstwo. To naprawdę interesująca książka i ona próbuje wprowa-
dzić jakieś zmiany (R8: 2008).

Może właśnie dlatego, wbrew przeciwnościom instytucjonalnym, oporowi 
kolegów z grona uczonych, ale wychodząc naprzeciw społecznej potrzebie, od 
kilkunastu lat działają w Ammanie studia kobiece, których rozmachu mógłby 
pozazdrościć każdy polski uniwersytet.

156 Oferowane kursy: Wprowadzenie do studiów kobiecych; Społeczno-kulturowa tożsamość 
płci; Badania jakościowe i ilościowe; Kobiety w prawie; Teorie feministyczne; Zdrowie kobiet; Po-
lityczna partycypacja kobiet; Kobiety, rozwój i prawa człowieka; Kobiety w massmediach i maso-
wym komunikowaniu; Psychologia płci; Kobiety w literaturze i kulturze; Język a płeć; Badania te-
renowe w studiach kobiecych; Teorie socjologiczne: perspektywa genderowa.
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Wyzwania dla równości szans edukacyjnych

Ukończenie studiów nie gwarantuje osiągnięcia niezależności ekonomicznej. 
Coraz częściej dają się słyszeć głosy rozczarowania:

Tak ciężko pracowałam, żeby skończyć uniwersytet. Przeniosłam się do Ammanu, ale 
praca, jaką mi oferują, albo jest niepłatna, albo niezwiązana z moim wykształceniem. 
Walczyłyśmy o prawo do studiowania, a tyle kobiet, które skończyły studia, zostaje 
w domu, ponieważ nie ma dla nich pracy. Kiedy kobiety wychodzą z domu, mają swoje 
dochody, stają się bardziej pewne siebie. Mogą same walczyć o swoje prawa (R22: 2008).

Autorki raportu alternatywnego (Jordan Shadow NGO Report 2012) uważają, 
że jedna z przyczyn tak dużego bezrobocia wśród absolwentek studiów wyż-
szych leży w tradycyjnym spojrzeniu na uczestnictwo kobiet w rynku pracy, 
które jest przedłużeniem ich domowych funkcji opiekuńczych – dlatego taką 
popularnością cieszą się studia związane z edukacją i medycyną, a dziedzi-
ną zdominowaną przez kobiety jest szkolnictwo. 66,4% kadry nauczycielskiej 
w szkołach podstawowych stanowią kobiety, w szkołach średnich − 52%. Kobie-
ty decydują o kształcie jordańskiej oświaty na poziomie podstawowym i śred-
nim, zajmując większość stanowisk dyrektorskich na tych szczeblach edukacji 
(odpowiednio 77 i 57%). Państwo wspiera tradycyjne spojrzenie na predyspo-
zycje zawodowe kobiet. Jako osiągnięcie polityki rządowej przedstawiana jest 
przewaga kobiet na stanowiskach dyrektorów szkół podstawowych, „co dowo-
dzi, że są bardziej kompetentne do zajmowania się małymi dziećmi” (Jordan 
Shadow NGO Report 2012: 25). Pomimo wysokich nakładów na edukację (do 
13,5% PKB w 2003 roku), system oświatowy nie potrafi  stworzyć wystarczającej 
liczby miejsc pracy dla absolwentek opuszczających bramy uczelni z dyplomem 
studiów nauczycielskich. 

Brakuje przemyślanych strategii, które zachęcałyby dziewczęta do podejmo-
wania studiów na innych kierunkach, nie inspiruje ich do bardziej ambitnego 
myślenia o karierze akademickiej. Nie sprzyja temu państwowy system stypen-
dialny – Ministerstwo Edukacji na stypendia zagraniczne wysyła najczęściej 
mężczyzn. Z drugiej strony – oferta szkoleń zawodowych ułatwiających odna-
lezienie się na zmieniającym się rynku pracy, skierowana jest tylko do poten-
cjalnych pracowników (w 98,4%; jedynie 1,6% szkoleń proponowana jest kobie-
tom). 

Chociaż średni wiek na zawieranie małżeństw w Jordanii wynosi dla kobiet 
25,9, a dla mężczyzn 28,9 lat, to w 26,16% zawieranych małżeństw kobieta ma 
mniej niż 18 lat, a w 6% między 15 a 18. Choć jest to niezgodne z prawem, ist-
nieją procedury pozwalające ominąć ustawowy wiek zawierania małżeństwa. 
Jest to najczęstszy powód przerywania edukacji przez dziewczęta. Innym prob-
lemem społecznym, w którym ujawnia się dyskryminacja ze względu na płeć, 
jest analfabetyzm. Według danych z 2012 roku (Employment and Unemploy-
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ment Survey 2012) 6,8% obywateli i obywatelek Królestwa nie umie czytać i pi-
sać (odpowiednio 3,6% mężczyzn i 10,1% kobiet). Wśród najmłodszych grup 
wiekowych (do 30. roku życia) wskaźnik analfabetyzmu oscyluje wokół 1%, co 
daje nadzieję, że wkrótce dla młodszego pokolenia brak umiejętności pisania 
i czytania będzie znany tylko z doświadczenia babć, ponieważ większość (pra-
wie 80%) niepiśmiennych kobiet przekroczyła 50. rok życia. Niepokoi jednak 
fakt znaczącego zróżnicowania przestrzennego występowania analfabetyzmu 
kobiet – nadal są wiejskie obszary, gdzie 17% kobiet nie umie czytać i pisać, 
a w niektórych prowincjach wskaźnik ten sięga 20% (np. Mafraq czy Maan).

Wyrównanie szans edukacyjnych jest ważnym czynnikiem rozwoju społecz-
nego – pociąga za sobą zmiany w wielu aspektach życia zarówno samych kobiet, 
jak i ich rodzin i społeczeństw. Rodzi nadzieję na zmianę (o czym będą trakto-
wały kolejne rozdziały). Badania pokazują, że jest to także decydujący czynnik 
transformacji o charakterze demografi cznym. Kobiety wykształcone bardziej 
świadomie podchodzą do kwestii planowania rodziny. Mniejsza liczba dzieci 
zwiększa szanse wejścia na rynek pracy, co z kolei daje poczucie niezależności 
i buduje bardziej partnerskie relacje w rodzinie. Słowem, jest istotnym elemen-
tem zmiany społecznej.

Edukacja a wybory reprodukcyjne

Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu o wysokim przyroście naturalnym 
charakterystycznym dla społeczności muzułmańskich analizy demografi czne 
(por. Courbage, Todd 2009) od ponad trzech dekad wskazują na obniżający się 
poziom dzietności w świecie islamu. Spadek ten ma spektakularny charakter – 
z 6,8 dziecka na kobietę w 1975 roku do 3,7 trzydzieści lat później. Wskaźnik 
dzietności dla Iranu czy Tunezji jest równy francuskiemu. Ten nowy trend wpły-
wa zasadniczo na relacje władzy w rodzinie, prowadzi do naruszenia legitymiza-
cji tradycyjnego porządku społecznego.

Najlepiej rozpoznaną zmienną wyjaśniającą tak poważną zmianę nie jest 
PKB, a poziom alfabetyzacji, zwłaszcza alfabetyzacji kobiet. Procesy te przebie-
gają w różnych krajach w odmiennym tempie, na które przede wszystkim wpły-
wa siła patriarchalnych tradycji rodzinnych. Zgodnie z tradycją, każda rodzina 
pragnie mieć syna. Demografowie ustalili, że to właśnie te kulturowo uwarunko-
wane pragnienia są przyczyną czasowej blokady dzietności na poziomie powyżej 
trójki dzieci. Przy czwórce dzieci prawdopodobieństwo, że jedno z nich będzie 
chłopcem, wynosi 94%, przy trójce 88, przy dwójce spada do 75% (tamże: 72). 
Decyzja o potomstwie mniej licznym (poniżej trójki dzieci) oznacza akceptację 
braku męskiego potomka, co jest równoznaczne z zakwestionowaniem utrwa-
lonego wzoru kulturowego. Podobnie jest z preferowanym sposobem doboru 
małżonków. Na Półwyspie Arabskim ideałem małżeństwa jest związek zawarty 
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z kuzynką157. Wraz z rozwojem edukacji, ten typ małżeństw zanika. W Jordanii 
w latach 90. takie związki stanowiły 33%, w 2002 roku było to 26%, w tej chwili 
mówi się o kilkunastu procentach (tamże: 42 i 48).

W jaki sposób omawiane procesy przebiegają w Haszymidzkim Królestwie 
Jordanii? Kraj ten przekroczył próg alfabetyzacji158 mężczyzn w 1940 roku, ko-
biet w 1966 roku. Dzietność zaczęła spadać w 1985 roku z 7,4 dziecka na Jordan-
kę, do 3,8 obecnie (Gender Statistic 2010). Przez ostatnie lata wskaźnik ten nie 
ulega zmianie. Ekspertyza przygotowana przez Wysoką Komisję Ludnościową 
i Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, opublikowana 
w lipcu 2008 roku, ukazuje najważniejsze trendy wyborów prokreacyjnych159:

Chociaż wiele par deklaruje, że byłoby zadowolonych z posiadania jedynie dwójki dzieci, 
to poziom dzietności pozostaje niezmieniony od lat. Co więcej, 94% zamężnych kobiet 
i 90% mężczyzn jest przekonanych, że mniejsza liczba potomstwa wpływa na jakość życia 
całej rodziny (przekonanie to podziela 91% niezamężnych kobiet i 90% mężczyzn). Jednak 
liczba osób, które w swoich planach reprodukcyjnych zakładają dwójkę dzieci, jest znacz-
nie mniejsza. Rodziny ciągle przychylają się ku czwórce dzieci – średnia liczba preferowa-
nego potomstwa nieznacznie spada, ciągle jednak wynosi 4,1 dla par zamężnych, 3,4 – nie-
zamężnych. Bez względu na poziom edukacji nadal bardziej oczekiwani są synowie.
Jest wiele czynników, które kształtują taką sytuację, przede wszystkim społeczne normy, 
które traktują rodzinę jako formę zabezpieczenia przyszłości i preferują chłopców. To są 
kwestie, jakie mogą być podjęte przez właściwe kampanie, dialog małżeński i budowanie 
świadomości, udoskonalenie doradztwa przez ośrodki zdrowia i placówki edukacji kobiet. 
Badania ukazały, że 44%160 par stosujących antykoncepcję, porzuca tę praktykę po 12 mie-
siącach161. 

Ten interesujący dokument nie pozostawia wątpliwości co do decydującego zna-
czenia tradycyjnych norm społecznych niezmienne kształtujących wizję jordań-
skiej rodziny. Zaś, jak zauważa dyrektorka Komisji Ludnościowej, Raeda Qutob, 
jedynymi skutecznymi czynnikami na rzecz zmiany są edukacja, równość wo-
bec prawa i uprawomocnienie ekonomiczne kobiet. W ostatnich latach pań-
stwo, przy wsparciu organizacji pozarządowych, aktywnie włączyło się w polity-
kę podnoszenia świadomości związanej z planowaniem rodziny. Zamężne pary 
mają bezpłatny dostęp do antykoncepcji w państwowych ośrodkach zdrowia, 
a w ostatnim czasie wyszkolono 120 lekarzy i lekarek, którzy będą pełnić funkcję 
doradców i doradczyń w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego (jednym z głów-
nych zdiagnozowanych problemów jest zbyt krótki odstęp między ciążami). Przy 
głębokim uznaniu dla wielu inicjatyw państwa w dziedzinie zdrowia reproduk-

157 Równoległa krewna matrylinearna.
158 Data przekroczenia progu alfabetyzacji 50% mężczyzn/kobiet w wieku 20–24 lata.
159 Notatki terenowe z konferencji prezentującej wyniki programu (19 lipca 2008 roku).
160 Według danych z 2010 roku, 53,9% par stosuje nowoczesną antykoncepcję (Gender Statistic 

2010).
161 Jako główne powody zaniechania stosowania antykoncepcji podawano: nieskuteczność me-

tody, chęć zajścia w ciążę i dezaprobatę męża.
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cyjnego, wiele ekspertek jako główną słabość wskazuje brak właściwej edukacji 
dotyczącej prokreacji na poziomie szkoły.

Mamy doskonałe osiągnięcia na polu edukacji. Ale w szkołach... ten temat ciągle jest tabu 
(R3: 2008).

Problematyka związana z planowaniem rodziny stała się w ostatnich latach 
częścią publicznej debaty. Zanim tak się stało, od ponad trzydziestu lat organiza-
cje pozarządowe oswajały społeczeństwo z tym wrażliwym społecznie tematem. 
Jedna z nestorek działań w tej dziedzinie wspomina:

Zaczęłyśmy od organizowania klinik, ale to nie była nasza jedyna działalność. 
Odwiedzałyśmy kobiety w domach. Naszym celem nie były wszystkie rodziny, ale tylko 
młode pary. Sama wiesz, jak matka urodziła szóstkę dzieci, sama zaczyna szukać pomo-
cy. Wtedy młode pary chcą wiedzieć więcej o antykoncepcji czy możliwości zwiększenia 
odstępu między ciążami, zwłaszcza gdy matka ma 26 lat i szóstkę dzieci. Wczesne mał-
żeństwa były poważnym problemem. Dlatego skoncentrowałyśmy się na młodych parach. 
Odwiedzałyśmy je w domach, jak mogłyśmy, rozmawiałyśmy z obojgiem. Ale głównie 
jednak z kobietą. Rozmawiałyśmy przede wszystkim o jej zdrowiu, starając się uwrażliwić 
ją na ten problem (R3: 2008).

Początkowo wzbudzało to wiele protestów:

Walczyli przeciwko nam. Fanatycy, związani z meczetem. Przychodzili, rzucali kamie-
niami. Zdecydowanie odrzucali planowanie rodziny. Pisali przeciwko nam, wieszali na-
sze nazwiska, publikowali w swoich gazetkach. Nie masz pojęcia, jak daleko się posuwali. 
Oskarżyli nas o współpracę z Mosadem. Oni zawsze we wszystko muszą mieszać politykę. 
Napisali w gazecie, że nasze pigułki spowodują, że kobiety już nie będą mogły mieć dzieci. 

Jednym z najpoważniejszych wyzwań jest zaangażowanie i uświadomienie 
mężczyzn w kwestiach zdrowia reprodukcyjnego. To oni, jak pokazują badania, 
podejmują często decyzję o zaprzestaniu stosowania antykoncepcji. Mężczyźni 
z powodów kulturowych nie przywykli do podejmowania tematów związanych 
ze zdrowiem – nie tylko własnej rodziny, ale i swoim. Jeden z programów starał 
się wyjść naprzeciw temu wyzwaniu:

Uznałyśmy, że potrzebujemy specjalnego rodzaju komunikacji. Zaczęłyśmy od szkół dla 
pielęgniarzy. W ich programie nie było nic o kobiecym zdrowiu czy antykoncepcji... żeby 
podnieść ich świadomość. I tak zbudowałyśmy sieć. Zaczęli pracować w społecznościach, 
z których pochodzą. Było łatwiej, bo traktowali ich jak braci. Prościej jest rozmawiać na te 
tematy z mężczyzną, w dodatku ze swojej społeczności (R3: 2008).

Zdaniem autorek raportu alternatywnego, państwo powinno opracować projekty 
skierowane do mężczyzn. Pierwsze takie próby właśnie zostały podjęte.

Moja żona karmi obecnie nasze niemowlę, jego starszy brat jest tylko o rok starszy. 
Słyszeliśmy o nowoczesnych metodach antykoncepcji z radio, telewizji czy gazet. Nasza 
sąsiadka powiedziała nam o projekcie i pomyślałem, że poprosimy was o pomoc (R28: 
2011).
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Choć nadal jakość oferowanych przez państwo usług jest krytykowana, między 
innymi podnosi się kwestię zbyt małego nacisku na edukację i dobór właściwej 
metody antykoncepcyjnej w stosunku do potrzeb kobiety (por. Jordan Shadow 
NGO Report 2012), to zmiana, jaka zaszła w ciągu ostatniej dekady, jest ogromna:

Gdy zaczynałyśmy, praktycznie nie było publicznych usług związanych z planowaniem 
rodziny. Od jakiś dziesięciu lat zaczęło się to zmieniać. W publicznych przychodniach 
i szpitalach wszystko jest bezpłatne. Matki mogą się zgłosić do centrów zdrowia, które są 
wszędzie162 (R3: 2011).

Transformacja demografi czna skutkuje poważnymi zmianami w kulturze. 
Dwa kraje arabskie przekroczyły już próg prostej wymiany pokoleń i wskaźniki 
są niższe niż dwójka dzieci przypadająca na kobietę (Liban i Tunezja), spora gru-
pa krajów zbliża się do tej granicy, dzietność spadła poniżej trójki potomstwa. 
Badania opinii publicznej (Arab Human Development Report 2005) wskazują na 
większą akceptację w tych państwach obecności kobiet w polityce i suwerenności 
w kwestii wyborów edukacyjnych czy osobistych. Jordańskie wskaźniki dzietno-
ści od lat stoją w miejscu, co z całą pewnością wpływa na ciągłość tradycyjnej 
hierarchii płci. Proces głębokich przemian demografi cznych w regionie przebie-
ga w czasie pełnych przemocy, niepokojów i burzliwych transformacji, dlatego 
czynniki polityczne i ekonomiczne oraz związane z nimi migracje także mu-
szą zostać uwzględnione w wyjaśnianiu tempa procesów. Jordania znajduje się 
w strefi e bezpośredniej zależności od zysków z ropy. Choć nie ma złóż na swoim 
terenie, to przez rzeszę emigrantów zarobkowych, którzy wysyłają oszczędności 
do kraju, czerpie dochody z naft owej ekonomii. Z takim kierunkiem migracyj-
nym związane jest zjawisko nazywane przez Gilles’a Kepela (2003) „wahabity-
zacją ducha”. Zdaniem tego francuskiego uczonego, będące celem migracyjnych 
wędrówek Arabia Saudyjska i ościenne kraje, w których zyski z ropy pozwalały 
zachować wśród rdzennej ludności wysoki wskaźnik urodzeń, są odpowiedzial-
ne za detradycjonalizację regionu. Dlatego ewolucja modelu rodziny wielodziet-
nej przebiega tak wolno. To wyjaśnia różnicę tempa transformacji demografi cz-
nej w krajach Maghrebu i na Półwyspie Arabskim163. W pierwszym przypadku 
kierunki migracyjne prowadziły do Europy, co przyspieszało zmiany demogra-
fi czne; w drugim zaś – przez import dochodów i wartości kulturowych z krajów 
Zatoki Perskiej – spowalniało owe transformacje.

162 Liczba centrów zdrowia jest rzeczywiście imponująca. Najwięcej znajduje się na prowincji: 
18,7 na 100 tysięcy mieszkańców w Tafi li, 17,2 w Keraku.

163 Specyfi kę Libanu w tym kontekście tłumaczy się największym w regionie zróżnicowaniem 
kulturowym i dużą migracją do Europy i USA. Z kolei wolniejsze tempo transformacji na terenach 
palestyńskich wyjaśniane jest zagrożeniem fi zycznym ze strony Izraela − mamy tam do czynienia 
ze swoistą rywalizacją demografi czną.



Rozdział jedenasty

Co poszło nie tak? 
– Jordanki na rynku pracy

Dostęp do rynku pracy jest podstawowym i centralnym elementem 
kobiecej niezależności i samodzielności oraz środkiem, dzięki któremu 
kobiety mogą praktykować równe prawa w innych dziedzinach swoje-
go życia.

National Strategy for Jordanian Women 2006−2010

Wprowadzenie

Kraje arabskie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami, które podniosły ja-
kość życia kobiet – tempo rozwoju żeńskiej edukacji, spadek wskaźnika dziet-
ności, oczekiwana długość życia wyróżniają region na tle innych obszarów (por. 
MENA Development Report 2004). Tymczasem udział Arabek w rynku pracy 
ciągle pozostaje najniższy na świecie − znacznie niższy niż można by oczekiwać, 
analizując strukturę wieku żeńskiej części populacji, osiągnięcia edukacyjne czy 
liczbę potomstwa. Marnotrawienie potencjału kobiet uderza w tempo rozwoju 
arabskich państw i zmniejsza szanse na poprawę jakości życia tysięcy rodzin.

Gospodarka regionu, oparta na dochodach z ropy naft owej, wyczerpuje swoje 
możliwości wzrostu. Potrzeba stworzenia nowego modelu rozwojowego staje się 
coraz bardziej paląca. Miałby to być model nastawiony na kapitał ludzki tkwią-
cy w tych młodych, wykształconych społeczeństwach, ponieważ rozczarowanie 
brakiem perspektyw i frustracja zataczają coraz szersze kręgi. Kobiety stanowią 
49% ludności regionu i – w wielu krajach – ponad 60% osób z dyplomem aka-
demickim. Jest to ogromny, niewykorzystany potencjał. U źródeł takiej sytuacji 
leży znikomy wzrost ekonomiczny, który stwarza niewielką liczbę miejsc pra-
cy. W sytuacji dużej rywalizacji o zatrudnienie decydującego znaczenia nabiera 
wzór kulturowy, zgodnie z którym to mężczyzna jest głównym żywicielem rodzi-
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ny. Stąd w czasach kryzysu to mężczyźni mają pierwszeństwo na rynku pracy − 
a kobiety jako pierwsze tracą zatrudnienie.

Pomimo dyskryminujących praktyk, które ograniczają dostęp kobiet do za-
wodowej samorealizacji, arabska opinia publiczna164 staje się coraz bardziej przy-
chylna obecności kobiet na rynku pracy, widząc w niej istotny czynnik społecz-
nego rozwoju.

Rozpoznanie przyczyn znikomej aktywności zarobkowej kobiet w krajach 
regionu w okresie pogłębiającej się stagnacji gospodarczej nabiera kluczowego 
znaczenia. Wśród najważniejszych czynników kształtujących genderową specyfi -
kę arabskich rynków pracy wymienione zostały (por. Arab Human Development 
Report 2005):

– dominacja patriarchalnego modelu relacji genderowych
Supremacja mężczyzn i podległość kobiet zakorzenione są w relacjach władzy 
o podłożu ekonomicznym. Jak już pisałam wcześniej, na mężczyźnie spoczywa 
obowiązek utrzymania rodziny, a kobieta postrzegana jest przede wszystkim 

164 Na temat metodologii badań zob. przypis 127. 

Rycina 30. Prawo kobiet do pracy i równej płacy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arab Human Development Report 2005: 87.
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jako opiekunka domowego ogniska, rzadko jako partnerka wnosząca swój eko-
nomiczny wkład w dobrostan rodzinnej wspólnoty. Podobnie pracodawcy widzą 
w potencjalnej pracownicy przede wszystkim matkę, co może skutkować dodat-
kowymi kosztami. Polityka równościowa w wielu krajach ma charakter fasado-
wy, a koszty na przykład urlopów macierzyńskich ponoszą pracodawcy;

– niedostatek pracy
Niewielki wzrost ekonomiczny nie stwarza dostatecznej liczby miejsc pracy za-
równo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Sytuacja ta uderza jednak przede wszyst-
kim w kobiety, które znacznie częściej doświadczają bezrobocia. O ile podaż siły 
roboczej w regionie wzrastała w ostatnich latach 3,5% rocznie, to w wypadku 
pracy kobiet było to 5%;

– dyskryminacja ze względu na płeć i różnice zarobków
Wraz z reformami strukturalnego dostosowania maleje liczba miejsc pracy 
w sektorze publicznym, który częściej gwarantuje równe traktowanie w kwestii 
warunków pracy i zarobków. Główny ciężar gospodarki przesuwa się w stronę 
sektora prywatnego, w którym wobec dużej podaży pracy siła przetargowa pra-
cownic jest niewielka, co znajduje odbicie w różnicach płac między płciami;

– status cywilny i prawo pracy
Kobieta zapośrednicza wiele praw poprzez relację z mężczyzną, dlatego często 
konieczna jest zgoda ojca bądź męża na podjęcie edukacji, zatrudnienia, wzięcie 
kredytu czy podróż. Podobnie prawo pracy, zamykając różne sektory rynku pra-
cy przed kobietami w imię ich ochrony, zmniejsza szanse ich zatrudnienia;

– praca opiekuńcza
Pomimo spadku dzietności, jaki obserwujemy w regionie, nadal liczba posiada-
nych dzieci warunkuje szanse na rynku pracy. Opieka nad dziećmi zwyczajowo 
należy do matki, dlatego nie może dziwić, że mniejsza liczba potomstwa jest sil-
nie skorelowana pozytywnie z wyższym udziałem kobiet w rynku pracy;

– brak instytucji opiekuńczych
Nierozwinięty transport publiczny i brak centrów opieki dziennej nad dziećmi 
utrudniają pogodzenie obowiązków rodzicielskich z aktywnością zawodową;

– konsekwencje programów strukturalnego dostosowania
Redukcja kosztów funkcjonowania państwa, narzucana przez międzynarodowe 
instytucje fi nansowe, oznacza oszczędności w dziedzinie edukacji i służby zdro-
wia czyli segmenty rynku pracy zdominowane tradycyjnie przez kobiety (one 
też przejmują cały ciężar opieki nad potrzebującymi członkami rodzin). Wobec 
zmniejszania się możliwości zatrudnienia kobiet w sektorze formalnym gospo-
darki są one spychane w jej nieformalne sfery, gdzie nie mają zagwarantowanych 
żadnych praw czy ciągłości zatrudnienia.
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Konsekwencją niewielkiej obecności kobiet na rynkach pracy państw arab-
skich jest najwyższy na świecie wskaźnik zależności, oznaczający liczbę osób nie-
pracujących przypadającą na jedną osobę zatrudnioną. Stagnacja gospodarcza, 
która pociąga za sobą spadek realnej wartości płac i groźbę bezrobocia, dodat-
kowo utrudnia niewielkiej rzeszy pracujących zapewnienie godnego życia swo-
im bliskim. Przy braku skutecznych form zabezpieczenia społecznego gwaran-
towanych przez państwo odpowiedzialność fi nansowa dotyczy także dalszych 
członków i członkiń rodziny, którzy nie mogą już pracować z powodu wieku czy 
niepełnosprawności. Dotychczasowy model ekonomiczny nie mógł zagwaranto-
wać równości szans na rynku pracy, a ostatnie lata sytuację tę jeszcze pogorszyły. 
Brak suwerenności ekonomicznej skutkuje dyskryminacją kobiet w innych sfe-
rach życia.

Jordański rynek pracy z perspektywy genderowej

Każda odpowiedź na pytanie o najpoważniejsze wyzwania dla równości płci 
w Haszymidzkim Królestwie Jordanii brzmi niemal identycznie, jak poniższy 
fragment wywiadu z jedną z pracownic instytucji międzynarodowych:

Jordańskie kobiety są świetnie wykształcone, mają gruntowną wiedzę akademicką, wyso-
kie kwalifi kacje, wciąż jednak jedynie 13–14% Jordanek pracuje zawodowo. To najpoważ-
niejsze wyzwanie, przed jakim stoimy (R31: 2011).

Uczestnictwo obywatelek Jordanii w ofi cjalnym165 rynku pracy kształtuje się 
poniżej średniej regionalnej (około 20%) i wynosiło na początku 2012 roku 
14,3%166 (wobec 61,5% pracujących mężczyzn)167. Kobiety stanowią 17,2% siły 
roboczej.

Niemal połowa zatrudnionych kobiet pracuje w edukacji (41,2%), tam też 
stanowią większość kadry (55,6%). 15% pracujących obywatelek Jordanii wyko-
nuje zawody związane z medycyną i pracą socjalną – jest to drugi sektor rynku 
pracy pod względem liczby zatrudnionych kobiet (49,2%).

165 Trudno oszacować realną liczbę kobiet pracujących zawodowo: zwykle wskazuje się, że 
osoby pracujące w małych fi rmach rodzinnych, rolnictwie czy w charakterze służby domowej 
mogą nie być rejestrowane. 

166 Tyle kobiet powyżej 15. roku życia podejmuje pracę. Wskaźnik ten spadł o 0,4% w porów-
naniu z rokiem 2010. 

167 Wszystkie dane podaję za: Employment and Unemployment Survey 2010 i 2012. Starałam 
się dotrzeć do najnowszych informacji, tam, gdzie było to niemożliwe, podaję możliwie najnowsze 
dane (z lat 2010 i 2011). Wiele szczegółowych informacji zawdzięczam uprzejmości urzędniczek 
Ministerstwa Pracy.
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Rycina 31. Jordanki na rynku pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Employment and Unemployment Survey 2012.

Rycina 32. Jordańska służba zdrowia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.

Innymi działami gospodarki, w których kobiety silnie zaznaczają swoją obec-
ność, są: administracja, gdzie stanowią 23,8%, oraz usługi fi nansowe i ubezpie-
czenia (29,7%). Struktura rynku pracy kobiet jest niemal taka sama w miastach 
i na prowincji, z tą różnicą, że poza ośrodkami miejskimi zatrudnienie kobiet 
w szkolnictwie i administracji jest nieco wyższe, nie ma za to instytucji fi nan-
sowych i ubezpieczeniowych, które oferowałyby miejsca pracy kobietom. Warto 
zauważyć, że kobiety stanowią ponad jedną czwartą personelu instytucji między-
narodowych, mających siedziby w Jordanii. 

Jordański rynek pracy jest rynkiem pracy najemnej. Dotyczy to zarów-
no mężczyzn, jak i kobiet. 94,8% Jordanek na rynku pracy to pracobiorczynie 
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(wobec 81,3% mężczyzn). Z uwagi na opisaną powyżej strukturę zatrudnienia 
głównym pracodawcą kobiet pozostaje państwo. Niemal połowa (49,5%) pracuje 
w instytucjach publicznych, podczas gdy sektor prywatny oferuje zatrudnienie 
dla 45,8%. Tylko 2,1% kobiet jest pracodawczyniami (wobec 7,7% mężczyzn), 
a 2,4% pracuje na własny rachunek (samozatrudnienie, wobec 10,5% mężczyzn).

W analizach jordańskiego rynku zatrudnienia warto zwrócić uwagę na 
strukturę osiągnięć edukacyjnych pracujących osób. Wykształcone kobiety sil-
niej zaznaczają swoją obecność na rynku pracy – 56,5% pracujących Jordanek 
ma co najmniej licencjat (wobec 21,4% mężczyzn). Stąd aż 55,8% uprawia pro-
fesje wymagające wysokich kwalifi kacji (professionals), z czego 13% to zajęcia, 
do których potrzebne jest wykształcenie techniczne. O ile 55,2% pracujących 
mężczyzn nie ma nawet dyplomu szkoły średniej, to w wypadku kobiet jest to 
tylko 14,1%.

Pomimo umiejętności i wiedzy poświadczonych dyplomami akademickimi 
jordańskie pracownice zarabiają mniej niż ich koledzy i różnice te są znaczne. 
W sektorze publicznym średnia pensja miesięczna dla mężczyzny wynosi 434 JD, 
a dla kobiety – 371 JD. W sektorze prywatnym różnica jest jeszcze większa – męż-
czyzna zarabia średnio 352 JD na miesiąc, kobieta – 283 JD. Szanse na awans za-
wodowy kobiet, który skutkowałby wyższym uposażeniem, ogranicza mniejsza 
oferta dostępnych dla kobiet szkoleń zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Dyskryminację ze względu na płeć dobitnie ilustrują wskaźniki bezrobocia. 
W ostatnich pięciu latach ogólny poziom bezrobocia dla całego kraju wynosił 
między 10,8 a 14,3%. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten oscylował w tym 
czasie między 9 a 11,5%, natomiast w wypadku kobiet pomiędzy 18 a 30,9%. 
Szczególnie niepokojący jest problem bezrobocia wśród młodych i wykształ-
conych osób. Również tutaj płeć jest szczególnie istotną zmienną. O ile wśród 
mężczyzn poszukujących zatrudnienia dyplom akademicki posiada 24,2%, to 
w przypadku kobiet starających się o pracę jest to aż 67,5%. W najmłodszych 
grupach wiekowych (do 24. roku życia) zatrudnienia nie może znaleźć prawie 
24% mężczyzn i 47% kobiet. 

W kontekście powyższych danych nie napawa optymizmem poziom podaży 
nowych miejsc pracy. Jedynie 37,4% ofert pracy skierowana jest do kobiet (z cze-
go jedna czwarta ofert pochodzi z sektora publicznego), co nie daje nadziei na 
szybką zmianę obecnej sytuacji. Autorki raportu dotyczącego najważniejszych 
przejawów nierówności ze względu na płeć w Jordanii piszą w tym kontekście:

Niewielki udział kobiet w ekonomicznym życiu Jordanii jest jednym z głównych proble-
mów, przed jakimi stoi gospodarka narodowa. Z jednej strony uniemożliwia to głównemu 
potencjałowi włączenie się w budowanie i rozwijanie narodowej gospodarki. Z drugiej, 
zwiększa wskaźnik zależności – jedna osoba pracująca utrzymuje cztery – który należy do 
najwyższych na świecie (Jordan Shadow NGO Report 2012: 29).
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Wszystkie moje rozmówczynie podkreślały, że takie uzależnienie ekonomiczne 
pociąga za sobą brak samodzielności w innych sferach życia – ogranicza możli-
wość obrony własnych praw:

Przede wszystkim silniejsza pozycja ekonomiczna! W przeciwnym razie jej [kobiety] wy-
bór jest ograniczony, trudno jej skorzystać z ochrony prawnej. Nawet jak mamy dobre 
prawo, ona jest zbyt słaba ekonomicznie, a przez to i kulturowo, i społecznie, żeby mogła 
je zastosować. O tym wspomina ostatni ONZ-owski raport Access to Justice. Nie sądzę, 
żeby dostęp do sprawiedliwości był tylko kwestią prawną. Sąd może być dobry, prawo 
może być dobre, kobieta może być świadoma własnych praw, ale nie może z nich korzy-
stać z powodu braku środków. W takiej sytuacji nie może podjąć samodzielnej decyzji, 
żeby skorzystać z możliwości obrony swoich praw przed sądem (R1: 2011),

i utrudnia korzystanie z praw politycznych:

Z tego powodu, że jest biedna, nie ma własnych środków, nic nie może zrobić. Nie może 
powiedzieć mężowi: „a pójdę zagłosować na kobietę”. Żeby to zmienić, zorganizowałyśmy 
program mikrokredytowy w każdej prowincji. Zwłaszcza w tych najbiedniejszych częś-
ciach kraju (R12: 2008).

Jedna z nestorek programów na rzecz wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet 
na terenach wiejskich (z których skorzystało około 660 kobiet), zauważa wpływ 
na relacje w rodzinie:

Po pierwsze, mężczyzna zaczyna szanować kobietę, która pracuje i wnosi wkład w rozwój 
rodziny i kraju. Po drugie, ona sama zaczyna ufać we własne siły, gdy zarabia pieniądze. 
Ma środki, by lepiej troszczyć się o dzieci, kształcić je, lepiej odżywiać. Na postawie tego 
mojego doświadczenia w naprawdę ubogich miejscach wiem, że kobieta chce pracować, 
chce coś zrobić dla dzieci, jest otwarta na zmianę w jej życiu. Czuje, że niezależność eko-
nomiczna jest ważnym krokiem. Zaczyna być świadoma własnej wartość i własnych praw. 
Samodzielność fi nansowa jej to ułatwia. Mamy naprawdę dobry program, który łączy te 
kwestie (R5: 2008).

Zmagania o samodzielność ekonomiczną zapewniają bezpieczeństwo w obliczu 
kulturowej i prawnej nierówności:

Jest w nich bardzo silne pragnienie zabezpieczenia swoich dzieci... rodziny. Zapewnienia 
im lepszych warunków. Kobiety bardziej troszczą się o rodzinę niż mężczyźni. Wiesz, 
w tej części świata z powodu poligamii obawiają się o przyszłość, nie czują się bezpieczne, 
czują lęk. Chcą się zabezpieczyć, angażując się w projekty zarobkowe (R3: 2008).

Na decyzję kobiety o wejściu na rynek pracy wpływają przede wszystkim licz-
ba i wiek potomstwa oraz dostęp do instytucji opieki na dziećmi. Państwo w za-
sadzie nie oferuje tego typu usług, a przedszkola prywatne są bardzo kosztow-
ne. Do niedawna zajście w ciążę było przeszkodą w karierze zawodowej kobiety, 
a ustawodawstwo nie zajmowało się ochroną jej praw. 
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Prawo pracy a kobiety

W ostatnim czasie sytuacja uległa zmianie, a Prawo pracy od 2008 roku odpowia-
da międzynarodowym standardom – gwarantuje Jordankom dziesięciotygodnio-
wy płatny urlop macierzyński i godzinną przerwę na karmienie podczas pracy. 
Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie, jeśli zatrudnia przy-
namniej dziesięć matek dzieci poniżej 4. roku życia. Prawo chroni kobietę przed 
zwolnieniem w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego, a także zabrania wyzna-
czania jej zadań niebezpiecznych dla zdrowia. Bardzo istotna poprawka dotyczy 
ustanowienia specjalnego funduszu, z którego będą wypłacane świadczenia ma-
cierzyńskie, co ma zdjąć z fi rm fi nansowe obciążenie i zachęcić pracodawców do 
tworzenia miejsc pracy dla kobiet. Choć ciągle daleko do pełnej implementacji 
tych nowych przepisów (por. Jordan Shadow NGO Report 2012), jest to wyraźny 
sygnał, że państwo zaczyna się interesować sferą pracy zawodowej kobiet. W roz-
mowach na ten temat padał jednak zarzut, że ta ingerencja idzie czasem za daleko, 
m.in. zdefi niowanie zawodów niedostępnych dla kobiet ogranicza ich szanse na 
rynku pracy. Na przykład praca w nocy była do niedawna możliwa tylko w przy-
padku pielęgniarek, ostatnio dodano do tego wyjątku pracę w hotelach. 

Przepisy prawa pracy gwarantują ochronę prawną w sytuacji molestowania 
seksualnego w miejscu pracy. Osoba, która porzuci pracę z powodu fi zycznych 
lub werbalnych nadużyć na tle seksualnym ze strony pracodawcy lub jego repre-
zentanta, ma prawo do odszkodowania w wysokości od 3 do 6 pensji miesięcz-
nych. Udowodniona wina pozwanego może prowadzić do czasowego zawieszenia 
zgody ministra na działalność przedsiębiorstwa. Z uwagi na brak defi nicji mole-
stowania w jordańskim prawie, by uniknąć dowolnej interpretacji przez poszcze-
gólne sądy, zgłoszono wniosek o doprecyzowanie terminu i procedur dowodo-
wych (m.in. podjęto decyzję, że e-mail może być materiałem dowodowym). 

Przygotowywane zmiany proponują objęcie ochroną prawną kobiety pracują-
ce w rolnictwie i służbie domowej, które wciąż pozbawione są ochrony prawnej. 
Proponują też ustawowe zagwarantowanie równej płacy. Biuro regionalne Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy, we współpracy z Komisją ds. Kobiet, przygoto-
wało narzędzie do ewaluacji wartości pracy zgodne z postanowieniami Konwen-
cji o równym wynagrodzeniu. Ma ono pomóc przezwyciężyć problem niższych 
płac w zawodach najczęściej wykonywanych przez kobiety i zwiększyć ich udział 
w rynku pracy. 
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Bariery dla aktywności ekonomicznej kobiet i sposoby 
ich przezwyciężania

Hussein Shakhatreh (1995: 133) w analizie czynników determinujących wcho-
dzenie Jordanek na rynek pracy oprócz przyczyn strukturalnych podkreśla zna-
czenie kultury, wskazując na:

– religię, która ściśle reguluje kontakty z mężczyznami spoza rodziny;
– normy społeczne wyznaczające kobiecie „właściwe” miejsce;
– stosunek samych kobiet do podjęcia zatrudnienia;
– dyskryminację168, która skutkuje segregacją na rynku pracy, wysokim bez-

robociem kobiet i niższymi płacami.

Czynniki te w różnych konfi guracjach wspominane były we wszystkich rozmo-
wach, jakie prowadziłam na ten temat.

W Ministerstwie Pracy powstała specjalna komórka ds. zatrudnienia kobiet, 
która monitoruje rynek pracy pod tym kątem, inicjuje programy wspierające za-
angażowanie ekonomiczne kobiet. Rozpoznanie głównych przeszkód na drodze 
do aktywnego uczestnictwa kobiet w krajowej gospodarce ma pomóc w inicjo-
waniu nowych projektów:

Widzę dwa typy barier. Jedne po stronie kobiety, czy będzie w stanie podjąć pracę, dru-
gie – po stronie pracodawcy, czy ją zatrudni. Odpowiedzialność za rodzinę spoczywa 
w jordańskim społeczeństwie na kobiecie. To jest jej podstawowy obowiązek, ale i ogrom-
na przeszkoda w wejściu na rynek pracy. Jak pogodzić zatrudnienie i rolę pracownicy 
w zespole, z rolą matki i żony w domu? Zwłaszcza że nie mamy dobrych żłobków czy 
przedszkoli, którym mogłaby zaufać i powierzyć swoje dzieci. Tradycyjne wartości i kul-
tura działają także przeciwko zaangażowaniu młodych kobiet w pracę zawodową. Rodzice 
nie chcą, żeby ich córki pracowały w zespołach razem z mężczyznami. Drugi problem, jak 
wspomniałam, to pracodawcy. Jak ich nakłonić, by zatrudniali kobiety? Zawsze preferują 
mężczyznę na wyższym stanowisku; zresztą nie tylko na wyższym stanowisku, ale także 
najniższym, gdzie z kolei potrzeba siły fi zycznej (R14: 2008).

Większość konkluzji z licznych seminariów i konferencji dotyczących problemu 
uczestnictwa kobiet w gospodarce kończy się pytaniem o najskuteczniejszą stra-
tegię. Dyrektorka biura UN Women na kraje arabskie podkreśla:

168 Niestety, nie ma dostępnych danych dotyczących pracy zarobkowej kobiet z różnych grup 
religijnych. Shakhatreh (1995: 134) podaje, że chrześcijanki są aktywniejsze zawodowo – pracuje 
ich 26,5%, wśród muzułmanek jest to 7,4%. W ostatnich miesiącach szerokim echem odbiło się 
w Jordanii zwolnienie z pracy chrześcijanki Vivian Salameh. Przez 27 lat pracowała ona w dzia-
le fi nansowym Jordan Dubai Islamic Bank. Została zwolniona za odmowę noszenia chusty. W jej 
obronie wystąpiły organizacje praw człowieka i NGO-sy kobiece, uznając to za pogwałcenie praw 
człowieka zdefi niowanych przez konwencje międzynarodowe podpisane przez Jordanię. 
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Źródło problemów tkwi w zwyczajach systemu plemiennego i tam musimy szukać roz-
wiązania (R31: 2011).

Tradycyjne wartości tkwią ciągle głęboko i przejawiają się w wielu kontekstach 
życia kobiet. Zwracają na to uwagę zarówno weteranki ruchu kobiecego, jak i ak-
tywistki młodego pokolenia:

Wiele kobiet, by móc się zatrudnić, wciąż musi mieć zgodę rodziny. Rodzina też ma kon-
trolę nad jej dochodami. Jeśli nie mam kontroli nad swoimi dochodami, to po co mam 
pracować? Oczywiście trzeba pamiętać o wysokim bezrobociu i braku miejsc pracy dla ko-
biet. Ale to nie jest wystarczające wyjaśnienie! Mamy najlepsze edukacyjne statystyki w re-
gionie. Kobiety osiągają najlepsze wyniki na wszystkich poziomach edukacji. Uważam, że 
poważnymi wyzwaniami są społeczny wizerunek kobiety pracującej w przestrzeni publicz-
nej i warunki, z jakimi musi się zmierzyć. Ciągła kontrola. Jak w zamkniętym kole. Jestem 
głęboko przekonana, że problem tkwi w braku równowagi w dostępie do władzy. W polity-
ce, ale nie tylko. Żeby to zmienić, trzeba myśleć kolektywnie. Traktować problem wielowy-
miarowo. Znam wiele kobiet, lekarek, profesjonalistek z doskonałymi kwalifi kacjami, które 
zostają w domu. Wygoda czy strach przed konfrontacją? Jeśli decydujesz się na karierę, po-
winnaś podjąć tę trudną walkę o to, żebyś była traktowana jak partnerka. Kobiety muszą 
też przekonać rodzinę, żeby traktowała je jak partnerki w tej grze (R1: 2008).

Młodsza o 30 lat absolwentka angielskiego uniwersytetu z dyplomem doktor-
skim podnosi podobny wątek:

Czy wyobrażasz sobie, że nadal wielu młodych ludzi podziela opinię, że są zawody nie-
odpowiednie dla kobiet czy mężczyzn... A kobieta, która pracuje, musi być rozwódką. 
Dlaczego pracuje, skoro miejscem kobiety jest dom, prywatność? Mam wielu przyjaciół 
zatrudnionych w różnych fi rmach i oni wolą kobiety, bo zawsze są niezawodne, punktual-
ne, ciężko pracują. Ale do pewnego momentu nie mogą się przestawić. O czwartej muszą 
być w domu, bo dzieci, mąż, ojciec... A czasem musisz w pracy zostać dłużej. Często takie 
restrykcje same na siebie nakładają... „No przecież nie mogę być na telefon” (R9: 2008).

O tym, że tak niski udział kobiet w krajowej ekonomii hamuje rozwój zarówno 
społeczeństwa, jak i ich rodzin oraz ich samych, nikt chyba w instytucjach wła-
dzy nie wątpi. W Ministerstwie Pracy przy projektowaniu nowych programów 
próbuje się wyciągać wnioski z dotychczasowych doświadczeń:

Zaczynamy od studiowania kultury, lokalnych ograniczeń, by projekt był do nich dopaso-
wany (R14: 2008).

Niepokoje rodzin przed zatrudnieniem córek poza domem próbuje się zmniej-
szyć poprzez zapewnienie transportu i pełnej opieki nad młodymi pracownicami 
pochodzącymi z najbiedniejszych terenów: 

Zorganizowaliśmy zatrudnienie dla sześciuset dziewcząt z małych wsi. Nie mają wykształ-
cenia. Zapewniamy im internat, trzy posiłki i transport dwa razy w tygodniu (R14: 2008).

Negocjuje się z inwestorami lokalizacje fabryki i ulgi w wypadku zatrudniana 
kobiet:
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Nasz ostatni projekt realizujemy z włoską fi rmą jubilerską, która otworzy swoją fi lię na 
południu. Udało się zorganizować szkolenia dla 120 praktykantek (R14: 2008).

To, co obecnie staje się kierunkiem działań ministerstwa, organizacje pozarządo-
we na mniejszą lub większą skalę robią od kilku dekad. Stowarzyszenie Młodych 
Chrześcijanek (YWCA) od lat prowadzi prestiżową szkołę sekretarską:

To jest roczny program skierowany do młodych kobiet. Mówiąc szczerze, jest wiele po-
dobnych szkół, ale nasza jest naprawdę najlepsza. Wszystkie nasze absolwentki znajdu-
ją pracę za dobre uposażenie. Pracują w bankach, ambasadzie amerykańskiej, kanadyj-
skiej. Wszędzie są cenione. Mamy też hostel dla studentek i pracownic spoza Ammanu. 
Rodziny nam ufają. A dla pracujących matek – przedszkole (R7: 2008).

Choć projekty zwykle mają niewielki zasięg i nie zawsze skutkują pełnym za-
trudnieniem kobiet, to oferując nawet niewielkie możliwości zarobku, pozwala-
ją poprawić sytuację wielu rodzin. Szczególnie cenne są inicjatywy skierowane 
do kobiet w obozach dla uchodźców. Przewodnicząca YWCA opisywała wiele 
z takich inicjatyw realizowanych przez swoją organizację. Część z nich mogłam 
sama zobaczyć.

Zaczęłyśmy od przedszkola, by matki mogły pracować w piekarni. Przygotowywałyśmy 
wypieki: ciasta i ciasteczka dla szkół. Szyłyśmy mundurki szkolne. Miałyśmy kontrakty dla 
20 szkół! Wtedy byłyśmy pierwsze, teraz jest duża konkurencja. Założyłyśmy centrum do-
radztwa rodzinnego, gdzie prowadziłyśmy programy na temat praw kobiet..., żeby pobu-
dzić rozwój, podnieść standard życia, pomóc im wyrwać się, nauczyć się czegoś nowego.

Na terenach wiejskich i w społecznościach beduińskich stowarzyszenie działają-
ce na rzecz kobiet wiejskich (SDDRW) prowadzi kursy przygotowywania i prze-
chowywania żywności, absolwentki sprzedają swoje produkty do szkół i innych 
instytucji. Duży sukces odniósł projekt hodowli kur:

Rozdaliśmy biednym rodzinom po czterdzieści kurcząt. Uczyliśmy, jak o nie dbać, żeby 
w przyszłości znosiły jaja. Część zjadała rodzina, dzieci były lepiej odżywione, resztę 
sprzedawano. Podnosiło to dochód rodziny o 35–40 JD miesięcznie (R13: 2008).

Na podobnej zasadzie funkcjonował projekt, w którym rozdawano kozy. 
W szkoleniach i projektach SDDRW bierze udział zwykle od 20 do 30 kobiet, 
które potem podejmują pracę albo realizują własne projekty, przynoszące dodat-
kowe środki. Wszystkie organizacje pozarządowe, z którymi współpracowałam, 
miały lub mają projekty mikrokredytowe, często w całkowicie niesformalizowa-
ny sposób wspierając niewielkimi środkami drobne inicjatywy ekonomiczne, 
z których dochody uzupełniają budżety rodzin. Przewodnicząca Federacji Ko-
biet Jordańskich, skupiającej 135 mniejszych organizacji i grup kobiecych, pod-
kreśla:

To jest bardzo ważne, zwłaszcza na terenach wiejskich czy beduińskich. Mamy środki na 
niewielkie kredyty po 500 do 1000 JD (R4: 2008).
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Rycina 33. Struktura własności ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gender Statistics 2010.

Rzeczywiście, jak pokazuje praktyka, inicjatywy takie są bardzo cenne, gdyż 
słaba pozycja ekonomiczna kobiet wynika nie tylko z małej obecności na ryn-
ku pracy, ale także z ograniczonego dostępu do własności i środków. Rycina 33 
ilustruje znacznie silniejszą pozycję ekonomiczną mężczyzn; to oni są przede 
wszystkim właścicielami ziemi, nieruchomości, papierów. Jedna zmienna wy-
różnia się. Kobiety stanowią blisko 65% klientek funduszy mikrokredytowych. 
Wprawdzie kredyty przyznawane mężczyznom opiewają na wyższe sumy, jednak 
i tak dane te pokazują determinację Jordanek w poszukiwaniu większej samo-
dzielności ekonomicznej. Jest to, jak zauważyłam, jedna z niewielu możliwości 
pozyskania kapitału, dostępna dla kobiet samotnych – a struktura gospodarstw 
domowych w Jordanii ulega głębokim przekształceniom. W 13,7% to kobieta jest 
głową gospodarstwa domowego.

Mikrokredyt jest usługą fi nansową skierowaną do osób ubogich, które ze 
względu na brak zabezpieczeń nie mają dostępu do istniejącego sektora banko-
wego. Jego wynalazca, Muhammad Yunus, otrzymał w 2006 roku Nagrodę Nob-
la. „Jego pomysł okazał się skuteczny, bo stworzył bezpośrednie i stałe rozwiąza-
nia problemów benefi cjentów, szanując ich niezależność i godność” – komentuje 
we wstępie książki działalność noblisty Janina Ochojska (Yunus 2012: 9). 

Po fali samobójstw w Indiach z powodu wpadnięcia w spiralę długów, na-
rzędzie, które miało pomóc najbardziej potrzebującym wydostać się z biedy, 
coraz częściej jest krytykowane. „W mikrokredycie – czytamy w książce nob-
listy – nie chodzi jedynie o stworzenie możliwości ekonomicznych dla poje-
dynczych ludzi. Chodzi o społeczeństwo. Odpowiedzialność. Zauważenie tego, 
jak we współczesnym świecie jesteśmy z sobą powiązani” (tamże: 211). W wizji 
Yunusa mikrokredyt miał służyć zdobyciu nowego dochodu. Jednak prywat-
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ne spółki fi nansowe, które szybko zorientowały się, że produkty kredytowe dla 
biednych są doskonałym źródłem zarobku, sprzedawały je jak zwykłe kredyty 
konsumpcyjne na bardzo wysoki procent. Podobnie w modelu propagowanym 
przez globalne instytucje fi nansowe procent jest znacznie wyższy niż w zało-
żeniach twórcy. Pamiętając o tych wszystkich zastrzeżeniach, należy podkre-
ślić, że mikrokredyt nie stał się – ponieważ stać się nie mógł – uniwersalnym 
narzędziem poprawy świata. Do tego potrzebne są działania znacznie głębsze 
i systemowe. W modelu, jaki stworzył Yunus, mikrokredyt rzeczywiście nie-
jednokrotnie otwierał nowe możliwości i zmieniał genderowe relacje władzy169. 
Dla wielu najsłabszych członków i członkiń społeczeństwa był jedyną dostępną 
szansą wydostania się z ubóstwa. A szansa ta w zamierzeniu twórcy miała być 
dana przede wszystkim kobietom, ponieważ jak pisze noblista z Bangladeszu 
w swojej historii mikrokredytu:

Im więcej pożyczaliśmy ubogim kobietom, tym wyraźniej zdawałem sobie sprawę, że 
kredyty im udzielone przynoszą społeczne zmiany szybciej niż kredyty udzielane męż-
czyznom (...). Kiedy kobieta zaczyna samodzielnie zarabiać, jej marzenia o sukcesie nie-
zmiennie koncentrują się na dzieciach. Kolejnym priorytetem jest dom. Chce kupić ak-
cesoria domowe, położyć mocniejszy dach albo znaleźć lepsze łóżko dla siebie i rodziny. 
Priorytety mężczyzny są zupełnie inne. Kiedy ubogi mężczyzna zaczyna zarabiać, skupia 
uwagę przede wszytki na sobie. Widać wyraźnie, że pieniądze, jakie rodzina dostaje przez 
kobietę, przynoszą więcej korzyści całej rodzinie. (...) Kobiety stanowią większość pośród 
ubogich, bezrobotnych, pokrzywdzonych ekonomicznie i społecznie. A ponadto pracu-
ją na rzecz poprawy życia swoich dzieci z wielką ochotą i bardziej efektywnie. Stale to 
potwierdzają badania porównawcze nad tym, jak mężczyźni wykorzystują swoje kredyty 
w porównaniu z kobietami (tamże: 72).

Microfund for Women

MFW stanowi część Women’s World Banking – sieci zrzeszającej 39 organiza-
cji fi nansowych w 27 krajach – i jest największą prywatną instytucją non-profi t 
w Jordanii, udzielającą mikrokredytów. Oferta skierowana jest przede wszystkim 
do kobiet między 18. a 65. rokiem życia, które stanowią 97% benefi cjentek.

Misją instytucji jest dostarczenie środków fi nansowych każdej potrzebującej 
przedsiębiorczyni, „by mogła wydostać się z kręgu biedy i zapewnić swojej ro-
dzinie godne i dumne życie” (Microfund for Women, Annual Report 2010: 6) – 
jak czytamy w przesłaniu Munira Sukhtiana170, prezesa zarządu funduszu. W po-

169 Wątpliwości budzi oparta na wstydzie i lokalnych kodeksach honorowych zasada odpowie-
dzialności zbiorowej za spłatę pożyczki. Może być to mechanizm wsparcia, ale bywa też źródłem 
opresji związanej z nierównymi relacjami władzy. 

170 Sukhtian Group to jedna z najważniejszych rodzinnych fi rm, działająca w całym regionie. 
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Rycina 35. Mikrofundusz dla Kobiet

Źródło: opracowanie własne na podstawie Microfund for Women, Annual Report 2010: 13.

Rycina 34. Klientki i klienci MFW

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i sprawozdań fi nansowych MFW.

dobnym duchu Fatima Abu Okab, zastępczyni dyrektorki MFW, w rozmowie ze 
mną podkreśla:

Koncentrujemy się na kobietach, bo jesteśmy przekonani, że służąc kobietom, efekt jest 
podwójny. Kobieta nie dba tylko o siebie. Wzmacniając swą fi nansową niezależność, 
zwiększa potencjał wszystkich członków rodziny, zwłaszcza dzieci i męża.

Przezwyciężenie biedy i niezależność ekonomiczna kobiet są w wizji fundatorów 
MFW ważnym krokiem w stronę równego i sprawiedliwego społeczeństwa (ilu-
struje to rycina 35). 
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Działalność funduszu wykracza poza tradycyjnie rozumianą misję instytucji 
fi nansowych. Trzon stanowi oferta kredytowa dla grup i osób indywidualnych:

– tadaum: to kredyt grupowy, przeznaczony na rozwinięcie funkcjonujące-
go przynajmniej od 6 miesięcy przedsięwzięcia zarobkowego;

– bedaya: pożyczka na rozpoczęcie działalności dla grupy 2–3 klientek;
– sezonowy: wiele klientek angażuje się w sezonowe prace zarobkowe, jak 

produkcja i sprzedaż oliwy w listopadzie czy przygotowywanie tradycyj-
nych potraw na ramadan albo eid171. Kredyt pokrywa zakup niezbędnych 
produktów;

– tatweer: kredyt indywidualny, przeznaczony na rozwinięcie funkcjonują-
cego przynajmniej od 6 miesięcy przedsięwzięcia zarobkowego;

– macierzyński: pożyczka na pokrycie wydatków związanych z ciążą i uro-
dzeniem dziecka.

Rycina 36. Tadaum – kredyt grupowy

„Moje przyjaciółki zachęciły mnie do rozpoczęcia działalności zarobkowej, gdy nie mia-
łam odwagi zrobić tego samodzielnie”.

Amneh Mansour szyje i wyszywa, Victoria Tanash hoduje bydło, a Hiyam Al-Hakban handluje 
odzieżą – przez osiem lat tworzyły grupę kredytową. Dzięki wzajemnemu wsparciu i ciężkiej 
pracy spłaciły kredyt w terminie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i materiałów informacyjnych MFW.

Z czasem oferta się rozwinęła:

Kredyty były przygotowaniem gruntu. Z czasem zaczęliśmy rozumieć i uświadamiać sobie, 
że kobiety potrzebują więcej. Mają tyle wyzwań i w dziedzinie rozwijania swojej przedsię-
biorczości, i w życiu, jako opiekunki w swoich rodzinach. Robiliśmy rozeznanie (...), otrzy-
maliśmy wiele cennej pomocy technicznej od Women’s World Banking. Stworzyliśmy pro-
gramy pomagające ulepszyć biznes, zapewniliśmy miniubezpieczenia (R25: 2011). 

Program Ochronny Himaya gwarantuje pomoc na wypadek choroby, niepełno-
sprawności czy śmierci, Ri’aya – w przypadku hospitalizacji. Ubezpieczeniami 
MFW objęto 106 894 osoby – klientek i ich rodzin z najbiedniejszych grup jor-
dańskiego społeczeństwa.

171 Eid – trzydniowe święto kończące ramadan (miesiąc postu).
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Rycina 37. Tatweer – kredyt indywidualny

„Zyskałam szacunek rodziny i przezwyciężyłam wiele trudności”

Faisal Abu Yehya podkreśla, że sukces jej sklepu spożywczego w Sahab rzucił wyzwanie tra-
dycyjnej hierarchii płci w społeczności lokalnej. Jest jedyną przedsiębiorczynią w tym regionie 
i jak podkreśla, „brukuje drogę dla innych kobiet, by rozwinęły swój potencjał”.

Wafa Abu Jazi sama utrzymuje trzy córki. Za środki z kredytu otworzyła zakład fryzjerski w Zor-
ce. Miejsce stało się na tyle popularne i cenione przez miejscowe klientki, że obecnie pracują 
tam jeszcze dwie kobiety. Wafa z oszczędności sfi nansowała studia jednej z córek, drugiej ku-
piła samochód.

Samira Saeed Awad jest właścicielką farmy, gdzie hoduje bydło, kury, pszczoły, niedawno z po-
wodzeniem zaczęła hodowlę boczniaków. Jej produkty cieszą się doskonałą opinią i sprzedaje 
je do największych sklepów w Jordanii.

Kredyt umożliwił Nadii Halaseh rozpoczęcie produkcji biżuterii, co pozwoliło jej samodzielnie 
utrzymać rodzinę. W tej chwili dzieli się swoim doświadczeniem z innymi. Wyszkoliła dotąd 100 
kobiet.

Hen Bustanji jest mistrzynią haftu i ciężkiej pracy. Zaczynała w domu, teraz zatrudnia 25 osób. 
By wesprzeć kobiety z okolicy, stworzyła sieć produkcji i sprzedaży wyrobów sąsiadek pracują-
cych w domu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i materiałów informacyjnych MFW.

Tabela 6. Oferta kredytowa Mikrofunduszu dla Kobiet

Nazwa Tadamun Bedaya Sezonowy Tatweed Macierzyński

Wysokość 300–700 JD 100–200 JD 100–200 JD 500–10 000 
JD

100–250 JD

Długość 
spłaty

10–15 
miesięcy

10 miesięcy 6 miesięcy 4–36 
miesięcy

10 miesięcy

Cel Rozwinięcie 
działalności

Rozpoczęcie 
działalności

Sezonowa 
aktywność 
zarobkowa

Rozwinięcie 
działalności

Ciąża i poród

Grupa 
docelowa

Kobiety 
18–65 lat

Kobiety 
18–65 lat

Kobiety 
18–65 lat

Kobiety 
i mężczyźni 

18–65 lat

Matki

Liczba 
klientek

36 123 11 163 5762 7906 1443

Średnia 
wysokość 
kredytu

359 JD 192 JD 137 JD 979 JD 158 JD

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i materiałów informacyjnych MFW.
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Rycina 38. Program Ochrony Himaya

„To ubezpieczenie zapewnia mi spokój ducha” 
Naela Hamdan jest pierwszą benefi cjentką programu Ri’aya. Ubezpieczenie pokryło jej pobyt 
w szpitalu i rodzinne wydatki w czasie, gdy nie mogła pracować.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i materiałów informacyjnych MFW.

Choć osiągnięcia edukacyjne Jordanii są imponujące, indeks uniwersytecki 
rzadziej trafi a do potomstwa najuboższych obywateli. Zwykle oczekuje się od 
nich, że po szkole podejmą pracę, by wnieść swój wkład do rodzinnych budże-
tów. MFW funduje stypendia najzdolniejszym dzieciom klientek, by umożliwić 
im kontynuowanie nauki na poziomie akademickim, oraz praktyki, by mogły 
nabyć doświadczenie zawodowe. W tych rodzinach jest to pierwsza generacja, 
która wstąpiła w bramy uczelni wyższej. W 2011 roku z 355 aplikacji wyłoniono 
na podstawie wyników egzaminów końcowych 15 stypendystek.

W założeniu Yunusa każdy, przy niewielkim wsparciu fi nansowym, może się 
stać efektywnym przedsiębiorcą czy efektywną przedsiębiorczynią. Fundusz jor-
dański idzie o krok dalej i opierając się na doświadczeniach WWB, organizuje 
program szkoleniowy, który pomaga znaleźć się na rynku tym najczęściej bardzo 
drobnym producentkom. Służą temu warsztaty, programy szkoleniowe, cyklicz-
ne targi produktów, sprzyjające nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń. 
Ostatnia inicjatywa dotyczyła metod bezpiecznego wyrobu i przechowywania 
żywności. Przy okazji uczestniczki zdobywały podstawową wiedzę o prowadze-
niu własnej fi rmy i marketingu. Dziesięć kobiet, które ukończyły program, otwa-
rło z pomocą MFW kuchnię w Irbid.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi dla klientek funduszu orga-
nizowane są programy dotyczące praw kobiet i zdrowia. Partnerstwo z Jordań-
skim Programem Walki z Rakiem Piersi zaowocowało warsztatami uświadamia-
jącymi wagę wczesnego wykrywania tej choroby, a wzięło w nich udział kilkaset 
osób. Wreszcie co roku około setka kobiet (w 2011 roku – 150) odbywa na koszt 
MFW pielgrzymkę do Mekki, która jest religijnym obowiązkiem każdego mu-
zułmanina. W ten sposób zjednano dla funduszu przychylność religijnych lide-
rów, którzy z nieufnością podchodzili do zdobywania niezależności ekonomicz-
nej przez kobiety. W 2011 roku Ministerstwo ds. Religii objęło ofi cjalny patronat, 
a minister osobiście błogosławił pielgrzymujące kobiety: „Kobiety są równe męż-
czyznom we wszystkich aspektach życia, jesteśmy dumni z działań, jakie MFW 
podejmuje na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego kobiet”172.

172 Notatki terenowe.
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Blisko dwadzieścia lat działalności173 przyniosło MFW dobrą opinię i sta-
bilną sytuację fi nansową oraz grono ponad 62 tysięcy klientek. Fundusz jest 
znaczącym kobiecym pracodawcą, na około 250 osób personelu zatrudnione-
go w 26 oddziałach rozsianych po całym kraju 75% stanowią kobiety. Średnia 
wysokość kredytu wynosi 323 JD – kwota ta jest w mniejszym stopniu miarą 
sukcesu MFW, co znakiem ogromnej determinacji i ciężkiej pracy jordańskich 
kobiet z najuboższych grup. Nie zawsze starania te kończą się sukcesem. Kil-
ka miesięcy badań umożliwiło mi wiele spotkań z klientkami funduszu w miej-
scach ich pracy. W rozmowach tych powracały wątki związane z brakiem do-
świadczenia czy nieuczciwymi kontrahentami, także podwójnej dyskryminacji 
na starcie, która wynika z biedy i bycia kobietą. Zmusza je to do przełamania 
oporów wobec samodzielnej aktywności ekonomicznej kobiet zarówno w ro-
dzinie, jak i społeczności. 

Amal z wioski Balilah jest przykładem tej ogromnej determinacji wynikającej 
ze zmagań z biedą. Zaczęła od kredytu w wysokości 200 JD, by wytwarzać pro-
dukty mleczne i sprzedawać je sąsiadom. Jakość była doskonała, więc udało się 
spłacić pożyczkę i wziąć następną, by kupić owcę. Kolejny kredyt pozwolił po-
większyć stado. Amal opowiada, że pracowała dzień i noc. Może stanowić przy-
kład zarówno tkwiącego w Jordankach potencjału, jak i siły wynikającej z rów-
ności szans.

U szczytu drabiny sukcesu

Choć osiągnięcie uznania i sukcesu biznesowego przez niewielką liczbę kobiet 
nie zmienia genderowych relacji władzy w całym społeczeństwie, to cennym do-
świadczeniem jest zrozumienie, co kryje się pod znaczeniem sukcesu. Gdy py-
tałam o kobiety, którym powiodło się zawodowo, to decydującym kryterium, na 
które kładziono nacisk, nie była kwota zarabianych pieniędzy, ale wkład w roz-
wój społeczności174, działania na rzecz konkretnych grup, promowanie rodzi-
mej kultury czy tworzenie miejsc pracy. Ilustracją tego myślenia jest wypowiedź 
współtwórczyni sukcesu MFW, Fatimy Abu Okab. Jej życiorys zawodowy jest 
naprawdę imponujący: praca na kierowniczych stanowiskach w międzynaro-
dowych fi rmach czy własne projekty o szerokim zasięgu. W osobistej karierze 
osiągnęła bardzo wiele:

173 Zaczęło się w 1994 roku od małego projektu pilotażowego realizowanego we współpracy 
z Save the Children w obozach dla uchodźców.

174 Warto wspomnieć w tym kontekście o inicjatywie Stowarzyszenia Kobiet Biznesu i Profe-
sjonalistek. Jordanki stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu mają zapewnione wsparcie i opie-
kę doświadczonej mentorki. 
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Rzeczywiście udało mi się z sukcesem pracować w prywatnym sektorze przez 18 czy 
17 lat. Jestem matką trójki dzieci. I właśnie osiągnęłam wiek, że pytam siebie, jaką war-
tość ma moja praca? I jestem na takim etapie, że uważam, że ważne jest coś więcej. Chcę 
być wzorem dla moich dzieci, przekazać im, że praca to nie tylko realizowanie własnych 
ambicji i celów. Musi nieść z sobą coś więcej, powinna wnieść jakąś wartość do wspólnoty 
(R25: 2011).

Kobietą najczęściej wymienianą w takim kontekście jest Soraya Salti, zało-
życielka organizacji przeciwdziałającej bezrobociu wśród młodych ludzi, która 
działa w 13 krajach arabskich. Aktywnie współpracuje ze szkołami, uniwersy-
tetami, organizuje szkolenia, wolontariat, do tej pory objęła swoją działalnością 
ponad pół miliona osób. Siłą regionu, zdaniem Salti, jest młode, coraz lepiej wy-
kształcone i krytycznie myślące społeczeństwo, a „rządy nie powinny obawiać 
się ludzi, którzy nie boją się myśleć”. 

Spośród pozostałych przedsiębiorczyń na uwagę zasługuje także Randa Ay-
oubi, która jest założycielką rozrywkowej spółki holdingowej zatrudniającej 300 
osób. Jest twórczynią popularnego serialu animowanego o dwójce przyjaciół: 
Benie i Izzy. Ben jest Amerykaninem, Izzy – Jordańczykiem. Te znane w wie-
lu krajach kreskówki mają nieocenioną wartość edukacyjną, promują wzajem-
ne zrozumienie, tolerancję, wiedzę o odmiennych kulturach ponad podziałami 
i wzajemnymi stereotypami.

Z kolei właścicielka fi rmy farmaceutycznej zatrudniającej ponad 100 osób, 
Raghda Kurdi, jest przykładem kobiety biznesu, która oprócz nowoczesnego 
myślenia o rozwoju (jako pierwsza w Jordanii w pełni skomputeryzowała swo-
ją fi rmę) aktywnie działa na rzecz równości kobiet jako prezeska International 
Women’s Forum, wspierając udział kobiet w życiu publicznym.

Patrząc na jordańską scenę, widzę wiele kobiet właściwego kalibru, by stać się kompeten-
tnymi liderkami. Mam nadzieję, że żadne przeszkody nie staną na ich drodze, by odegrały 
rolę, jakiej Jordania potrzebuje, by były prawdziwymi i skutecznymi agentkami na rzecz 
konstruktywnej zmiany175.

Spośród młodego pokolenia na uwagę zasługują młode artystki, które z po-
wodzeniem radzą sobie na rynku sztuki czy mediów. Warto wymienić uznaną 
projektantkę biżuterii – Nadię Dajani. W swoich wyrobach wykorzystuje moty-
wy lokalne, promując na świecie sztukę regionu. Regularnie organizuje dla ko-
biet darmowe warsztaty wytwórstwa biżuterii.

Podobnie młodsza, wykształcona w Mediolanie projektantka biżuterii, Lama 
Hourani, sprzedaje swoje oryginalne dzieła na całym świecie. Związana jest z ro-
dzinną galerią sztuki, wystawiającą regularnie prace młodych artystek z regionu. 

175 Notatki terenowe.
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Szerokim echem odbijają się wśród najmłodszej jordańskiej generacji prace 
Dali Al Kury. To niezależna trzydziestodwuletnia producentka fi lmowa i twór-
czyni dokumentów dotykających społecznych tabu: porzucenia własnej kultury, 
nierówności społecznych, dyskryminacji. Jest uważana za wyrazicielkę lęków 
i buntu młodego pokolenia.

Kobiety te wnoszą nową jakość do wizerunku współczesnej Jordanki, z suk-
cesem walcząc o autonomię w dziedzinach, które reprezentują. 



Rozdział dwunasty

Zbrodnie honorowe i przemoc domowa 
– nadzieja na zmianę

Wprowadzenie

Film Czy to jest honor? wygrał w czerwcu 2011 roku 17. Franko-Arabski Festiwal 
Filmowy. Ten dziewięciominutowy dokument młodej, jordańskiej reżyserki Da-
lii Odeh, poruszył zarówno międzynarodowe jury jaki i publiczność. „Chciałam 
skupić się – wyjaśniała nagrodzona autorka – na przyczynie zbrodni honorowych, 
nie na samych zabójstwach. Ludzie w tym dokumencie sami defi niują, co honor 
dla nich znaczy. Nie proponuję własnej opinii, nie koloryzuję. Po prostu pytam, 
kobiety i mężczyzn”176. Nie było to łatwe, wiele osób obawiało się wypowiadać 
przed kamerą poglądy dotyczące tak drażliwej kwestii. Powstrzymanie się od au-
torskiej interwencji, oddanie głosu bohaterom i bohaterkom fi lmu, zostało szcze-
gólnie podkreślone w werdykcie komisji oceniającej. Jednym z bardziej zaskaku-
jących rezultatów obserwacji Dalii Odeh jest uchwycenie podobieństwa opinii 
w kwestii zabójstw kobiet z powodu honoru między mieszkańcami i mieszkan-
kami zachodniej, nowoczesnej części miasta, i tymi, którzy mieszkają i pracują we 
wschodnim Ammanie, uważanym za bardziej konserwatywny.

Według danych ONZ, każdego roku na świecie 5 tysięcy kobiet ginie z rąk 
najbliższych krewnych w imię odzyskania rodzinnego honoru. Około 20 ofi ar to 
obywatelki Jordanii177. Jest to kara wymierzana przez męskich członków rodu za 
faktyczny bądź domniemany związek intymny sprzed, bądź spoza małżeństwa. 
Rana Husseini, jordańska dziennikarka śledcza i działaczka na rzecz praw ko-
biet, w swoich wspomnieniach pisze: 

176 Spotkanie z reżyserką – notatki terenowe.
177 „Zbrodnie honorowe” stanowią około 20% udokumentowanych morderstw w Jordanii.
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Rycina 39. Fragment fi lmu Czy to jest honor?

Źródło: opracowanie własne na podstawie fi lmu Czy to jest honor?

Co to jest honor rodzinny?
– Pojęcie rodzinnego honoru jest skomplikowane, bo każdy próbuje to pojąć z własnej per-

spektywy. Rodzinny honor jest bardzo ważny, bo żyjemy we wschodnim społeczeństwie. 
Ludzie uwielbiają gadać i plotkować, jeśli dziewczyna popełni mały błąd (młoda kobieta 
w hidżabie).

– Honor rodzinny to honor dziewczyny, ona musi chronić swój honor. Musi ubierać się przy-
zwoicie, nie pozwalać patrzyć na siebie (młody mężczyzna).

– Dziewczyna musi być grzeczna, pełna szacunku w domu. Rodziny zawsze powinny pilno-
wać swoich córek, pilnować swoich kobiet i pilnować swoich sióstr (młody mężczyzna).

– Kobiety w rodzinie... moja narzeczona, żona..., moje ciotki..., zdecydowanie kobiety (grupa 
młodych ludzi ubranych w „zachodnim stylu”).

– Żyjemy w plemiennym społeczeństwie, każda osoba jest „związana” ze swoim honorem. Je-
śli mężczyzna chce poślubić kobietę, musi znać jej honor i moralne prowadzenie się (star-
szy mężczyzna).

– Plotki wyrządzają szkodę. Ludzie powiedzą, to jest ktoś, kto źle się prowadzi, ona zhańbiła 
swoją rodzinę. Wstydziłaby się. Musi być zabita (młody mężczyzna).

Jakie zachowania mogą okryć hańbą rodzinę?
– Gwałt (nastolatka w bejsbolówce).
– Błędy popełniane przez dziewczynę (młody sprzedawca).
– Kiedy kobieta kocha mężczyznę i wychodzą razem (starszy mężczyzna).
– Kiedy kobieta wraca późno do domu i wychodzi z chłopakami (nastolatka w bejsbolówce).
– Wychodzenie z domu, zabawa. Gdy dziewczyna nie słucha rodziców, rozmawia z chłopaka-

mi nieprzyzwoicie. Nie ubiera się skromnie (młody chłopak).

Jak zmyć hańbę?
– Naprawienie swoich złych uczynków, nic więcej, nic mniej, żal. Ludzie popełniają grzechy, 

ale Bóg gwarantuje im przebaczenie, jeśli człowiek go szuka (kobieta w nikabie).
– Można to osiągnąć w nowoczesny sposób, poprzez przestrzeganie zasad religii, bo wielu 

ludzi wzywa do kary przez zabijanie. Ale to jest grzech, całkowicie zakazany (młoda kobieta 
w hidżabie).

– Jeśli wzajemne porozumienie nie jest osiągnięte, pozostaje zabójstwo (młody sprzedawca). 
– Jeśli rozmowy i bicie nie skutkują, wtedy powinna być zabita (nastolatka w bejsbolówce).
– Przez śmierć (młody mężczyzna).
– Może to prowadzić do morderstwa, Bóg nie pozwala (starszy mężczyzna).
– Tylko krew. Zhańbiony honor może być zmyty tylko przez krew (mężczyzna w średnim wieku).
– Nie ma innego wyjścia, to jest honor (młody mężczyzna).
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Wyobraź sobie swoją siostrę czy córkę zamordowaną za żucie gumy, za śmiech z dowcipu 
na ulicy, za makijaż czy krótką spódnicę, za samodzielny wybór chłopaka/męża albo zaj-
ście w ciążę. Wszystko to może być „honorowym” motywem zabójstwa (2009: XI).

Dane o mordach honorowych docierają z Bangladeszu, Brazylii, Ekwado-
ru, Egiptu, Indii, Izraela, Włoch, Jordanii, Maroka, Pakistanu, Szwecji, Turcji, 
Ugandy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Powszechnie uważa się je 
za muzułmański zwyczaj, choć wielu islamskich uczonych odmawia im religij-
nej legitymizacji. Dyskusja wokół zbrodni honorowych w Jordanii jak w soczew-
ce skupia wątki dotyczące społeczno-kulturowego konstruowania płci, specyfi ki 
jordańskiego patriarchatu, aktywności obywatelskiej na rzecz zmiany, polityki 
zachodniej czy głębokich podziałów ekonomicznych. Dlatego zdecydowałam się 
na jej szczegółowe omówienie. Jest to temat wyjątkowo trudny. Kwestia zbrodni 
honorowych niejednokrotnie wykorzystywana była dla doraźnych celów poli-
tycznych. Bywała podnoszona, by uzasadniać zachodnią ingerencję (por. Ahmed 
1992; Kowalska 2009a; Kowalska 2001), lub przemilczana, gdy zakłócałaby obraz 
koalicyjnego sukcesu w budowaniu demokracji178.

Kłopot z podejmowaniem rzetelnych analiz dotyczących zbrodni honorowych 
ma także świat akademicki. Shahrzad Mojab i Amir Hassanpour (2002: 6) piszą:

Nasza wiedza o przemocy wobec kobiet, zwłaszcza na Zachodzie, znacznie się pogłębi-
ła w ostatnich dwóch dekadach. Akademicki miesięcznik „Przemoc wobec kobiet” miał 
w zrozumieniu tego problemu swój ważny udział. Jednak jeśli chodzi o zbrodnie honoro-
we, ostatnie zachodnie teorie społeczne odgrywają raczej negatywną rolę. Mamy na myśli 

178 W grudniu 2008 roku uczestniczyłam w serii wydarzeń Stop przemocy wobec kobiet w Erbilu 
(Hawler), w stolicy Autonomicznego Regionu Kurdyjskiego w Iraku. Według ofi cjalnych statystyk, 
od 1991 roku (do końca 2008) zostało zamordowanych z powodu „honoru” 11 tysięcy kobiet. Dane 
organizacji pozarządowych mówią o liczbie ofi ar sięgającej 30 tysięcy. Ani jeden zabójca nie został 
dotąd skazany. W ramach kampanii społecznej studenci szkoły fi lmowej przygotowali poruszający 
fi lm na ten temat, a jedna z organizacji kobiecych zorganizowała w pobliżu uniwersytetu wystawę. 
Te ważne głosy w dyskusji zostały całkowicie pominięte w ofi cjalnych obchodach. Z wystąpienia am-
basadorki Stanów Zjednoczonych można było się dowiedzieć, że w irackim Kurdystanie, podobnie 
jak na całym świecie, pojawiają się problemy z wprowadzaniem zasady równości płci (uniwersaliza-
cja zjawiska), całkowicie zignorowany został ich lokalny kontekst i wymiar obywatelski. Także to, że 
od początku zachodniej obecności w regionie trzon wsparcia przeznaczany jest na pomoc wojsko-
wą, nie powstało ani jedno schronisko dla kobiet zagrożonych przemocą, a aktywność Ministerstwa 
ds. Kobiet, ze względu na brak środków, jest fi kcją. Natomiast jego istnienie jest często podawane 
jako dowód pogłębiającego się procesu demokratyzacji. Trudno się dziwić sarkazmowi dwójki bada-
czy z regionu: „Czy to jest kwestią przypadku, że zawsze jest wystarczająco środków na armię i wojnę, 
a znikome nakłady na promowanie feministycznej wiedzy, kultury i polityki równości między płcia-
mi, na schroniska i inną pomoc dla maltretowanych kobiet? Poświęcenie kosztu tylko pojedynczego 
czołgu Chieft ain albo jednego samolotu Mirage na schronisko, na wsparcie bitych kobiet i promocję 
feministycznej wiedzy przyniosłoby namacalne rezultaty. Czy dziełem przypadku jest, że rząd roz-
poczyna nowy wiek z 798 milionami dolarów na wydatki militarne? Dlaczego ta maszyneria męskiej 
przemocy jest tak dobrze opłacana? (por. Mojab, Hassanpour 2002: 6). Raporty Amnesty Internatio-
nal wskazują na bliski związek między militaryzacją społeczeństwa a przemocą wobec kobiet (It’s in 
Our Hands 2004: 49–66; Kowalska 2004c: 3; Th e Impact of Guns on Women’s Lives 2005).
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teorie relatywizmu kulturowego, polityki tożsamości, poststrukturalizm, postmodernizm 
i inne postpozycjonowanie.

U źródeł leży wiele czynników. Z jednej strony wynika to z obawy przed pu-
łapką neokolonialnego i orientalistycznego dyskursu, co pociąga za sobą unika-
nie etnocentryzmu, wymóg szacunku dla kulturowej odmienności; wreszcie – 
postmodernistyczną koncentrację na różnicy (por. Moghissi 1999). W takiej 
sytuacji albo ucieka się od drażliwych tematów z obawy przed posądzeniem 
o rasizm, albo uniwersalizuje się badane zjawisko (por. Mojab, Hassanpour 
2002). Abstrahując od patriarchalnego charakteru kultury, która takie praktyki 
powoduje, podejmowane analizy kładą nacisk na indywidualnego wykonaw-
cę, a nie normy i wartości czy struktury społeczne zakorzenione w tej kulturze. 
Redukuje się więc „zbrodnię honorową” do „praktyki”. „Nazywanie zbrodni 
»praktyką« zwalnia akademickiego specjalistę od ciężaru krytyki kultury, reli-
gii i wartości” – zauważają Mojab i Hassanpour (tamże: 6). Nacisk na lokalność, 
partykularność nierzadko skutkuje delegitymizacją nurtów laickich jako tych 
związanych z Zachodem (choć jest to olbrzymie uproszczenie). 

Z drugiej strony – w wielu publikacjach pokutuje schematyczny i esencjona-
listyczny obraz Bliskiego Wschodu – na co wskazywałam już wcześniej – w któ-
rym cywilizację redukuje się do kultury, kulturę zaś – do religii. W ten sposób 
powstaje niezmienny, oderwany od społecznego kontekstu produkt. Główną 
przyczyną międzynarodowych konfl iktów naszej doby staje się starcie między 
nieprzystającymi do siebie systemami wartości i wierzeń: europejskim liberali-
zmem i islamem (por. Huntington 1993/1998). Różnice między nimi mają w ta-
kim ujęciu charakter absolutny, ponieważ cywilizacje są rozumiane jako feno-
meny o charakterze statycznym i ahistorycznym. Zdziwieniem napawa fakt tak 
bezdyskusyjnego powrotu do idei niemieckiej Philosophie des Geistes. W ujęciu 
tym nie ma miejsca na analizę dynamiki i zróżnicowania wewnątrz systemu, na-
dziei na zmianę i dostrzeżenie tych, którzy usilnie działają na jej rzecz. Zbrodnie 
honorowe są traktowane jako „dowód” słuszności tezy o nieprzystawalności spo-
łeczności muzułmańskich do wymogów nowoczesnego demokratycznego świata 
(por. Sadowski 1993). Przemoc wobec kobiet jest przyjmowana jako „naturalna” 
cecha charakteryzująca wszystkie muzułmańskie kraje, w ten sposób „delegi-
tymizacji ulega wiek zmagań feministycznych ruchów na Bliskim Wschodzie” 
(Mojab, Hassanpour 2002: 8).

Na koniec wypada się zmierzyć z szeroko omawianą w części teoretycznej 
kwestią kluczową z punktu widzenia badań – usytuowaniem badacza czy ba-
daczki. Mary Elaine Hegland stawia w tym kontekście fundamentalne pytania:

Temat zbrodni honorowych, klitoridektomii, przemocy małżeńskiej, dzieciobójstwa, zanie-
dbywania starców, gwałtu, kary śmierci czy seksu przedmałżeńskiego pośród innych praktyk 
akceptowanych przez jedne grupy, ale przez inne potępiane, stanowi dylemat dla antropo-
logów, feministycznych uczonych i innych. Czy antropolodzy i antrolopolożki powinni być 
apologetami lub orędownikami badanych grup, czy też analitykami? (Hegland 2001: 15).
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Świadome uprawianie socjologii winno zakładać refl eksję nad politycznym 
i moralnym znaczeniem naszej pracy179. By nasza dyscyplina wyszła z akademi-
ckiego szańca, musi podjąć wyzwania płynące ze społeczności, w której funk-
cjonuje. „Służenie społeczeństwu – jak podkreślał Wright Mills – powinno 
oznaczać podejmowanie istotnych problemów społecznych, adekwatne ich roz-
wiązywanie, eksplikację ideałów wolności i rozumu oraz stworzenie warunków, 
w których te ideały mogłyby być zrealizowane” (Mucha 1985: 110).

Kulturowe tło zbrodni honorowych

Idee dziewictwa i kobiecej przyzwoitości zawsze były potężnymi narzędziami 
kontroli patriarchatu. Regulując kobiecą seksualność, islam nie różni się w tym 
względzie od innych doktryn religijnych. Wielu badaczy społecznych zastana-
wiało się nad mechanizmami, które wymuszają podporządkowanie się regułom 
życia intymnego w różnych kulturach (por. Murdock 1965). Zauważyli, że nie-
które społeczności uczą respektu dla reguł seksualnego współżycia przez inter-
nalizację ograniczeń seksualnych w procesie socjalizacji (kluczową rolę odgry-
wa tu pojęcie grzechu), podczas gdy inne poszanowanie tych reguł forsują przez 
zewnętrzną kontrolę: odosobnienie, zasłanianie ciała itp. Wielokrotnie przywo-
ływana już socjolożka z Maroka, Fatima Mernissi, podkreśla jednak, że chodzi 
tutaj nie tylko o mechanizmy internalizacji norm, a raczej o koncepcję kobie-
cej seksualności (Mernissi 1987: 30–33). W islamie ma ona bardzo dynamicz-
ny, aktywny charakter. Uwodzicielska moc kobiety pozostawiona poza kontrolą 
może rozpętać siły anarchii i chaosu zagrażające stabilności muzułmańskiego 
ładu. „Muzułmańska seksualność jest terytorialna – zauważa wspomniana so-
cjolożka – a mechanizm ją regulujący dokładnie umieszcza w społecznej prze-
strzeni obie płcie i wypracowuje rytuały rozwiązywania sprzeczności wynikają-
cych z nieuniknionego krzyżowania się przestrzeni kobiecych i męskich” (tamże: 
137). Rytuały te kształtuje nie tylko religia, ale także lokalne tradycje i nowe 
wzory zachowań, wyłaniające się w procesach modernizacji i globalizacji. 

Zbrodnie honorowe, choć kojarzone są zwykle z islamem, nie mają reli-
gijnego uzasadnienia. Teksty źródłowe – Koran i hadisy – nie zawierają żadnej 
wzmianki o zabójstwach z powodu honoru. Wykroczeniem, które szczegółowo 

179 Janusz Mucha (1985: 109) w monografi i o Millsie przypomina, co na podobny temat pisał 
pół wieku temu Stanisław Ossowski: „We współczesnym świecie koncentracja władzy i jej możli-
wości są coraz większe. Doskonalenie metod inżynierii społecznej staje się ważnym czynnikiem 
możliwości; wzmaga potęgę tych, którzy władzę posiadają, zmniejsza podmiotowość pozostałych. 
Ale przecież, socjolog nie musi ograniczać się do roli wykonawcy zamówień. Nie musi zakładać 
konieczności respektowania status quo. Może wybiegać ku przyszłości, może niejako patrzyć z ze-
wnątrz na własne społeczeństwo, może szukać nowych możliwości tkwiących w strukturach spo-
łecznych i psychice człowieka”.
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reguluje prawo islamskie, jest zina – cudzołóstwo, zagrożone karą 100 batów, 
jeśli dopuściła się go para niezamężna, kamieniowaniem – w przypadku osób 
pozostających w związkach małżeńskich. Cudzołóstwo musi być ponad wszelką 
wątpliwość potwierdzone albo przyznaniem się do winy bądź zeznaniami czte-
rech wiarygodnych świadków. W wypadku fałszywego oskarżenia grożą drakoń-
skie kary. Z uwagi na charakter aktywności – rzadko cudzołoży się przy czterech 
dorosłych świadkach – w praktyce dowód najczęściej oznacza (nie zawsze do-
browolne) przyznanie się do winy. Co istotne, Koran przewiduje taką sama karę 
dla kobiety i mężczyzny, podczas gdy w wypadku zabójstw honorowych odpo-
wiedzialność ponosi najczęściej tylko kobieta.

Współczesne interpretacje muzułmańskich tekstów źródłowych kładą nacisk 
przede wszystkim na ducha, mniej na literę prawa, podkreślając godność czło-
wieka nadaną mu przez Boga bez względu na pochodzenie, płeć, rasę czy religię; 
miłosierdzie i gotowość do przebaczania; indywidualną odpowiedzialność przed 
Bogiem za swoje czyny. Za przykład niech posłuży oświadczenie Muzułmańskiej 
Ligii Kobiet (Islamic Perspective on „Honor Killings” 1999: 3):

Jest oczywiste, że jednostka, bez względu na to, jak jest winna, nie może obciążyć winą 
kogoś innego. Więc jeśli kobieta angażuje się w niedozwoloną aktywność seksualną, ona 
i tylko ona ponosi konsekwencje ustalone przez Boga. Problem „zbrodni honorowych” 
nie jest problemem moralności czy gwarancji, że kobiety zachowają swoją cnotę, jest to 
raczej problem dominacji, władzy i niechęci do kobiet, które w tych przypadkach są po-
strzegane tylko jako niewolnice rodziny, zarówno w sferze fi zycznej, jak i symbolicznej.

Codzienność społeczeństw muzułmańskich, w których nauki islamu spotkały 
się ze zwyczajami kultur lokalnych, przynosi obraz daleko bardziej skompliko-
wany. Andrew Shryock podkreśla:

Opowieści o honorze w przeszłości i teraz tworzą ramy, w których odbijają się silnie mię-
dzy sobą splecione jordańskie wyobrażenia na temat rodziny, państwa, płci. Pojęcie honoru 
ciągle odtwarza kulturę polityczną, w której rodziny, plemiona i narodowe państwo pono-
szą odpowiedzialność wobec takiego samego moralnego zadania (...), męskość i kobiecość, 
kontrolujący i kontrolowana, ochraniający i ochraniana (za: Antoun 2000: 446–447).

W wielu tradycyjnych społecznościach regionu honor rodziny, jak i publicz-
na tożsamość mężczyzny zależą od kontroli kobiecej seksualności (por. Hourani 
1995). Dziewictwo jest swego rodzaju własnością mężczyzn rodu, przede wszyst-
kim ojca, potem staje się darem dla męża, wianem wnoszonym do małżeństwa. 
Jest cennym towarem, pilnie strzeżonym przez całą rodzinę. Społeczne oczeki-
wania wymuszane są przez całą gamę zakazów i nakazów, których kobieta po-
winna przestrzegać.

Jeśli jesteś Arabką, nie możesz ubierać się w ten sposób, siedzieć w kawiarni, wyjść do 
kina z kolegą, ludzie natychmiast będą plotkować o tobie. Natychmiast brat by się dowie-
dział, i co wtedy? (R17: 2008).
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Mord honorowy może być wykonany, gdy któraś z tych granic zostaje prze-
kroczona. Nie zawsze oznacza to seks pozamałżeński. Kobieta przekracza normy 
społeczne, znajdując się w miejscu, gdzie być nie powinna. A granice tej ekspre-
sji własnej cielesności internalizuje od najmłodszych lat przez cały rozbudowany 
system sankcji i segregacji przestrzennej, a przede wszystkim instytucji reputacji 
i obmowy. Na straży kobiecego ciała stoi kodeks, w drobiazgowy sposób wyzna-
czający reguły zachowania i stroju. Kobieta potrzebuje męskiej ochrony i opieki. 
Od tego, czy mężczyzna sprosta temu zadaniu, zależy jego status.

Korzenie zbrodni honorowych tkwią głęboko w strukturach sytemu pokre-
wieństwa. Rodzina jest punktem odniesienia przez całe życie – na dobre i na złe. 
Wychodząc za mąż, kobieta pozostaje członkinią rodu, który stanowi dla niej 
oparcie w sytuacjach życiowych niepowodzeń. Świadomość, że za małżonką 
stoją jej ojciec i bracia, jest często najlepszą gwarancją jej dobrego traktowania 
w rodzinie męża. Ale oznacza to, że odpowiedzialność za zachowanie córki czy 
siostry nie kończy się wraz z jej pełnoletniością czy zamążpójściem. Zachowanie 
niezgodne z tradycyjnymi normami pociąga za sobą utratę honoru przez całą ro-
dzinę. Można go odzyskać, wymierzając karę ostateczną, śmierć, odzyskując tym 
samym pozycję i reputację w lokalnej społeczności. Zabójstwa honorowe są ak-
tami przemocy, w których ojcowie i bracia zabijają osoby im najbliższe, swe cór-
ki i siostry. Często matki i rodzeństwo uczestniczą w tych zbrodniach, gdyż kara 
wymierzana jest najczęściej przez rodzinę pochodzenia, rzadziej męża. Jest wy-
razem tradycyjnie rozumianej spójności i solidarności. Dlatego decyzja o mor-
derstwie – jak pokazuje analiza Uni Wikan (2008) – jest decyzją zbiorową180. Re-
lacja między rodzinnym honorem a zachowaniem kobiety jest bardzo ścisła, a na 
jej specyfi kę dodatkowe światło rzuca pojęcie ird181. 

Znaczenie honoru (sharam) wykracza poza sferę seksualności kobiet. Skazą 
na honorze jest „niemęskie zachowanie” – tchórzostwo, niegościnność. Mężczy-
zna winien być wspaniałomyślny, prawdomówny i uczciwy. Jeśli jednak nie jest, 
nie pociąga to za sobą konsekwencji instytucjonalnych czy kar fi zycznych. Ird 
odnosi się wyłącznie do życia intymnego kobiety. Ma charakter absolutny. Ko-
bieta rodzi się z ird, jej obowiązkiem jest go strzec i ochraniać. Zachowanie wy-
kraczające poza akceptowane społecznie granice grozi jego bezpowrotną utratą. 
Ird i dziewictwo to często synonimy. Utrata dziewictwa oznacza utratę ird. Nie 
ma odwrotu182.

180 W Danii, jak pokazują badania tej autorki, w zabójstwo młodej Pakistanki zaangażowanych 
było 14 osób. Wszyscy zostali skazani.

181 Honor rodziny, reputacja kobiety.
182 Zabiegi przywracania błony dziewiczej należą do jednych z najczęstszych interwencji chi-

rurgicznych w regionie. Jedna z moich respondentek wspominała o unikającej małżeństwa trzy-
dziestolatce. Kobieta była molestowana w dzieciństwie przez wuja i przez lata żyła w strachu przez 
ujawnieniem, że nie jest dziewicą. Gdy postanowiła się poddać zabiegowi, okazało się, że jej błona 
dziewicza pozostała nienaruszona. Zabiegi takie, choć nielegalne, ratują życie wielu kobietom.
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Tymczasem, jak opisuje w swoich reportażach Rana Husseini, motywy zbrod-
ni, a tym samych interpretacja ird, bywają różne: od niedozwolonego seksu czy 
pozamałżeńskiej ciąży, przez małżeństwo z nieakceptowanym przez rodzinę part-
nerem, powody fi nansowe (najczęściej chęć zagarnięcia części spadku siostry), po 
wyjście z domu bez pozwolenia, gwałt czy rozmowę z nieznajomym. Nierzadko, 
by zabić, wystarczą plotki czy pomówienia. Gdy okazuje się, że były bezpodstaw-
ne – testy dziewictwa wykonywane są rutynowo – jest już za późno. Zdarza się 
także, że morderstwo ma zatuszować kazirodztwo (por. Husseini 2009).

Bliższa analiza ujawnia także, że scenariusz wydarzeń, jaki pociąga za sobą 
przekroczenie wyznaczonych społecznie norm, nie zawsze jest taki sam. Uciecz-
ka, małżeństwo183, wyciszenie sprawy, rekompensata i wygnanie lub ich różne 
kombinacje pozwalały niejednokrotnie uniknąć społecznej opresji. A co najważ-
niejsze, zarówno rozumienie honoru, jak i ird nie jest statyczne. W procesie spo-
łecznych zmian pojęcia poddawane są nieustannej reinterpretacji, zmieniają się. 
W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują trzy procesy:

– urbanizacja
Ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem społecznej zmiany, jest urbaniza-
cja. W ciągu niespełna pół wieku Jordania przeszła drogę od gospodarki opartej 
na rolnictwie i pasterstwie do społeczeństwa w pełni zurbanizowanego, z domi-
nującą rolą stolicy – Ammanu, gdzie mieszka blisko połowa jordańskiej popula-
cji. Urbanizacja to oczywiście nie tylko kwestia przestrzennego rozmieszczenia 
ludności, ale także stylu życia. W wirze miejskiej egzystencji osłabieniu ulegają 
dotychczasowe, lokalne więzi oparte na relacjach pokrewieństwa. W zatłoczo-
nych, wymuszających fi zyczną bliskość ośrodkach miejskich trudniej jest kon-
trolować kobiety z własnej rodziny. Życie staje się bardziej anonimowe, dominu-
jącym typem rodziny jest rodzina nuklearna. 

Jednak gdyby te cechy miejskiego życia w pełni charakteryzowały proces 
jordańskiej urbanizacji, z pewnością doniesienia prasowe o zabójstwach kobiet 
w Ammanie czy Zorce pojawiałyby się rzadziej. Niektóre dzielnice czy miasta 
powstały w wyniku migracji całych plemion lub grup pokrewieństwa. Tysią-
ce palestyńskich uchodźców, uciekając wraz z rodzinami z wiosek w swojej oj-
czyźnie, zasiedlało całe kwartały miast. W ten sposób premigracyjne struktury 
społeczne zostały w dużym stopniu zachowane. Dlatego w mieście takim jak 
Amman możemy z powodzeniem zostać pochłonięci przez wir życia metropo-
lii, z jej mobilnością, anonimowością, bogatą ofertą kulturalną i artystyczną bo-
hemą, ale też w wielu ubogich i zatłoczonych dzielnicach życie toczy się według 
tradycyjnych, plemiennych reguł.

183 Jordański Kodeks prawny pozwala uniknąć odpowiedzialności gwałcicielowi, jeśli ożeni się 
z ofi arą i nie rozwiedzie przez okres przynajmniej trzech lat (art. 308).
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– edukacja i udział kobiet w przestrzeni publicznej
Osiągnięcia jordańskie w dziedzinie edukacji na wszystkich poziomach kształce-
nia są imponujące. Choć obecność kobiet na rynku pracy ciągle utrzymuje się na 
niskich poziomie, to coraz częściej wkraczają w obszary, w których do tej pory 
całkowicie dominowali mężczyźni. To wszystko, w połączeniu ze zwiększającym 
się udziałem kobiet w polityce, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, 
stanowi wyzwanie dla tradycyjnego modelu kobiety. Wpływa to na ich poczu-
cie własnej wartości, sposób postrzegania miejsca i roli kobiet w społeczeństwie, 
i tym samym rozumienie takich pojęć, jak honor (czy ird).

– nowe źródła informacji i komunikacji
W ostatnim czasie, po wydarzeniach w Tunezji czy Egipcie, wiele napisano na te-
mat roli nowych mediów w społecznej mobilizacji na rzecz zmiany. Warto w tym 
kontekście zadać pytanie, jaki wpływ mają nowe środki komunikacji na relacje 
genderowe? Według najnowszych danych, 30% Jordanek korzysta z Internetu 
(„Th e Jordan Times” 25.08.2011), przeważają w tej grupie studentki. Internet jest 
z jednej strony źródłem informacji i nowych idei, z drugiej – narzędziem budo-
wania więzi z ludźmi spoza najbliższego otoczenia (szeroki dostęp do usług tele-
fonii komórkowej wzmacnia ten proces)184. Kontakty nawiązywane w ten sposób 
trudniej jest kontrolować, co nie znaczy, że nie budzą niepokojów. Profesor so-
cjologii na uniwersytecie w Balqa, Hussein Khuzai, zauważa:

Jest wiele rodzin, które zabraniają kobietom korzystać z Internetu, z obawy przed nawią-
zaniem w ten sposób romantycznych relacji nieakceptowanych w społeczeństwie. Zwykle 
takie kontakty za pośrednictwem serwisów społecznościowych młodzi ludzie inicju-
ją w sekrecie przed rodzicami. Rodzice zawsze obawiają się negatywnych doświadczeń 
członkiń swojej rodziny, jakie mogłyby przeżyć, korzystając z Internetu, takich jak nawią-
zanie znajomości czy bycie narażoną na niemoralną nieetyczną treść („Th e Jordan Times” 
25.08.2011).

Wszystkie te zjawiska wymykają się dotychczasowym interpretacjom zachowań 
zgodnych ze społecznie ustalonymi normami. Mogą też się przyczynić do refl ek-
sji na temat własnych praw.

Mówiąc szczerze, Jordania jest w regionalnej czołówce, jeśli chodzi o korzystanie 
z Internetu przez kobiety. Jednak rzadko korzystają one z Internetu w obronie własnych 
praw, dla zaspokojenia własnych potrzeb. Częściej szukają informacji potrzebnych dzie-
ciom w szkole; by zaspokoić potrzeby innych członków rodziny: jak gotowanie, urzą-
dzanie domu, pogawędki. Naszym celem jest zachęcenie kobiet do używania Internetu 
w obronie ich własnych praw. Do szukania wiedzy, a potem korzystania z niej (R1: 2011).

184 30% Jordańczyków i Jordanek korzysta z portali społecznościowych. 95% populacji ma 
swój własny telefon komórkowy, jak pokazały badania Telecommunications Regulatory Commis-
sion z 2011 roku („Th e Jordan Times” 28.12.2011). Dane z czerwca 2012 roku mówią już o dostę-
pie do usług telefonii komórkowej na poziomie 123%; 53% populacji ma stały dostęp do Internetu 
(„Th e Jordan Times” 26.06.2012).
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Rycina 40. Czy zbrodnie honorowe można usprawiedliwić? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Final Analyses… 2007: 82.

By uchwycić zasięg zachodzących zmian i odpowiedzieć na pytanie, w jakim 
stopniu wspomniane procesy zmieniają percepcję zabójstw motywowanych „ra-
towaniem honoru”, warto zapytać o opinię młodych ludzi. Najnowsze badania 
wykonane na próbie ponad 1000 osób między 18. a 25. rokiem życia pokazu-
ją, że zbrodnie honorowe nadal pozostają potężnym narzędziem kontroli kobiet. 
90% pytanej grupy jest świadoma istnienia tego typu zbrodni, choć ocena i sto-
sunek do takich czynów są zróżnicowane. Wśród osób, które przyznają, że wie-
dzą o mających miejsce w Jordanii zabójstwach z powodu honoru, ponad 40% 
uważa je za usprawiedliwione, podczas gdy niemal 60% zdecydowanie je od-
rzuca. Na uwagę zasługuje wewnętrzne zróżnicowanie każdej z tych grup. O ile 
wśród osób znajdujących usprawiedliwienie dla śmierci kobiety przeważają ta-
kie, które akceptują zbrodnię tylko w wyjątkowych przypadkach (na pytanie, czy 
„zbrodnie honorowe” można usprawiedliwić, 18,4% badanych odpowiedziało: 
„zdecydowanie tak”; 21,9%: „raczej tak”), to w grupie drugiej dominują zdecy-
dowani przeciwnicy i przeciwniczki zbrodni honorowych („zdecydowanie nie” 
odpowiedziało 57%; „raczej nie” – jedynie 2,8%). 

Wśród osób znajdujących usprawiedliwienie dla zabójstwa kobiety z powodu 
honoru dominują mężczyźni (na skali od 1 do 4, przy czym 1 oznacza zdecydo-
wanie nie, 4 zdecydowanie tak).

Warto zwrócić także uwagę na rozłożenie odpowiedzi ze względu na miejsce 
zamieszkania. Badania na dużej próbie pokazują, że mieszkańcy zachodniego 
(zamożnego) Ammanu są bardziej krytyczni wobec zbrodni honorowych niż po-
została część kraju.

Według badanych, cudzołóstwo to najczęstsza przyczyna, która może uspra-
wiedliwić zbrodnię. Ale wymieniają też inne powody, co widać na rycinie 43.

Wciąż istniejący ambiwalentny stosunek do zabójstw honorowych, który cha-
rakteryzuje najmłodsze pokolenie dorosłych Jordanek i Jordańczyków, znajduje 
także odbicie w regulacjach prawnych.
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Rycina 42. Poziom akceptacji zbrodni honorowych ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Final Analyses… 2007: 84.

Rycina 41. Poziom akceptacji zbrodni honorowych ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie Final Analyses… 2007: 83.

Rycina 43. Powody usprawiedliwiające, według badanych, zbrodnię honorową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Final Analyses… 2007: 85.
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Stan prawny

Rycina 44. Jordański Kodeks karny

art. 340
a. Ten, kto nakryje swoją żonę lub krewną na cudzołóstwie z obcym mężczyzną i zabije lub 

rani któreś z nich, jest zwolniony z odpowiedzialności karnej.
b. Ten, kto nakryje swoją żonę lub krewną z obcym mężczyzną na niezgodnym z prawem 

stosunku i zabije lub rani któreś z nich, korzysta z redukcji kary.

art. 98
Ten, kto popełnia zbrodnie w stanie najwyższego wzburzenia spowodowanego niedozwolonym 
czy w jakimś stopniu niebezpiecznym zachowaniem ofi ary, korzysta z redukcji kary.

Źródło: Jordański Kodeks karny

Prawo nie chroni ofi ar. Zabójcy na mocy artykułów 340 bądź 98 jordańskiego 
Kodeksu karnego unikają pełnej odpowiedzialności. Zdarzało się, że wychodzili 
na wolność po kilku miesiącach, najwyżej latach. Art. 340185 pozwala zreduko-
wać wymiar kary w wypadku zabójstwa żony bądź żeńskiej krewnej nakrytej na 
cudzołóstwie (czasem wystarczy posądzenie o cudzołóstwo). Do niedawna prze-
pis ten całkowicie uwalniał od odpowiedzialności karnej186. 

Artykuł 98 cieszy się jeszcze gorszą sławą. Działanie w „stanie najwyższe-
go wzburzenia” spowodowane nieobyczajnym zachowaniem ofi ary obniża karę 
(Reminding... 2005: 3). Tutaj nie jest konieczne nakrycie kochanków, a defi nicja 
niedozwolonego czy nieobyczajnego czynu zależy od sądów, które nierzadko sto-
sowały ten przepis wobec przestępstw popełnionych z premedytacją, będących 
rezultatem długich przygotowań. Rutynowo robiony test dziewictwa, który do-
wodzi, że ofi ara nie podejmowała seksualnej aktywności, nie wpływa na wyso-
kość kary. Wystarcza przekonanie, że przyniosła ona rodzinie „wstyd i hańbę”. 

Jedynym formalnym sposobem ochrony kobiety zagrożonej rodzinną zemstą 
jest umieszczenie jej, na mocy administracyjnej decyzji gubernatora, w kobie-
cym więzieniu. Są okresy, kiedy potencjalne ofi ary swoich rodzin stanowią więk-
szość osadzonych w tych ośrodkach187. Tylko gubernator może uchylić swoje po-

185 Inspiracją art. 340 jordańskiego Kodeksu karnego był art. 188 Kodeksu otomańskiego, wzo-
rowanego z kolei na art. 324 francuskiego Kodeksu karnego z 1881 roku.

186 Szczegółowo kolejne poprawki wnoszone do treści tego artykułu omówione zostały 
w ostatnim studium dotyczącym zbrodni honorowych, przygotowanym przez Information and 
Research Center King Hussein Foundation (Mansur, Shteiwi, Murad 2010). 

187 Według najnowszych dostępnych danych, w więzieniu kobiecym przebywa obecnie 40 ko-
biet skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, 13 zostało uwięzionych decyzją administracyjną 
z powodu groźby utraty życia (Jordan Shadow NGO Report 2012: 13).
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stanowienie, ale pod warunkiem, że któryś z krewnych o to wystąpi, zapewniając 
kobiecie bezpieczeństwo. Choć prawo wymaga wniosku kogokolwiek z rodziny, 
nigdy nie zdarzyło się, żeby była to kobieta. Zatem męski krewny – który jest 
najczęściej potencjalnym agresorem – aplikuje o uwolnienie. Często konieczne 
jest wpłacenie kaucji na wypadek zagrożenia życia krewnej. Jednak nie jest to 
wystarczającą gwarancją jej bezpieczeństwa. Zdarzały się wypadki zabójstw po 
opuszczeniu więzienia. Organizacje kobiece od lat apelują, by mogły wniosko-
wać o uwolnienie osadzonych. Inny palący postulat dotyczy miejsca, w którym 
kobiety uciekające przed zemstą rodziny miałyby zagwarantowane bezpieczeń-
stwo. Potencjalne ofi ary nie mogą szukać bezpiecznej kryjówki w schronisku dla 
ofi ar przemocy, ponieważ regulamin tej instytucji tego zabrania. 

Społeczno-ekonomiczne tło „zbrodni honorowych”

Centrum Informacji i Badań Fundacji Króla Husajna, wraz z Centrum na rzecz 
Rozwoju w Maraqu i Ośrodkiem Badań Społecznych Uniwersytetu Jordańskie-
go zrealizowały dwuletni projekt zatytułowany „Mathlouma188 usunąć »honor« 
ze zbrodni honorowych – projekt zmiany jordańskiego nastawienia”. Oprócz 
licznych działań edukacyjnych przygotowano szczegółową analizę społeczne-
go i ekonomicznego tła zbrodni honorowych w Jordanii (por. Mansur, Shteiwi, 
Murad 2010). Opierając się na ofi cjalnych statystykach i danych zebranych przez 
organizacje pozarządowe, przeanalizowano szczegółowo 102 przypadki zabójstw 
z powodu honoru, dokonanych w latach 2001–2009189. Przeprowadzono ponadto 
wywiady z osobami odbywającymi kary za zbrodnie honorowe. Na 43 osoby od-
siadujące w tym czasie takie wyroki 27 wzięło udział w badaniach. W trakcie na-
szego spotkania jedna z pracownic Centrum Informacji i Badań Fundacji Króla 
Husajna podsumowała:

Nasi badacze poszli do wszystkich więzień w Jordanii i przeprowadzili rozmowy ze 
sprawcami. Zebraliśmy ich historie, prawdziwe historie, jak zabili swoje siostry, mat-
ki, krewne. Przygotowaliśmy materiały, kampanię w całej Jordanii, byliśmy w Akabie, 
Karaku. Organizowaliśmy dyskusje, rozmawialiśmy z ludźmi, pytaliśmy o ich opinie. 
Spotykaliśmy się z kobietami i mężczyznami, żeby rozmawiać o zbrodniach honoro-
wych. Oczywiście, część z nich mówiła: „tak, ona powinna umrzeć, powinna być zabita, 
jeśli zrobiła to albo tamto...”. W naszym komitecie programowym byli duchowni chrześ-
cijańscy i muzułmańscy, przedstawiciel policji, prawnicy, reprezentanci wielu instytucji. 
Przygotowaliśmy krótkie fi lmy (R26: 2011).

188 Kobieca ofi ara niesprawiedliwości.
189 Spośród przeanalizowanych 102 przypadków zabójstw, w 90% ofi arami były kobiety, 

w 11 przypadkach – mężczyźni (często w takich sytuacjach zabijano parę).
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Wskazanie najważniejszych rezultatów tej pracy, w połączeniu z opublikowa-
nymi ostatnio materiałami zebranymi przez dziennikarkę śledczą Ranę Husseini 
pozwoli rzucić nowe światło na problem zbrodni honorowych.

Motywy zabójstw w imię honoru

Sprawcy, z którymi przeprowadzono wywiady, jako główne powody swoich dzia-
łań wymieniali: dumę, tradycję, honor i presję społeczną. Rzadko ich zbrodnia 
pociągała za sobą poczucie winy: 

Nie żałuję tego, co zrobiłem. Planowałem ją zabić. Honor jest ważniejszy niż krew. Nie żału-
ję tego. Gdyby ożyła, zabiłbym ją ponownie. Gdyby wstała z grobu, zrobiłbym to jeszcze raz 

– przyznaje ojciec, który zabił swoją osiemnastoletnią córkę (Perpetrators Affi  da-
vits 2010: 8).

Żałuję dziesięcioletniego wyroku, nie żałuję jej śmierci, zasłużyła 

– mówi żonaty z dwiema kobietami trzydziestoletni mężczyzna, który został 
oskarżony o zabójstwo kuzynki (tamże: 10). Kobiety, które odbywały karę, pod-
kreślały, że musiały poddać się presji społecznej, bo w przeciwnym razie same 
byłyby narażone na śmierć:

Byłam przerażona, nie wiedziałam, co zrobić. Jeśli jej ojciec czy bracia dowiedzieliby się, 
zabiliby nas obie. Zawsze powtarzają, nie ma nic ważniejszego od honoru (tamże: 1).

Tylko kilka osób wyraziło żal z powodu tego, co się stało:

To wpłynęło na moje siostry. Były bardzo smutne. Dwa tygodnie temu śniło mi się to 
morderstwo, obudziłem się cały we łzach 

– wspomina dwudziestojednoletni syn, który zabił matkę (tamże: 6).

Bardzo żałuję tego, co zrobiłem, ale tak jest lepiej 

– opowiada czterdziestoczteroletni brat, który pozbawił życia dwudziestosied-
mioletnią siostrę (tamże: 8).

Nie czułem wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobiłem, nawet wówczas, gdy raport 
medyczny potwierdził, że moja siostra była dziewicą. Bardziej byłem zainteresowany re-
putacją mojej rodziny. Źle postępowała, poniosła karę. Ale teraz jestem zakłopotany i nie 
wiem, czy to była dobra decyzja 

– przyznaje osiemnastoletni brat, który zabił siostrę, dwudziestoletnią studentkę 
(tamże: 4). Często niechęć ofi ar do poddania się kontroli rodziny czy niezgoda na 
ingerowanie w ich życie interpretowane były jako prowokacja. Narażenie dobre-
go imienia rodziny musiało – w opinii zabójców – spowodować reakcję. Wszyscy 
podkreślali, że nie było alternatywy. Jeden z zabójców opowiadał Rani Husseini: 
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Zabiłem ją, bo nie była dziewicą190. Popełniła błąd, nieważne, czy z własnej woli, czy nie. 
Lepiej żeby jedna osoba umarła niż cała rodzina z powodu wstydu czy hańby. To jest jak 
kosz jabłek. Jeśli masz zepsute jabłko, czy zostawiasz je, czy wyrzucasz? Ja je właśnie wy-
rzuciłem (Husseini 2009: 10).

Choć często podkreślano, że decyzja była podjęta pod wpływem emocji, zebrane 
dowody wskazują, że zabójstwa są zwykle szczegółowo zaplanowane. Pozostali 
członkowie rodziny – według relacji sprawców – nie brali bezpośredniego udzia-
łu w zbrodni, nic jednak nie zrobili, żeby jej zapobiec. Śmierć była przyjmowana 
z ulgą, jako najlepsze rozwiązanie. 

Może o tym świadczyć to, że rodzina zwykle wycofywała oskarżenie (co 
zmniejszało karę), odwiedzała sprawcę w więzieniu, jeśli trzeba – wspomagała 
fi nansowo jego najbliższych krewnych. Aż 23 rozmówców podkreślało presję 
najbliższej społeczności, wskazując na zwyczaje plemienne (nie religijne), które 
leżą u źródła takich zabójstw. W podobnym duchu wypowiadał się rozmówca 
Husseini:

Wiem, że zabicie siostry jest niezgodne z islamem i potępiane przez Boga, ale musiałem 
zrobić to, co zrobiłem. Wiem, że moja siostra została zabita niesłusznie, ale co ja mogę 
zrobić? Tak myśli społeczeństwo. Tak naprawdę nikt nie chce pozbawiać życia swoją sio-
strę (tamże: 12).

Obawa przed opinią społeczną, odrzuceniem była podawana jako bezpośredni 
impuls. Khalid (historia poniżej), kolejny rozmówca dziennikarki, na uwagę, że 
jego czyn był sprzeczny z szariatem, odpowiedział:

Ale społeczeństwo jest silniejsze od religii. Musiałem ją zabić, żeby uratować rodzinny ho-
nor. Społeczeństwo narzuca nam reguły i ja się im poddałem. Nikt nie rozmawiał ze mną 
na ulicy. Żyjemy w zacofanym społeczeństwie, które nakłada zacofane reguły na nasze ży-
cie (tamże: 16).

Wynoś się, jeśli nie jesteś mężczyzną. Gdybyś był, zabiłbyś swoją córkę 

– cytuje wypowiedź starszyzny wioski Richard Antoun (2000: 455). Autorzy ra-
portu kończącego projekt „Mathlouma...”, w tym kontekście piszą:

W miejscach, w których ludzie żyją blisko siebie i gdzie prywatność jest często nieosiągal-
na, obawa przed obmową i odrzuceniem jest bolesna i nie do przezwyciężenia (Mansur, 
Shteiwi, Murad 2010: 47).

Jak dotąd rzadko podejmowano kwestię długoterminowych konsekwencji 
zbrodni honorowych. Zebrane materiały rzucają światło na tę kwestię:

190 Siostra Yasmin została zgwałcona przez szwagra. Decyzja o zabójstwie została podjęta 
przez całe plemię, 800 mężczyzn. 



262 Część druga

To dotknęło moje siostry, dwie z nich nie wyszły za mąż, a mój brat rozwiódł się 
z żoną, dwóch braci jest w więzieniu za to zabójstwo, każdy ma siedmioipółletni wyrok 
(Perpetrators Affi  davits 2010: 2).

To bardzo wpłynęło na reputację mojej rodziny, zaraz po moim aresztowaniu nie wiodło 
im się dobrze, rodzice nie mieli pracy, brat nie chodził do szkoły (tamże: 4).

Miałem dziecko, zostawiłem je, gdy miało miesiąc. Mój ojciec był bardzo stary i schoro-
wany, potrzebował opieki i poza mną nie miał nikogo. Umarł rok temu, opiekowała się 
nim moja żona (tamże: 3).

Moje siostry zostały odesłane przez mężów do domu rodziców (tamże: 9).

Zabójcy „honorowi” często podkreślają, że zarówno w więzieniu, jak i w ro-
dzinie byli traktowani jak bohaterowie. Po odbyciu kary mieli jednak problemy 
ze znalezieniem żony czy stałej pracy. Sarhan, z którym Husseini rozmawiała, 
oświadczał się jedenaście razy, bez skutku. Odmawiali wszyscy, nawet wuj, który 
zachęcał go do zabójstwa siostry.

Wszyscy mi odmawiali, bo bali się, że pewnego dnia zabiję ich albo ich córki. (...) 
Prawdę mówiąc, Rana, bałbym się mieć córkę, bo społeczeństwo jest okrutne (Husseini 
2009: 14–15).

Charakterystyka ofi ar

Tabela 7. Najważniejsze cechy społeczno-ekonomiczne ofi ar

Wiek Stan cywilny Wykształcenie Zatrudnienie Dochody
• < 18: 13%
• 19–24: 41%
• 25–30: 27%
• 31–36: 10%
• 37–45: 4%
• > 45: 5%

• Panna: 44%
• Mężatka: 31%
• Rozwiedziona: 

25%

• Analfabetki: 
19%

• Podstawowe: 
28%

• Średnie zawo-
dowe: 15%

• Średnie ogól-
ne: 30%

• Koledż: 6%
• Licencjat: 2%

• Bezrobotna: 
54%

• Pracująca: 17%
• Ucząca się: 7%
• Zajmująca się 

domem: 21%

• > 450JD: 42%
• > 150 JD: 33%
• 151–250 JD: 25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mansur, Shteiwi, Murad 2010: 48–50.

Zdecydowana większość, ponieważ aż 91% zamordowanych z powodu hono-
ru kobiet, miała poniżej 36 lat. Największą grupę stanowiły ofi ary w przedziale 
wieku 19–24, potem kobiety między 25. a 34. rokiem życia i trzecia grupa – to 
osoby najmłodsze, poniżej 18. roku życia. Najczęściej ofi arami zabójstw z powo-
du honoru są kobiety niezamężne, następnie zaś mężatki i kobiety rozwiedzione 
lub będące w separacji.
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Jedynie 8% miało dyplom studiów wyższych (2% – studiów uniwersyteckich). 
Przy powszechności edukacji na poziomie wyższym wśród Jordanek świadczy 
to, że wraz ze wzrostem wykształcenia częstość zabójstw honorowych spada. 

Niski kapitał edukacyjny skutkuje mniejszymi szansami na rynku pracy i tym 
samym niższymi dochodami. Ponad połowa zamordowanych kobiet nie była za-
trudniona, jedna piąta zajmowała się domem, 7% ciągle się uczyło, pozostając 
tym samym w sytuacji pełnej zależności ekonomicznej od rodziny. Jedynie 17% 
z nich było zatrudnionych. Dochody interesującej nas grupy plasują się poniżej 
średniej 250 JD na rodzinę (poziom mediany dochodów w Jordanii), 42% mieści 
się w przedziale dochodowym poniżej 450 JD.

Warto także zwrócić uwagę na fakt rozmieszczenia geografi cznego. Najwięcej 
zabójstw odnotowuje się w centrum kraju – regionu, gdzie z jednej strony żyje 
największa część jordańskiej populacji, z drugiej – zagęszczenie ludności jest tam 
największe. 

Charakterystyka sprawców

Jeśli wrócimy do rozważań nad specyfi ką bliskowschodniego patriarchatu, nie 
powinno dziwić, że sprawcami zbrodni honorowych są najbliżsi męscy krewni – 
najczęściej brat, w drugiej kolejności ojciec (zdarza się, że do wykonania zbrodni 
wyznacza się najmłodszego brata, który ze względu na niepełnoletniość ponie-
sie niższą karę). Choć większość zabójstw ma miejsce w rodzinie nuklearnej, nie 
oznacza to – jak pokazują wywiady – braku presji ze strony całej wspólnoty.

Ponad połowa sprawców ma poniżej 30 lat, 34% nie ukończyło 24 lat. War-
to zaznaczyć, że tę grupę najczęściej w Jordanii dotyka bezrobocie. Nieco ponad 
połowa zabójców była żonata, 48% to kawalerowie.

Podobnie jak w przypadku ofi ar, wśród zabójców niewielu ma wykształ-
cenie wyższe. Blisko jedną czwartą stanowią analfabeci. Niemal połowa za-

Rycina 45. Stopień pokrewieństwa z ofi arą

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mansur, Shteiwi, Murad 2010: 51.
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kończyła edukację na poziomie podstawowym. Poziom bezrobocia wśród 
sprawców jest nieco wyższy (16%) niż średnia krajowa dla mężczyzn (13%), 
33% z nich w chwili morderstwa nie miało pracy. Dochody jednej czwartej nie 
przekraczały 250 JD, blisko jedna czwarta żyła za mniej niż 150 JD na miesiąc, 
podczas gdy 44% uzyskiwało dochody w ostatnim przedziale – poniżej 450 JD. 
Przy czym, jak zauważają badacze, ta część danych nie była kompletna. Dlate-
go by uzupełnić profi l ekonomiczny, dane o dochodach należy skorelować z in-
nymi zmiennymi. 

Tabela 8. Najważniejsze cechy społeczno-ekonomiczne sprawców

Wiek Stan cywilny Wykształcenie Zatrudnienie Dochody
• < 18: 8%
• 19–24: 34%
• 25–30: 27%
• 31–36: 9%
• 37–42: 9%
• > 43: 15%

• Żonaty: 51%
• Kawaler: 48%
• Rozwiedziony: 

1%

• Analfabeci: 
23%

• Podstawowe: 
24%

• Średnie zawo-
dowe: 24%

• Średnie ogól-
ne: 21%

• Koledż: 6%
• Licencjat: 2%

• Bezrobotny: 
16%

• Pracujący: 67%
• Uczący się: 12%
• Emeryt: 5%

• > 450JD: 44%
• > 150 JD: 22%
• 151–250 JD: 6%
• 251–350 JD: 17%
• 351–450 JD: 11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mansur, Shteiwi, Murad 2010: 51–53.

Ogólny profi l ofi ar i zabójców

Podsumowując, sprawcami zbrodni honorowych w Jordanii są najczęściej mło-
dzi (19–30 lat) muzułmańscy191 mężczyźni. Rzadko mieli szansę kontynuować 
edukację na poziomie wyższym, zwykle kończyli naukę na szkole podstawowej, 
wielu jest analfabetami. Mieszkają w ubogich i najgęściej zaludnionych częściach 
kraju. Przed uwięzieniem większość z nich pracowała w handlu lub wykonywała 
zawód kierowcy. Posiadają własne rodziny (choć duża część jest stanu wolnego). 
Zabójcy honorowi nie należą do osób religijnych: 69,4% nie modli się regularnie, 
zaś 55,5% nie pości. Wielu z nich zdarzały się już wcześniej zatargi z prawem – 
35,1% miała wyroki za agresywne zachowanie (Esposito, Mogahed 2007: 123). 

191 Nie znaczy to, że zbrodnie honorowe nie przekraczają granic religijnych wspólnot. Raport 
HRW (Honoring the Killers... 2004), opisuje przypadek chrześcijanki przebywającej w więzieniu. Jej 
muzułmański narzeczony chciał wziąć z nią ślub, jednak brat nie wyraził zgody, grożąc jej śmier-
cią. Prawniczki starały się pomóc jej uzyskać kanadyjską wizę. Zwykle wyjazd jest opcją nieosią-
galną, większość kobiet nie ma paszportu. Do niedawna, by go otrzymać, musiały uzyskać zgodę 
męskiego opiekuna.
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Ofi ary to najczęściej samotne, młode muzułmanki w wieku 19–30 lat. Mają 
dyplom co najmniej szkoły średniej, choć grupa kobiet niepiśmiennych lub 
z ukończoną jedynie podstawówką również jest liczna. Pozostają najczęściej na 
utrzymaniu rodziny.

Pojedyncze cechy nie oddają pełnego obrazu zjawiska zbrodni honorowych. 
Dopiero połączenie czynników, takich jak miejsce zamieszkania, edukacja, do-
chody, charakteryzuje szanse i życiowe możliwości zarówno ofi ar, jak i spraw-
ców (czyli np. młody wiek, brak pracy, niskie wykształcenie, biedny region za-
mieszkania). Zebrane dane wskazują na wysoką korelację między ubóstwem 
a popełnianiem zabójstw z powodu honoru (Mansur, Shteiwi, Murad 2010: 
55). 70% ofi ar i 64% sprawców możemy zaliczyć do grupy osób biednych lub 
bardzo biednych. 

Rycina 46 odbija społeczną stratyfi kację w Haszymidzkim Królestwie Jorda-
nii. Wynika z niej, że jedna piąta populacji kraju żyje poniżej progu ubóstwa, 
chociaż socjolodzy wskazują raczej na 30%. Podkreślają, że o znalezieniu się 
(bądź nie) w ostatnich dwóch grupach decydują często dodatkowe JD. Docho-
dy z pracy z trudem pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. To, co 
odróżnia te dwie najuboższe grupy, to sposób na przetrwanie oparty na solidar-
ności rodzinnej (pomoc i dorywcze prace u członków rodziny), dobroczynności, 
pomocy społecznej i zasiłkach.

Przeprowadzone na bogatym materiale z wielu krajów analizy porównawcze 
zabójstw z powodu honoru pozwoliły zidentyfi kować także inne czynniki, które 
wpływają na wzrost liczby tego typu zbrodni. Są to m.in.: poczucie bezpieczeń-

Rycina 46. Stratyfi kacja społeczna w Jordanii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mansur, Shteiwi, Murad 2010: 57.
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stwa, militaryzacja kultury192 czy nasilenie nastrojów fundamentalistycznych. 
Podobną analizę przeprowadzono w Jordanii. Zauważono, że w badanym okre-
sie – między 2003 a 2006 rokiem – liczba zabójstw systematycznie spadała. Za-
częła rosnąć wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju. Ze względu 
na możliwą niedoskonałość statystyk Biura Bezpieczeństwa Publicznego, z któ-
rych korzystano (Rana Husseini podaje liczby wyższe dla poszczególnych lat), 
trudno w tej chwili jednoznacznie potwierdzić tę hipotezę.

Historia jednej kampanii

Historia ruchu na rzecz przeciwdziałania zbrodniom honorowym nieodłącznie 
związana jest z postacią Rany Husseini, dziennikarki śledczej angielskojęzycz-
nej gazety codziennej „Th e Jordan Times”. Na jej łamach, 6 października 1994 
roku, opublikowany został artykuł Murder in the name of honour. Była to histo-
ria zabójstwa Kifayi, szesnastolatki z ubogiej, śródmiejskiej dzielnicy Amma-
nu. Dziewczyna została zgwałcona przez swojego brata Muhamada. By uniknąć 
skandalu, Kifayę zmuszono do aborcji, po czym wydano za mąż za znacznie star-
szego mężczyznę. Gdy po sześciu miesiącach zdecydowała się rozwieść, matka, 
wuj i bracia zdecydowali, że dziewczyna musi umrzeć. Wykonawcą woli rodziny 
był drugi brat, trzydziestodwuletni Khadid. Kifaya głośno błagała o miłosierdzie, 
jednak żaden z sąsiadów nie zareagował.

Artykuł przyczynił się do przełamania zmowy milczenia wokół zabójstw 
z powodu honoru. Można po latach zastanawiać się, jak to się stało, że publi-
kacja w ogóle była możliwa. Wydaje się, że wiele tłumaczy miejsce ukazania się 
artykułu, gdyż cenzura rzadziej ingerowała w politykę redakcyjną gazet angiel-
skojęzycznych. Wiązało się to jednak z poważną barierą dla ich oddziaływania – 
docierały do osób wykształconych, o zasobach wyższych niż jordańska średnia. 
Podczas naszego pierwszego spotkania Rana Husseini (R15: 2008) wspominała: 

Wtedy, gdy zaczynałam, nikt nie chciał poruszać tej kwestii. Wszyscy wiedzieli, ale był to 
temat tabu. Policja nie reagowała, bo nie uważała tego za morderstwo. Zabójcy zgłaszali 
się na policję, dostawali minimalny wyrok. Często kobiety zabijane były z innych powo-
dów (np. w celu zagarnięcia ich części spadku). Jako przyczynę zgłaszano honor.

Niewątpliwie działalność reporterska Rany Husseini w spektakularny sposób na-
głośniła problem zabójstw kobiet z powodu honoru. Natrafi ła jednak na grunt 
przygotowany już przez niektóre organizacje kobiece. W latach 80. kwestia ta 
zaczęła być podnoszona przez prawniczki związane z ruchem kobiecym, zwykle 

192 Ogólnie obserwuje się nasilenie przemocy domowej na terenach objętych konfl iktem mili-
tarnym (por. Kowalska 2004c). Zanotowano zwiększenie liczby zbrodni honorowych wraz z inten-
syfi kacją działań militarnych w Czeczenii, na terenach kurdyjskich objętych konfl iktem zbrojnym.
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w szerszym kontekście przemocy domowej. W 1994 roku Jordańska Unia Kobiet 
(JUW) uruchomiła pierwszą linię telefoniczną dla ofi ar. Asma Khader, przez lata 
związana z JUW, wspomina: „Ciągle byłam oskarżana o nakłanianie do rozwią-
złości” (R1: 2008).

Pomimo nacisku na redakcję i gróźb wobec autorki Rana Husseini regularnie 
przygotowywała reportaże o kolejnych zabójstwach z powodu honoru. Praca ta 
już w 1995 roku została nagrodzona przez MEDNEWS (Med-Media Programme, 
European Union). Największym medialnym echem odbiło się przyznanie dzien-
nikarce Reebok Human Rights Award w 1998 roku (Klein 2004). CNN wypro-
dukowała piętnastominutowy dokument o zbrodniach honorowych w Jordanii. 
Szkodziło to wizerunkowi tego państwa jako kraju tolerancyjnego, otwartego 
na zagraniczne inwestycje, jaki konsekwentnie starał się propagować – przede 
wszystkim na Zachodzie – Pałac Królewski. Reakcją na wzrastającą presję za-
równo w kraju, jak i poza jego granicami, był nacisk króla Abdullaha II na rząd 
w celu podjęcia działań na rzecz zmiany prawa dyskryminującego kobiety. Cho-
dziło o jeden z okrytych wyjątkowo złą sławą artykułów – art. 340 Kodeksu kar-
nego. Została powołana komisja prawna, która rozpoczęła prace nad tą kwestią.

W tym samych czasie grupa młodych ludzi powołała do życia Jordański Na-
rodowy Komitet na rzecz Eliminacji tak zwanych Zbrodni Honorowych193. Hi-
storia tej inicjatywy jest doskonałą ilustracją zarówno siły oraz skuteczności 
społeczeństwa obywatelskiego w kraju arabskim, jak i słabości demokratycz-
nych działań w konfrontacji z państwem. W lutym 1999 roku z Raną Husseini 
skontaktował się farmaceuta, Basil Burgan. Zadecydowali o podjęciu wspólnych 
działań na rzecz powołania inicjatywy obywatelskiej, która miała mieć dwa za-
sadnicze cele: kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zabójstw z powodu 
honoru i zmianę prawa, tak by mordercy nie mogli uniknąć kary za zabójstwo. 
Wszystko zaczęło się od wysłania e-maili do znajomych osób, z zaproszeniem do 
włączenia się w działalność tworzącej się grupy. Na pierwszym spotkaniu było 
około 20 osób, spośród których wyłoniono komitet złożony z siedmiu kobiet 
i czterech mężczyzn. Byli to młodzi (20–40 lat), wykształceni przedstawiciele 
i przedstawicielki klasy średniej z Ammanu194. Piątka z nich studiowała za gra-
nicą. Zdecydowana większość nie miała żadnego doświadczenia w działalności 
politycznej.

Nie zdecydowano się na rejestrację stowarzyszenia, co miało poważne kon-
sekwencje – m.in. brak siedziby (komitet spotykał się w prywatnych domach) 
i kłopoty z drukiem materiałów, ale z drugiej strony, było też głęboko przemy-

193 Jordanian National Committee to Eliminate So-Called Honor Crimes.
194 Poza Raną Husseini i Basilem Burganem w skład Komitetu wchodzili: Asma Khader, praw-

niczka i aktywistka kobieca; Muna Darwazeh, producentka telewizyjna; Najwa Ghannoum, me-
nagerka; Muna Abu Rayyan, specjalistka ds. PR i marketingu; Sultan Abu Mariam i Samir Abdul 
Azzis, inżynierowie; Khalid Kaish, przedsiębiorca spożywczy, oraz dwie studentki: Nasreen Han-
non i Ruba Dabis. 
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ślanym krokiem. „Chcieliśmy odejść od modelu NGO w stronę aktywizmu spo-
łecznego, którego struktura byłaby bardziej horyzontalna” (Tadros 2011b: 19) 
– wspomina Rana Husseini. Pilnie strzeżono autonomii, podkreślając w wielu 
wywiadach niezależność nie tylko od struktur państwowych, ale także każdej 
innej politycznej i społecznej organizacji. Podjęto decyzję o nieprzyjmowaniu 
wsparcia fi nansowego od żadnych donatorów zagranicznych. Kolejną ważną ce-
chą inicjatywy była niehierarchiczna struktura; nie było jednego lidera czy li-
derki, a decyzję podejmowano przez consensus. Poszczególne osoby odpowia-
dały za koordynację określonych działań. Każdy mógł się włączyć, jeśli uważał, 
że ma na to czas, chęć i zdolności. Niewątpliwie stanowiło to wyzwanie rzucone 
skostniałym strukturom zarówno państwa, jak i ofi cjalnych NGO-sów (por. Ta-
dros 2011b).

Pierwszym działaniem, które miało spopularyzować postulaty komitetu, a za-
razem skłonić władze i społeczeństwo do debaty, była ogólnokrajowa akcja zbie-
rania podpisów pod projektem zmiany artykułu 340. Można spytać, dlaczego art. 
340, a nie częściej wykorzystywany przez obrońców „honorowych” zabójców art. 
98? Asma Khader, doradczyni prawna Komitetu, argumentowała, że art. 340 od-
nosi się bezpośrednio do cudzołóstwa, art. 98 ma szersze zastosowanie, niż leży 
to w zainteresowaniach Komitetu. W planach było zebranie w ciągu roku 50 ty-
sięcy podpisów, co zmusiłoby parlament do zajęcia się sprawą. Była to pierwsza 
tego typu akcja w historii Jordanii.

Zbieraliśmy podpisy, spotykaliśmy się z ludźmi twarzą w twarz, na ulicach. Czasem 
podpisywali, czasem nie. Tworzyliśmy ruch społeczny. Pierwszy tego typu w Jordanii. 
To był jordański ruch społeczny i dekonstrukcja kolejnego społecznego tabu. Ludzie ni-
gdy nic nie podpisywali, żadnej petycji. Obawiali się nękania przez służby bezpieczeń-
stwa. Zorganizowaliśmy wielki marsz. Tylko kilka razy w Jordanii miał miejsce marsz 
obywatelski 

– opowiadała mi Rana Husseini (R15: 2008). By zrozumieć tło tych działań, 
warto poświęcić nieco uwagi klimatowi politycznemu tamtego czasu. Centrum 
Studiów Strategicznych Uniwersytetu Jordańskiego cyklicznie przeprowadza ba-
dania na temat stanu demokracji w kraju. W 2000 roku na pytanie: „czy móg-
łbyś krytykować lub wyrażać odmienne od rządu zdanie bez narażania bezpie-
czeństwa swojego i swojej rodziny bądź groźby utraty środków do życia?”, 72,6% 
badanych odpowiedziało „nie” (za: Nanes 2003: 121). Oto w jakiej politycznej 
atmosferze kampania rozpoczęła swoją działalność. 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym ofi cjalne ogłoszenie działalności 
w mediach, minister sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym poinformo-
wał o przekazaniu pod głosowanie w parlamencie wniosku o zniesienie art. 340. 
W uzasadnieniu komisji przygotowującej wniosek czytamy:

1. Istnienie tego artykułu narusza konstytucję, ponieważ pozwala jednost-
kom brać prawo w swoje ręce;
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2. Jest on dyskryminujący wobec kobiet, gdyż łagodniejszy wyrok gwarantu-
je tylko mężczyznom;

3. Narusza także islamską religię, która wymaga potwierdzenia cudzołóstwa 
przez czterech świadków o nienagannej reputacji, a tylko w mocy państwa 
albo władcy jest wymierzanie kary śmierci; 

4. Prawo powinno być zmienione w odpowiedzi na ciągłą krytykę istnienia 
artykułu 340 ze strony zachodnich organizacji humanitarnych (Husseini 
2009: 37).

Trudno sobie wyobrazić wyświadczenie bardziej niefortunnej przysługi gru-
pie aktywistek i aktywistów rodzącego się ruchu niż punkt 4 wydanego oświad-
czenia. Pomimo że Haszymidzkie Królestwo Jordanii od początku swojego 
istnienia korzystało z szerokiego strumienia pomocy zagranicznej różnej pro-
weniencji oskarżenie o zachodnią ingerencję mającą na celu zniszczenie zdrowej 
tkanki społeczeństwa może zawsze liczyć na aplauz grup konserwatywnych. Co 
gorsze, budzi wątpliwości wśród szerszego grona obywateli i obywatelek co do 
intencji i motywów działań na rzecz praw człowieka.

Pomimo tego obywatelska akcja zbierania podpisów została zainaugurowana 
konferencją prasową 23 sierpnia 1999 roku i opublikowaniem w „Th e Jordan Ti-
mes” petycji z prośbą o zbieranie podpisów, w której czytamy m.in.:

Ponieważ ofi ary głosu już nie mają, od tej pory my zazdrośnie strzeżemy życia i bezpie-
czeństwa wszystkich jordańskich obywatelek i obywateli i ich prawa do życia w pokoju 
i harmonii opartych na szacunku dla ludzkiej godności, praw jednostki, sprawiedliwo-
ści, poczuciu bezpieczeństwa, na prawie do sprawiedliwego sądu i obrony, a ponieważ te 
zbrodnie są sprzeczne z islamskim prawem, Konstytucją, międzynarodową Konwencją 
w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, wyrażamy nasze popar-
cie dla decyzji Ministra Sprawiedliwości, Hazeh Hadada, i rządu o podjęciu działań na 
rzecz zniesienia artykułu 340 jordańskiego Kodeksu karnego, w duchu dyrektyw Jego 
Wysokości Króla Abdullaha II dotyczących zniesienia wszystkich form dyskryminacji 
wobec kobiet (tamże: 35).

Przygotowano broszurę zawierającą informacje odnoszące się do art. 340 i in-
nych dyskryminujących kobiety aktów prawnych, statystyki i nazwiska 80 ofi ar 
zamordowanych przez rodziny w okresie poprzedzających powstanie Komitetu. 
Wiadomość o podpisaniu petycji przez członków rodziny królewskiej195 i zna-
nych urzędników pomogła przełamać opór wielu osób. Dla biorących udział 

195 Postawa rodziny królewskiej w tym kontekście budzi niejednoznaczne opinie, jest to temat 
drażliwy. Dzięki interwencji Pałacu cofnięto zakaz konferencji prasowej. Także później, wiele razy 
pomoc królewska okazywała się skuteczna. Zarówno król Husajn, jego brat i żona, jak i obecna 
para królewska wypowiadali się przeciwko zabójstwom z powodu honoru. Jednak na płomiennych 
oświadczeniach się kończyło. Prawo i praktyka jego stosowania pozostawały niezmienione. Czy 
dodanie punktu 4 – co, jak można było przypuszczać, znacznie utrudniło osiągnięcie celów Komi-
tetu – do oświadczenia komisji działającej z inspiracji króla było wyrazem niesubordynacji wobec 
władcy rządu przez niego mianowanego? 
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w tym obywatelskim przedsięwzięciu było jasne, że stawka jest znacznie wyższa 
niż zmiana jednego artykułu w Kodeksie karnym. Argumentacja odwołująca się 
do praw człowieka, wolności demokratycznych i obywatelskich powinności – 
znaczenia działań każdego obywatela czy obywatelki na rzecz poprawy jakości 
życia społecznego – pojawiała się we wszystkich materiałach i wypowiedziach 
komitetu. Trudno było taką linię zakwestionować, bo wpisywała się doskonale 
w ofi cjalną retorykę otwarcia liberalnego.

Mieliśmy nadzieję – napisze po latach Husseini (tamże: 32–33) – że jak uda się stworzyć 
ruch, to rząd będzie bardziej liczył się z ludźmi. Przynajmniej, robiąc to, skłanialiśmy lu-
dzi do zaangażowania się, do zainteresowania tym, jak kraj jest rządzony – i to pokazało-
by ludziom, że jest możliwe, aby ich głos był usłyszany.

Zagwarantowano pomoc prawną na wypadek problemów z służbą bezpieczeń-
stwa w trakcie zbierania podpisów (dwie osoby zostały zatrzymane). Do pomocy 
włączyło się około 300 wolontariuszek i wolontariuszy. Temat pojawiał się wszę-
dzie − w radio, telewizji, płatnych i darmowych ogłoszeniach prasowych, na forach 
internetowych. We wrześniu Jordańska Unia Kobiet zorganizowała konferencję 
Zbrodnie honorowe... jakieś postępy? Na zakończenie wezwano parlament do zmia-
ny prawa. Pierwszy raz głos zabrał przedstawiciel duchowieństwa, były doradca 
króla ds. religijnych, a zarazem Przewodniczący Sądu Islamskiego. Potępił zabój-
stwa z powodu honoru: „Mordercy myślą, że krew ich ofi ar jest medalem świad-
czącym o ich heroicznym akcie w obronie honoru. Nie wiedzą, że gniew Boga 
i przekleństwo zostaną z nimi” (Husseini 2009: 52). Natomiast Front Akcji Islam-
skiej – polityczna reprezentacja Bractwa Muzułmańskiego – oskarżył organizatorki 
i organizatorów Komitetu o deprawowanie społeczeństwa, narzucanie zachodnich 
wartości przy aplauzie międzynarodowych organizacji praw człowieka. 

Udało się zebrać 15 tysięcy podpisów – petycję poparło 55% mężczyzn i 45% 
kobiet – gdy pospiesznie ogłoszono, że 21 listopada projekt zmiany art. 340 bę-
dzie poddany głosowaniu przez niższą izbę parlamentu. Dyskusję parlamentarną 
zdominowały oskarżenia o zachodnie inspiracje kampanii dezinformacji, która 
ma na celu zniszczenie podstaw moralności społecznej. W tym chórze pomó-
wień wyróżnił się jeden głos: „Nigdy nie słyszano o mężczyźnie zabitym w imię 
honoru. Musimy zmienić każde prawo, które stoi na drodze wyzwolenia na-
szych kobiet” (tamże: 55) – mówił lewicowy poseł z Madaby. Przyjęcie poprawek 
do Kodeksu karnego przez izbę wyższą i odesłanie do powtórnego rozpatrzenia 
niewiele zmieniło, w kolejnym głosowaniu zmiany zostały ponownie odrzuco-
ne. Wydawało się, że ta bezprecedensowa w historii Jordanii inicjatywa utknęła 
w martwym punkcie. Wniosek o zgodę na zorganizowanie procesji upamiętnia-
jącej196 ofi ary zbrodni honorowych, której trasa miała prowadzić z cmentarza mu-
zułmańskiego i chrześcijańskiego we wschodnim Ammanie, został odrzucony.

196 Ofi ary najczęściej są chowane w bezimiennych grobach, bez odprawienia stosownej cere-
monii. 
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Wkrótce nastąpił nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Książę Ali197 na swoim 
czacie internetowym wyraził sprzeciw wobec postawy parlamentu i wezwał do 
udziału w marszu:

Jako muzułmanina, członka rodu haszymidzkiego, jordańskiego obywatela, przeraża 
mnie wiedza, że zabójstwa honorowe są wciąż popełniane przez naszych rodaków. (...) 
Dlatego zdecydowaliśmy maszerować pod Parlament, protestując przeciwko zbrodniom 
honorowym. Proszę, dołączcie do nas, każdy i każda z Was, przez to możemy uczynić de-
mokrację w naszym kraju realną i wyrazić naszą postawę, która ma służyć dobru Jordanii 
(tamże: 60).

Ku konsternacji i bez wiedzy Komitetu inicjatywę przejął Pałac Królewski. Dzię-
ki temu władze miejskie nie tylko wydały zgodę na organizację wydarzenia, ale 
także wydrukowały banery. Zadecydowano o przyłączeniu się do inicjatywy, 
publikując oświadczenie kończące się zdaniem: „Liczymy na Wasze poparcie, by 
udowodnić niższej izbie parlamentu, że przymykają oczy na to, czego chcą Jor-
dańczycy” (tamże: 63).

Marsz został zaplanowany na 14 lutego 2000 roku, a trasa wiodła z Centrum 
Sportowego pod Parlament. Wzięło w nim udział około 5 tysięcy osób, głównie 
przywódców plemiennych dowiezionych autobusami z każdego zakątka kraju. 
Na ich tle wyraźnie odbijała się grupa kilkudziesięciu uczennic, które przyniosły 
swoje transparenty i skandowały przygotowane hasła. Marsz odbywał się w go-
dzinach pracy, co – obok dystrybucji informacji przede wszystkim przez Inter-
net – utrudniło wielu potencjalnym chętnym uczestniczenie w nim. Rana Hus-
seini (2009: 62) po latach wspomina:

To był ogromny tłum, największy, jaki widziałam kiedykolwiek w Jordanii. Mnóstwo lu-
dzi było ubranych w tradycyjne stroje plemienne. Pośród nich były aktywistki na rzecz 
praw kobiet, uczennice, prawnicy i urzędnicy państwowi. Serce mi rosło, widziałam ka-
mery i dziennikarzy absolutnie wszędzie, z całego świata, zajętych już fi lmowaniem 
i przeprowadzaniem wywiadów.

Obok młodego księcia, na czele marszu szedł kuzyn króla, doradca do spraw 
plemiennych, ubrany w czerwoną kufi ję. W tłumie przeważali mężczyźni (por. 
Nanes 2003). Dało się słyszeć głosy, „że plemiona są oskarżane o dokonywanie 
zabójstw z powodu honoru, więc muszą przyjechać bronić honoru przed taki-
mi atakami” (tamże: 127). Co chwilę wznoszono okrzyki na cześć króla. Promi-
nentni uczestnicy wypowiadali opinie skrajnie odmienne. Przywódca plemienny 
z Zorqi podkreślał: „Tylko prawo Boga powinno być stosowane w takich przy-
padkach. Takie zbrodnie nie zdarzają się w plemionach. Beduińskie kobiety są 
bardzo szanowne i ich prawa są przestrzegane i chronione” (Husseini 2009: 63), 
podczas gdy inny plemienny lider biorący udział w marszu, w rozmowie z Asso-
ciated Press powiedział:

197 Syn Króla Hussajna z trzeciego małżeństwa, urodzony w 1975 roku.
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Nie ma krzywdy w zabiciu kogokolwiek, komu udowodniono, że popełnił zły czyn. (...) 
Kobieta jest jak drzewo oliwne. Jeśli gałąź zaatakuje czerw, trzeba ją odciąć, żeby spo-
łeczeństwo pozostało przyzwoite i czyste. Nie staniemy się jak Europa i zachodnie kra-
je i nie będziemy tolerować rozpusty. Jesteśmy plemionami i pobożnymi muzułmanami. 
Pozostajemy wierni naszym zwyczajom (tamże).

Delegacja protestujących nie spotkała się, tak jak było w planach, z premie-
rem, który w ostatniej chwili wymknął się z budynku. Została przyjęta przez 
przewodniczącego izby wyższej parlamentu, który wyraził uznanie dla działań 
Komitetu i zaangażowania rodziny królewskiej, co otworzyło nowy rozdział 
w walce o prawa kobiet w Haszymidzkim Królestwie Jordanii. Obecni człon-
kowie izby niższej parlamentu byli znacznie mniej entuzjastyczni. Jej rzecznik 
podsumował: „To jest kontrowersyjna sprawa, mamy swoje zwyczaje i tradycje” 
(tamże: 64).

Pomimo tego marsz był sukcesem relacjonowanym szeroko w wielu mediach 
na świecie. Warto podkreślić, że u jego źródeł leżała obywatelska akcja zbierania 
podpisów pod projektem zmiany prawa. Poparcie – a raczej przejęcie tej inicja-
tywy przez Pałac Królewski wzmocniło wśród jordańskiej i międzynarodowej 
opinii wizerunek rodziny rządzącej jako tolerancyjnej, otwartej – w przeciwień-
stwie do nieokrzesanego, plemiennego parlamentu. Z pewnością pomogło prze-
konać niektórych niezdecydowanych w kraju. Jednak status quo zostało niezmie-
nione. Warto się zastanowić, z czego to wynikało. 

Komitet na rzecz Eliminacji tak zwanych Zbrodni Honorowych był pierw-
szą jordańską inicjatywą obywatelską przeprowadzoną na taką skalę. Osa-
dzenie jej w przyjętych wcześniej ramach teoretycznych dotyczących spo-
łeczeństwa obywatelskiego pomoże zidentyfi kować, z czego wynikały jej 
niepowodzenia. Społeczeństwo obywatelskie to przestrzeń pomiędzy rodziną, 
państwem a rynkiem, w której obywatele i obywatelki prowadzą debatę, wy-
pracowując rozwiązania na rzecz wspólnego dobra. Edmund Wnuk-Lipiński 
doda, że „są to struktury względnie autonomiczne wobec państwa, powstają-
ce oddolnie i charakteryzujące się na ogół dobrowolnym uczestnictwem ich 
członkiń i członków” (Wnuk-Lipiński 2005: 119). Ruch społeczny na rzecz 
eliminacji zbrodni honorowych wpisuje się w te ramy teoretyczne. W społe-
czeństwie, w którym – jak zauważają badacze – „sfery pokrewieństwa nie moż-
na oddzielić od polityki, także na behawioralnym i symboliczno-poznawczym 
poziomie” (Antoun 2000: 460), wyróżniała go niezależność od struktur ro-
dzinnych. Znaczenie rodzinnych i lokalnych lojalności jest często barierą dla 
dobrowolnego zrzeszania się obywatelek i obywateli na rzecz zmiany. W Ha-
szymidzkim Królestwie Jordanii jednak – jak pokazał przykład Komitetu – po-
ważniejszą przeszkodą okazało się państwo. „W kontekście politycznej libe-
ralizacji, silnie kontrolowanej z góry, państwo uważnie kieruje i monitoruje 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego” – zwraca uwagę Antoun (tamże). 



273Zbrodnie honorowe i przemoc domowa – nadzieja na zmianę 

Nadzorowane i wchłaniane przez państwo198 nie mogą efektywnie spełniać 
swojej funkcji kontrolnej ani tworzyć przeciwwagi dla instytucji centralnych, 
zapobiegając tym samym ustanowieniu przez nie monopolu władzy.

Brak ofi cjalnego statusu, jak zostało wyżej wspomniane, komplikował wiele 
kwestii związanych z bieżącą działalnością Komitetu, ale był jednocześnie ważną 
manifestacją przekonania, że do tego, by działać na rzecz ogółu, nie trzeba mieć 
zgody władz. Jednocześnie w sytuacji obstrukcji poszczególnych urzędów (np. 
braku zgody na zorganizowanie konferencji prasowej w ratuszu) komitet ko-
ordynujący szukał wsparcia Pałacu Królewskiego. Można się zastanawiać, jakie 
byłyby konsekwencje bardziej konfrontacyjnej strategii. Ruch grupy obywatelek 
i obywateli na rzecz kwestii tak ważnej dla wizerunku Królestwa odpowiadał 
strategii reżimu. 

Pałac ogłosił marsz w ich imieniu, pozbawiając ich możliwości mówienia, że działają je-
dynie w swoim imieniu, unicestwił autonomię, której tak uważnie strzegli. Raczej subtel-
ne przejęcie niż przymus okazało się najskuteczniejszym narzędziem władzy przeciwko 
nawet tak niewielkiemu domaganiu się uznania niezależnej aktywności, stawiającej czoła 
wrażliwemu społecznie problemowi (Nanes 2003: 129). 

Komitet przekroczył czerwoną linię, podnosząc kwestie seksualności i hono-
ru. Siła ulicy w postaci tysięcy złożonych podpisów i kampania medialna okazały 
się jednak niewystarczającym argumentem dla jordańskiego reżimu. Czy było-
by inaczej, gdyby próbowano stworzyć wspólny front z innymi organizacjami 
społecznymi? Trudno powiedzieć. Z kolei niesłabnące zainteresowanie mediów 
zachodnich i naciski ambasady amerykańskiej (por. Tadros 2011b: 21) na rzecz 
zmiany prawa podmywały wiarygodność kampanii jako rodzimej inicjatywy, co 
ułatwiało konsolidację sił konserwatywnych i religijnych w parlamencie.

Walka trwa

Brak zgody na organizację manifestacji wyrażającej sprzeciw wobec proponowa-
nych zmian w Kodeksie karnym zmobilizował do działania Front Akcji Islam-
skiej. Komitet uczonych związanych z tą partią wydał fatwę wzywającą do zacho-
wania art. 340 – „ostatniej fortecy chroniącej społeczną moralność” (Husseini 
2009: 68). Zmiana prawa – w opinii teologów – byłaby sprzeczna z szariatem. 
Ministerstwo ds. Religii, którego departament (Ift a) jest jedyną instytucją w pań-
stwie wydającą fatwy, milczało. Tymczasem opinia dotycząca zabójstw z powo-

198 Prawniczka Kampanii, Asma Khader, została odznaczona za swoją działalność medalem 
królewskim, w latach 2004−2005 sprawowała urząd ministra kultury, obecnie kieruje JNCW. Rana 
Husseini również otrzymała odznaczenie królewskie.
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du honoru została opublikowana przez Al Azhar w Kairze. Rada tej cieszącej się 
największym autorytetem w świecie sunnickim uczelni powtórzyła cytowane już 
wcześniej argumenty. Egzekucja prawa leży w mocy władcy, wymierzanie kary 
przez jednostki prowadzi do anarchii i jest niezgodne z muzułmański prawem. 
W centrum dyskusji politycznej stanęła religia: „Front Akcji Islamskiej użył nie-
których wersów świętego Koranu – jak skomentował jeden z polityków – do na-
straszenia wyborców, by ich poparli. FAI wydał fatwę. Nie powinni tego robić. 
Fatwy wydają rządzący” (tamże: 70). 

Jedna z gazet islamskich ogłosiła powszechny sondaż, w którym między in-
nymi pytano:

Czy jesteś przeciwny zniesieniu artykułu 340?
Czy uważasz, że tego typu zbrodnie mają miejsce z tego powodu, że reguły szariatu doty-
czące cudzołóstwa nie są stosowane w jordańskim Kodeksie karnym?
Czy uważasz, że ruch na rzecz zniesienia artykułu 340 był wynikiem międzynarodowej 
presji albo wewnętrznej strategii politycznej? (tamże: 72).

Choć liczba 163 osób, które wzięły udział w badaniu, nie była pokaźna, nie 
przeszkodziło to ogłoszeniu na stronie tytułowej wyników: na pytanie 1. po-
zytywnej odpowiedzi udzieliło 76% osób (78% kobiet i 77% mężczyzn); 81% 
opowiedziało się za wprowadzeniem do KK reguł szariatu, a 58% uważało, że 
kampania była wynikiem obcej ingerencji. Kolejną inicjatywą partii islamskiej 
była petycja 55 deputowanych wzywająca do zastąpienia prawa stanowionego 
muzułmańskim prawem religijnym. Pomysł upadł, ponieważ inicjatorzy nie 
przewidzieli tak gwałtownej fali społecznego oburzenia. Ponad połowa sygna-
tariuszy wycofała swoje podpisy, argumentując najczęściej, że nie wiedzieli, pod 
czym się podpisywali. 

Dzięki kampanii przeciwko zabójstwom z powodu honoru kwestia praw ko-
biet w Haszymidzkim Królestwie Jordanii znalazła się w centrum debaty poli-
tycznej. Na mocy prawa tymczasowego – zmiany musiały zostać zatwierdzone 
na pierwszej sesji parlamentu – w 2001 roku wprowadzono nowelizację art. 
340. W poprzedniej wersji z możliwości zmniejszenia wymiaru kary za zabój-
stwo mógł skorzystać jedynie mężczyzna, nowa regulacja dawała taką możliwość 
także kobiecie. Najistotniejszy jednak był zainicjowany proces kształtowania 
świadomości społecznej. Jedną z najważniejszych jego przesłanek była zmia-
na stosunku władz do kwestii zbrodni honorowych. Nie stało się to z dnia na 
dzień. W 2000 roku przyjęto sześcioletni Plan ochrony rodziny, w ramach które-
go przez lata szkolono sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników i pra-
cowniczki służb socjalnych, lekarzy i liderów religijnych, budując dzień po dniu 
wrażliwość na kwestie przemocy wobec kobiet. Trudno opisać choćby tylko te 
najważniejsze działania prowadzone w szkołach czy na uczelniach. Pomimo 
że każda z moich rozmówczyń podkreśla, że wiele jeszcze w tej kwestii jest do 
zrobienia, to rezultaty już są widoczne. Żaden zabójca swojej siostry czy córki 
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nie wychodzi z więzienia po kilku miesiącach. Asma Khader podsumowuje te 
lata zmagań: „Tak, jest postęp. Jest, ale idzie to wolno. Zwykle zmiany społeczne 
potrzebują dużo czasu. Sędziowie orzekają kary, opierając się na swojej mental-
ności. Są częścią tego społeczeństwa. Jak nastawienie społeczne się zmieni, orze-
czenia będą sprawiedliwe” (R1: 2011). Bardzo dobrą ilustracją tego procesu jest 
powołanie we wrześniu 2009 roku Trybunału ds. Zbrodni Honorowych:

Wszyscy sędziowie są surowi dla sprawców. Nie korzystają z możliwości złagodzenia wy-
roku. Nie jest to dla nich powód zmniejszenia kary. Wreszcie! W 2009 roku przygotowa-
no ekspertyzę dotyczącą wyroków w tych sprawach. Tylko w dwóch przypadkach na sie-
demnaście złagodzono karę. To postęp. Teraz mamy problem z Sądem Najwyższym, który 
odsyła sprawy z powrotem (R1: 2011).

Jednocześnie działa komitet na rzecz pomocy kobietom przebywającym w wię-
zieniu.

Ciągle nad tym pracujemy. Mamy w tej chwili wspólny z inną organizacją projekt pod 
nazwą Komitet Przyjaznych Domów. Skoncentrowany jest na kobietach przebywających 
w więzieniu. Staramy się pomóc w ich uwolnieniu i resocjalizacji, pojednaniu z rodzina-
mi. Wiele z nich wyszło już za mąż. Oboje byli oskarżeni o cudzołóstwo. Ale rodziny nie 
akceptują ich wyboru. Staramy się ich pojednać. Czasem jest już niemowlę. Jeśli dziecko 
urodzi się poza małżeństwem, przekazywane jest do domu dziecka. Staramy się sądownie 
zwrócić go rodzinie, by mąż, żona i dziecko byli razem. W niektórych przypadkach po-
magamy kobiecie opuścić kraj (R1: 2011).

Badania przeprowadzone w ramach wspominanego projektu „Mahluoma...” 
pozwoliły poznać środowiska, w których najczęściej zdarzają się zbrodnie ho-
norowe. „Są silne dowody na to, że tak zwane zbrodnie honorowe są powiązane 
z biedą” – piszą w konkluzji autorzy raportu końcowego. Podkreślają także zna-
czenie kultury i przyzwolenia społecznego, kreujących atmosferę, w której do-
chodzi do zbrodni, kończąc pracę szczegółowymi rekomendacjami:

– Upodmiotowienie kobiet i wzmocnienie ich pozycji przez zdobywanie 
wyższego wykształcenia oraz szerszy udział w rynku pracy dzięki tworze-
niu miejsc pracy oraz popieraniu kobiecej przedsiębiorczości; 

– Podnoszenie świadomości dotyczącej praw kobiet, prowadzącej do praw-
nego wzmocnienia ich pozycji, tak by mogły działać we własnej obronie;

– Propagowanie rozumienia honoru zależnego od własnych czynów jedno-
stki, nie działań wewnątrz nuklearnej czy rozszerzonej rodziny, klanu czy 
plemienia;

– Zainicjowanie szerokiej kampanii medialnej, fi nansowanej ze środków 
państwowych, i podjęcie społecznego dialogu na temat zbrodni honoro-
wych i ich wpływu na ofi ary, sprawców, najbliższe rodziny;

– Działania na rzecz zmiany prawa (Kodeksu karnego), nieuchronności po-
niesienia odpowiedzialności przez sprawców;
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– Stworzenie strategii przeciwdziałania zabójstwom z powodu honoru i sy-
stemu natychmiastowej pomocy potencjalnym ofi arom (schroniska);

– Wspomaganie działań sektora pozarządowego przez wspieranie otwartej, 
szerokiej kampanii społecznej dotyczącej zbrodni honorowych, niezależ-
nych badań i kampanii oświatowych (por. 59–60).

Prezentacja raportu na konferencji podsumowującej dwa lata prac wywołała 
lawinę komentarzy. Wiele krytycznych uwag zawierało znany zestaw argumen-
tów, przede wszystkim zarzut oczerniania jordańskiego społeczeństwa, w któ-
rym kobiety są szanowane i cieszą się pełnią praw. „Taka kampania jest w ogóle 
niepotrzebna”199 – zakończył wypowiedź na konferencji zamykającej projekt par-
lamentarzysta Mahmoud Kharabsheh, przewodniczący Parlamentarnej Komisji 
Prawnej. Postawił także zarzut współfi nansowania projektu przez Unię Europej-
ską. „W rzeczywistości, cała sprawa została nagłośniona przez kilku benefi cjen-
tów związanych z zachodnimi instytucjami, które sfi nansowały kampanię w me-
diach i badania”. Felietonista Ghassan Al Tal podsumował swoje wystąpienie 
słowami: „Zachód − od Pekinu, przez Aleksandrię i CEDAW – dąży do zniszcze-
nia rodziny i promowania seksualnej rozwiązłości w społeczeństwie”.

Zdecydowana większość głosów dotyczyła jednak konkretnych kroków, 
jakie są i powinny być podejmowane, doświadczeń skutecznych działań na 
rzecz przeciwdziałania zabójstwom z powodu honoru, odpowiedzialności spo-
łeczeństwa. Ilustracją tych wystąpień niech będą słowa dyrektorki IRC, Ne-
ermen Murad: „Zbrodnie istnieją nie dlatego, że ich sprawcy rodzą się mor-
dercami. Zabójstwa te mają ekonomiczne i społeczne przyczyny, a naszym 
obowiązkiem jest ich określenie, zrozumienie i podjęcie skutecznych działań 
przeciwko nim, by ochronić społeczeństwo, którego częścią jesteśmy i w któ-
rym przyszło nam żyć”.

Rana Husseini, która poświęciła całe swoje zawodowe życie walce o godność 
ofi ar zabójstw honorowych, w zakończeniu swoich wspomnień pisze: 

Ciągle zakorzenione w umysłach wielu ludzi przekonanie, że kobiety są nośniczkami ro-
dzinnego honoru, sprawia, że tak zwane zbrodnie honorowe znajdują akceptację. Ale te 
przekonania dotyczą kontroli, nie honoru. Kobiety żyją w strachu, wiedząc, że jeden fał-
szywy ruch czy złośliwa plotka może zakończyć ich życie. Zabijanie w imię honoru jest 
morderstwem, to proste i oczywiste, i musi być jako takie ukarane. Dla mnie prawdzi-
wy honor dla kobiet i mężczyzn to edukacja, oparta na równości płci. Prawdziwy ho-
nor może rozkwitnąć, kiedy ludzie przestaną plotkować i wtrącać się do czyjegoś życia. 
Prawdziwym honorem jest, gdy młode kobiety decydują się na złamanie społecznych 
norm, podejmując walkę o swoje prawa, pracując jako nauczycielki, lekarki, konstruktor-
ki, dziennikarki, w charakterze hydraulika czy elektryka, by zarobić na godne życie dla 
siebie, swoich rodzin i dzieci. Prawdziwy honor dotyczy tolerancji, równości i obywatel-
skiej odpowiedzialności (Husseini 2009: 220).

199 Transkrypt dyskusji. 
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Działania na rzecz ofi ar przemocy

Kampania przeciwko zbrodniom honorowym wpisywała się w szeroki kontekst 
działań na rzecz ofi ar przemocy w rodzinie. Działań, które powoli przełamywały 
barierę prywatności, za którą kryją się bolesne kobiece doświadczenia.

Jeszcze do niedawna kobiety wstydziły się przyznać, że mąż, ojciec czy brat je źle traktuje, 
że doświadczają przemocy. Teraz mają więcej odwagi, zaczynają mówić. Możemy wnik-
nąć w sedno problemu; jeśli go znamy, jesteśmy w stanie szukać rozwiązań (R5: 2008).

Na zmianę sytuacji wpłynęło wiele czynników. Polityczne otwarcie umożliwiło 
podjęcie tematów kontrowersyjnych, do tej pory nieobecnych w publicznej de-
bacie. Szansa ta bardzo skrzętnie została wykorzystana przez organizacje kobie-
ce. Już w 1995 roku Jordańska Unia Kobiet uruchomiła interwencyjną linię te-
lefoniczną, centra porad prawnych i psychologicznych (także w dwóch obozach 
dla uchodźców) i niewielkie schronisko200.

Adres nie był znany publiczne. Ze względu na bezpieczeństwo. Mamy miejsce dla pięciu, 
maksymalnie dziesięciu kobiet. W tej chwili przychodzą też cudzoziemki. Dwa dni temu 
organizowałyśmy pomoc dla kobiety z Indii, którą chcą odesłać do kraju (R2: 2008).

Kampanie społeczne nie tylko zmieniały spojrzenie na kwestie przemocy wśród 
opinii publicznej, ale także wymuszały reakcję polityków. W 2007 roku zostało 
otwarte pierwsze sfi nansowane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego schro-
nisko201. To był bardzo wyraźny sygnał, że kwestia przemocy domowej znalazła 
się w gestii państwa i wyszła z niedostępnej sfery prywatnej.

To jest instytucja państwowa, a nie prowadzona jak dotąd przez NGO (które zrobiły w tej 
kwestii mnóstwo dobrego). Powstała na mocy decyzji rządu, za państwowe pieniądze. 
Ministerstwo Rozwoju Społecznego sprawuje nadzór i opłaca osoby tam pracujące. Nie 
jest to praca na zasadach wolontariatu (R5: 2008).

Wszystko to zmieniło polityczny klimat. Jednocześnie strona społeczna uczy-
ła się na dotychczasowych niepowodzeniach, coraz skuteczniej budując sojusze 

200 Niezależność Jordańskiej Unii Kobiet ciągle niepokoi władze. Od początku istnienia 
w schronisku prowadzonym przez JUW pomoc znalazło ponad tysiąc kobiet z dziećmi. Obec-
nie organizacja ta zapewnia wsparcie także kobietom niebędącym Jordankami, które pracują lub 
mieszkają w Królestwie (schronisko państwowe nie udziela takim osobom pomocy). W dniu 
27.10.2012 roku Ministerstwo Rozwoju Społecznego podjęło decyzję o zamknięciu schroniska 
z powodu niewypełnienia warunków koniecznych do uzyskania licencji. Chodziło o nieodpowied-
ni rodzaj pokrycia dachu nad dwoma pokojami. Przewodnicząca JUW, opisując bariery biurokra-
tyczne, podkreśliła: „Będziemy normalnie kontynuować naszą pracę, oferując pomoc i schronie-
nie kobietom 24 godziny na dobę, bo to jest nasz moralny i narodowy obowiązek. Mieszka u nas 
16 kobiet i nie możemy ich wyrzucić na ulicę” („Th e Jordan Times” 27.10.2012).

201 Pod koniec 2011 roku w państwowym schronisku przebywało 390 kobiet: 258 z powodu 
przemocy fi zycznej, 65 – psychicznej, 22 – seksualnej.
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z różnymi aktorami sceny publicznej. Przykładem takich efektywnych działań na 
rzecz ofi ar przemocy domowej było powstanie Zespołu ds. Ochrony Rodziny – 
grupy inicjatywnej, która skutecznie doprowadziła do przyjęcia ustawy o ochro-
nie rodziny. Choć dokument ten był wyrazem kompromisu między projektem 
strony społecznej a propozycjami rządu i daleko mu do doskonałości zapew-
niającej skuteczną ochronę ofi ar przemocy domowej, to był ważnym osiągnię-
ciem na tej drodze. Starano się uniknąć błędów popełnionych w trakcie kampa-
nii w sprawie zabójstw honorowych – we wszelkich materiałach i wystąpieniach 
podkreślano konieczność obrony rodziny i najsłabszych jej członków i członkiń 
przed przemocą, w mniejszym stopniu podnosząc kwestię praw kobiet. Choć 
inicjatywa otrzymała znaczące wsparcie merytoryczne i fi nansowe z British Co-
uncil – zarówno liderki, jak i sędziowie oraz policjanci mieli okazję zapoznać się 
z dobrymi praktykami i odwiedzić brytyjskie instytucje zajmujące się przemo-
cą – w debacie parlamentarnej wskazywano jako ważne źródło inspiracji insty-
tucjonalne rozwiązania innego kraju muzułmańskiego – Indonezji. To pozwoliło 
uniknąć oskarżeń o zachodni spisek przeciwko jordańskiej rodzinie. 

Oczywiście przyjęcie ustawy to ledwie pierwszy krok, bez właściwych prze-
pisów wykonawczych i woli ich wprowadzania prawo pozostanie martwe. Uda-
ło się jednak przełamać mur milczenia wokół problemu przemocy w rodzinie 
i zmusić państwo do zaangażowania się w jego rozwiązanie. Powstał także pro-
gram działań może jeszcze niedoskonały, ale oparty na lokalnych doświadcze-
niach współpracy między różnymi podmiotami: instytucjami państwowymi 
a organizacjami kobiecymi o różnej proweniencji. Korzystały z tych doświad-
czeń inne kraje regionu – Syria, Bahrajn, Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska 
– chętniej implementując rozwiązania z innego arabskiego państwa niż zachod-
nie wzory.

Ciągle jeszcze pozostało wiele do zrobienia. W najnowszych badaniach doty-
czących przemocy domowej na 138 kobiet blisko połowa przyznała, że doświad-
czyła osobiście przemocy. 

Spośród blisko 300 pytanych kobiet z różnych części Jordanii najwięcej – po-
nieważ ponad 90% – jako najbardziej powszechną, ale i bolesną formę przemocy 
wskazywało przemoc werbalną.

Na inne formy przemocy – fi zyczną, seksualną, ekonomiczną czy psychiczną, 
które doświadczane są jako zachowania głęboko krzywdzące kobiety wskazało 
73–85% badanych kobiet. Groźba rozwodu czy braku środków do życia, pozba-
wienie kontaktu z dziećmi, zakaz pracy czy kontynuowania edukacji tworzą at-
mosferę strachu, w jakim żyją kobiety.
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Rycina 47. Przemoc wobec kobiet

Źródło: opracowanie własne na podstawie Breaking the Circles of Silence 2009: 68.

Rycina 48. Wypowiedź uczestniczki programu Przełamać koło milczenia

„Słowna agresja musi być traktowana na równi z fi zyczną przemocą. Czasem kobiety wolałyby 
być pobite niż publicznie znieważone, to jest kwestia godności, bycia upokorzoną przed rodzi-
ną, sąsiadami, dziećmi...”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Breaking the Circles of Silence 2009: 14.

Rycina 49. Wypowiedzi uczestniczek programu Przełamać koło milczenia

„Gdy kobieta rodzi wiele dzieci, żeby mieć syna (...) przemocą jest przymusowe małżeństwo 
i obowiązek urodzenia syna...”.

Rozwód jest najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy, bo tylko mężczyzna może w tej 
sprawie decydować. To ciągła groźba wisząca nad kobietami. Strach przed rozwodem jest 
w pierwszym rzędzie pośród różnych typów przemocy ze sławnym: „Wyślę ci twój kontrakt...”. 
Obawa przed wzięciem drugiej żony, czasem do tego samego domu...

Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni, ponieważ to oni władają gospodarką i środka-
mi w naszym społeczeństwie. Mężczyźni zarabiają pieniądze i podejmują ekonomiczne decy-
zje. Kobieta musi być fi nansowo niezależna, żeby była zdolna powiedzieć „nie”. 

Duża część kobiet narażona jest na niebezpieczeństwo, także te z bogatych dzielnic, które nie 
mają kontaktu z organizacjami, są więźniarkami milczenia z powodu swojego statusu i pozycji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Breaking the Circles of Silence 2009: 11–14.
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W cytowanych już wcześniej badaniach (Final Analyses and Results Opi-
nion and Social Research Women Rights in Jordan 2007) ponad połowa spośród 
tysiąca młodych ludzi zauważa problem przemocy wobec kobiet w swoim oto-
czeniu. Pytano o ich opinie na temat przemocy fi zycznej. Nadzieję może budzić 
to, że ponad 80% badanych całkowicie ją odrzuca (92,8% kobiet, 71,3% męż-
czyzn). Blisko 16% dopuszcza w wyjątkowych przypadkach (6,6% kobiet, 24% 
mężczyzn), akceptuje niecałe 3% (0,6% kobiet, 4,7% mężczyzn). Wskazane tak 
znaczne różnice w opiniach ze względu na płeć jednak tę nadzieję na zmianę 
znacznie osłabiają. 

Kilka miesięcy temu z inicjatywy młodych ludzi odbyła się spontaniczna ak-
cja uliczna – ustawili się, tworząc w centrum łańcuch ludzki w proteście prze-
ciwko różnym formom przemocy, jakiej doświadczają Jordanki. Uczestniczący 
w akcji mężczyźni podkreślali, że przychodzą, by domagać się bezpieczeństwa 
i równego traktowania ich sióstr.



Rozdział trzynasty

Jordańska dziewczynka

– Asma, jak zostałaś feministką?
– Wiesz, to bardzo osobista sprawa. Wychowałam się w rodzinie, w któ-
rej mój ojciec zdecydowanie popierał prawa kobiet, był pisarzem, czło-
wiekiem wykształconym. Ale jesteśmy częścią społeczeństwa. Były trzy 
córki i cała rodzina chciała syna. Miałam dziesięć lat, gdy moja mama 
znowu zaszła w ciążę. A wiesz, u nas się mówi: „abu”, czyli ojciec kogoś 
i „umm” – matka kogoś. Mój tata był abu Asma, a mama umm Asma. 
Tak było przez jedenaście lat! Wtedy urodził się mój brat. Doktor po-
wiedział: „Mabruk202, masz syna”. Ojciec nadał mu imię Samir. I w tym 
momencie wszyscy zaczęli do nich mówić „abu i umm Samir”. Tak jakby 
zapomnieli o mnie. Byłam wstrząśnięta. To było tak nagle. Nawet się nie 
zastanowili. [śmiech] Nienawidziłam ich (R1: 2008).

Wprowadzenie

Pozycję kobiety we wspólnocie muzułmańskiej reguluje Koran. Według świę-
tej księgi islamu, kobieta jako członkini wspólnoty ma w życiu religijnym takie 
same prawa, jak mężczyzna. W surze Doświadczana czytamy:

O Proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące złożyć ci przysięgę wierności [tj. 
chcąc zostać członkiniami gminy], iż nie będą dodawać Bogu żadnych współtowarzyszy, 
iż nie będą kraść, iż nie będą popełniać cudzołóstwa, iż nie będą zabijać swoich dzieci, iż 
nie będą przychodzić z oszczerstwem (...) ani też nie będą się buntowały przeciwko tobie, 
w tym, co jest uznane – przyjmij ich przysięgę (LX: 12).

W innym ustępie Koranu jest napisane:

Obiecał Bóg wierzącym, mężczyznom i kobietom, ogrody, gdzie płyną strumyki – oni 
tam będą przebywać na wieki – mieszkania przyjemne w Ogrodach Edenu (IX: 72).

202 (arab.) gratulacje.
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Pomimo równouprawnienia zarówno w sferze religijnej, jak i moralnej prawo re-
ligijne podporządkowuje kobietę mężczyźnie. Choć druga sura Koranu kładzie 
nacisk na komplementarność płci, głosząc: „one są ubiorem dla was, a wy jeste-
ście ubiorem dla nich” (II: 187), to pozostałe wersety koraniczne są już bardziej 
stanowcze:

Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugi-
mi i ze względu na to, że oni rozdają ze swego majątku (IV: 34).

Zawarty w tradycji przekaz dotyczący roli i pozycji społecznej kobiety także po-
zostawia wiele miejsca do interpretacji. Z jednej strony mamy czytelny komu-
nikat, że realizuje ona boski plan przez macierzyństwo, płodność jest bowiem 
podstawową jej mocą. Z drugiej strony – w pierwszej wspólnocie wiernych ko-
biety brały czynny udział w życiu publicznym, wykraczając poza tradycyjne role. 
Pierwsza żona Proroka, Chadidża, samodzielnie prowadziła interesy i to ona 
jako pierwsza uwierzyła w misję Mahometa. Aisza – ukochana żona Proroka – 
brała udział w wyprawach wojennych, dała też początek wielu hadisom, które 
stały się później podstawą szariatu. I wreszcie postać nietuzinkowa, Sukajna – 
wnuczka Mahometa, która nie tylko nie zaakceptowała poligamii i poddania 
się mężowi, ale także sama rozwodziła się pięć razy. Ta wieloznaczność jest dla 
jednych argumentem na rzecz emancypacji kobiet, dla innych przemawia za ich 
podporządkowaniem. 

W jakim stopniu tradycje religijne sprzed czternastu stuleci determinują wy-
bory i cele życiowe Jordanek w XXI wieku? W jakim stopniu wpływają na ich 
codzienne funkcjonowanie w tym muzułmańskim kraju w erze komputerów, In-
ternetu i globalizacji? Odpowiedź na te pytania, nasuwająca się po wielu miesią-
cach moich badań, daleka jest od jednoznaczności. W jakimś stopniu oddaje ją 
zużyta już nieco formuła zawieszenia między tradycją a nowoczesnością. Z jed-
nej strony mamy wizję Jordanii jako kraju nowoczesnego, oferującego kobietom 
wiele możliwości rozwoju:

Zmiany u nas są w dużym stopniu pochodną globalnej sytuacji. Na całym świecie kobiety 
pracują we wszystkich dziedzinach. U nas jest podobnie. Chyba naprawdę nie ma sektora, 
gdzie kobiety były nieobecne. No może ministerstwo do spraw religii. Tam nas chyba nie 
ma. Ale tak, kobiety są wszędzie. Czasem mniej, czasem więcej (...), na bardziej ekspono-
wanych stanowiskach. Ale są w armii, policji... (R30: 2011).

Czasem ten obraz jordańskich osiągnięć w dziedzinie równości płci do złudzenia 
przypominana idealnie wyretuszowane portrety królewskiej rodziny:

Mamy najbardziej zaawansowaną edukację dla kobiet w regionie. Komputery, Internet, 
telefony. Komunikujemy się z całym światem. Ale jesteśmy przywiązani do naszych is-
lamskich podstaw. Jestem dumna, że jestem Jordanką. Jordanki są szczęśliwe. Mają prawa 
polityczne, ekonomiczne. W sferze polityki zajmują stanowiska ministerialne. Nasza kró-
lowa jest niezwykle aktywną kobietą. Jest bardzo znana na całym świecie, w porównaniu 
z żonami na przykład prezydentów (R23: 2008). 
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W końcu jednak dochodzi do starcia z realiami społecznej rzeczywistości, czy to 
w sferze polityki, ekonomii, czy w domowym zaciszu. Wówczas ta idealna wizja 
rozbija się o relacje władzy. Sukces edukacyjny nie prowadzi do uprawomocnie-
nia. Prawo – nie dla wszystkich równe. Płeć warunkuje odmienne doświadczanie 
i praktykowanie obywatelstwa. Usytuowanie konkretnej kobiety wobec tych re-
lacji zależy od rodziny pochodzenia, klasy, wykształcenia, religii, a także afi liacji 
politycznej (ponieważ rola nurtów lewicowych w działaniach na rzecz emancy-
pacji kobiet dalej jest istotna). 

Jeśli należysz do elity, to problemy dyskryminacji niewiele cię dotyczą. My nawet nie mo-
żemy się zbuntować. Pokolenie naszych rodziców za Nasera buntowało się, ale nas nauczyli 
siedzieć cicho. Wiesz, z kobietami jest tak trochę jak z naszą monarchią. To syndrom dobre-
go władcy. Dostajesz, ale nic od ciebie nie zależy. I to poczucie niższości... (R18: 2008).

Emancypacja jakiejś grupy kobiet nie musi prowadzić do naruszania status quo, 
dekonstrukcji istniejących hierarchicznych stosunków władzy. Sposoby na włas-
ne upodmiotowienie silnie zatopione są w relacjach klasowych.

Wiele zależy od poglądów na małżeństwo. Część kobiet chce po wyjściu za mąż przestać 
pracować i zająć się domem. Czasem z kolei mąż nalega, żeby żona nie pracowała. Wtedy 
ona jest pod presją, że powinna zająć się domem. A mamy wyjście z tej sytuacji – wziąć 
służącą (R23: 2008).

Dlatego często w rozmowach z działaczkami kobiecymi powracał problem kon-
struowania społecznego wykluczenia, którego wymiary – polityczny, ekono-
miczny i kulturowy – nachodzą na siebie, wzajemnie się wzmacniając.

Kobiety teraz czują się lepiej, jak tylko zapytasz Jordanek. Mają poczucie, że mają głos, 
wiele praw. To z jednej strony dobrze, mamy jakiś postęp. Jednak rzeczywistość odbiega 
od tego. Mamy ogromne zróżnicowanie klasowe. Potrzebujemy więcej kobiet na równych 
zasadach we wszystkich strukturach, instytucjach. Daleko nam do tego. Potrzebujemy 
społeczeństwa, które doceni wartość kobiecej pracy w domu. Ciągle dominuje przekona-
nie, że jak nie pracujesz zawodowo, to nic nie wnosisz do rodziny. W mojej opinii, jak 
kobieta opiekuje się dziećmi, domem, gotuje, jej praca ma wartość. Nikt nie dostrzega 
tej wartości. Ona jest niewolnicą swojej rodziny. Nikt nie chce być świadomy jej wkładu 
w rodzinny dobrobyt. Może wszystko stracić w jednej chwili (R1: 2011).

To, co najdotkliwiej ciążyło, zwłaszcza części moich najmłodszych rozmówczyń, 
to ograniczona podmiotowość; zatopienie w relacjach rodzinnych na dobre i złe. 
To, że są postrzegane jedynie przez pryzmat rodziny i własnej płci.

W Jordanii wszystko zależy od rodziny. Jest jedyną podporą w każdym wypadku, także 
w konfrontacji z państwem. Bez wsparcia rodziny jesteś wyrzucona poza system. Z prob-
lemami, którymi żyjesz, nikt nie zwraca się do ciebie, ale do twojego ojca, brata albo syna 
(R18: 2008). 

Męczy mnie to, że kobieta musi być cierpliwa, starać się. To przekonanie, że nie jest w sta-
nie osiągnąć założonego celu. Chciałabym, żeby widzieli we mnie człowieka i moją pracę. 
Nie kobietę, która z zasady nie da rady (R21: 2008).
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Ciekawą ilustracją braku poczucia autonomii są prace młodych jordańskich arty-
stek. Na wystawie sztuki najmłodszego pokolenia Jordanian Art... Freshly Squeesed 
rzucały się w oczy wizerunki kobiet z zaklejonymi ustami. Kolaże, na których ko-
biety miały doklejone różne części ciała, tak by odpowiadały społecznym oczeki-
waniom. Wydaje się, że mógłby to być uniwersalny komentarz do konstruowania 
kobiecości współcześnie. Jedna z malarek podkreślała, że to coś więcej. Kobiecość 
jordańską jest bardzo trudno przedstawić, ponieważ jest tak bardzo „ukryta, zgar-
biona, skulona, podporządkowana”. Inna moja rozmówczyni tak to skomentowała:

Nigdzie chyba nękanie nie jest tak uciążliwe jak w Jordanii. To musi być powiązane z de-
prywacją seksualną i klasową. I nie ma znaczenia wiek kobiety. Napastują cię, bo jedziesz 
samochodem. Masz podkoszulek z rękawem ¾. No co może się zdarzyć między dłonią 
a łokciem? Ale przekaz jest jasny, tylko dlatego, że jest mężczyzną i ma do tego prawo 
(R18: 2008).

Przyczynę głęboko zinternalizowanej kobiecej podrzędności najczęściej widzia-
no w socjalizacji. W domu dominują mężczyźni, a dziewczynka wyrasta w prze-
konaniu, że jest mniej warta. A potem, jak opowiadała liderka kobieca z wielo-
letnim stażem:

Wychowuje ona swoje dzieci, tak jak mama wychowała ją. Może nowa generacja pomoże 
zmienić to nastawienie? (R5: 2008). 

W tym kontekście trudno nie zadać pytania, na ile wychowanie determinuje po-
zycję kobiet w społeczeństwie i rodzinie.

Czy w Jordanii dyskryminuje się dziewczynki?

W marcu 2011 roku odbyło się seminarium prezentujące rezultaty projektu za-
tytułowanego Być dziewczynką z Jordanii: dyskryminacja prawna i kulturowa. Je-
den z pomysłodawców zwrócił uwagę na znaczenie wychowania dzisiejszej mło-
dzieży dla tego, jakimi będą obywatelkami czy obywatelami, jak będą rozumieć 
i realizować swoje prawa. To młodzi ludzie stanowią awangardę Arabskiej Wios-
ny i o ich aspiracje do godnego życia toczą się zmagania.

Jutro, następny tydzień, miesiąc czy rok są w rękach młodych Jordańczyków i Jordanek, 
których wychowanie determinują określone czynniki kulturowe, religijne, społeczno-
-ekonomiczne i prawne. By lepiej zrozumieć możliwości tkwiące w najbliższej przyszłości, 
potrzebujemy wiedzy o tych młodych ludziach, którzy będą ją kształtować. Jeśli nasze ba-
dania pomogą zmienić sposób wychowania dziewczynek, traktowania ich przez systemy 
kulturowy i prawny i postrzegania przez same siebie, to pojawi się możliwość wpływu na 
przyszłość następnych generacji203. 

203 Notatki terenowe. 
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Nermeen Murad, koordynatorka projektu, tak zdefi niowała jego cel:

Zdecydowaliśmy się na szerokie badania, by dowiedzieć się o kulturze i otoczeniu, w ja-
kim wychowywane są dziewczynki w Jordanii (R27: 2011). 

Konstruowanie narzędzia badawczego poprzedziły wywiady z ekspertami 
i ekspertkami ze świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, starszyzny ple-
miennej czy establishmentu religijnego, które miały pomóc scharakteryzować 
status dziewczynki w rodzinie i społeczeństwie. W zebranym materiale wyraź-
nie zarysowały się dwa stanowiska. Jedno, odsłaniające kulturowe mechanizmy 
dyskryminacji ze względu na płeć, obecne na co dzień w jordańskich rodzinach, 
rzutujące na dorosłe życie Jordanek, na ich aspiracje i życiowe cele. Drugie sta-
nowisko kładło nacisk na znaczący postęp cywilizacyjny, który całkowicie od-
mienił podejście do córek w społeczeństwie jordańskim. 

Zwykle kobiety związane zawodowo z edukacją czy działaniami na rzecz 
praw kobiet przedstawiały obraz bardzo zniuansowany, zwracając uwagę na 
przenikające się płaszczyzny dyskryminacji wynikającej z odmiennego trakto-
wania chłopców i dziewcząt. Sumaya Al Jabber, wieloletnia dyrektorka żeńskiej 
szkoły w Ammanie, podkreślała, że źródeł opresji trzeba szukać w ekonomicz-
nym uzależnieniu kobiet i w kulturze. Dziewczęta nie mogą same wychodzić, nie 
stwarza się przestrzeni, w której miałyby możliwość wyrażania własnych opinii, 
także w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. W takiej sytuacji nie ufają we 
własne siły i nie mogą być świadome własnej wartości.

Są całkowicie podporządkowane, a władza brata ma silny wpływ na ich życie204.

Przewodnicząca Krajowej Komisji ds. Kobiet, Asma Khader, wymienia cały ze-
staw elementów konstruujących społeczne podporządkowanie kobiet. Zaczyna 
się od zabawek w określonych kolorach, kształtujących uległe i delikatne dziew-
czynki oraz twardych chłopców, którym one mają usługiwać. Podział prac do-
mowych jest drastycznym przykładem dyskryminacji – praktycznie obciąża 
się zajęciami w domu jedynie córki. To one powinny obsługiwać domowników 
i opiekować się młodszym rodzeństwem, pomagać mamie, ciotkom i starszym 
siostrom. Nie mają czasu na zabawę czy naukę, często nie mogą decydować 
o własnych planach związanych z wykształceniem. Konsekwencją takiego podej-
ścia są małżeństwa w młodym wieku i przerwanie edukacji, ponieważ, jak pod-
kreśla Khader: 

Priorytetem w wychowaniu dziewczynek jest zostanie matkami i żonami, kosztem ich 
własnych osobistych potrzeb, celów czy pragnień. Zamiast pomóc córkom wziąć odpo-
wiedzialność za swoje zachowanie nakłada się na nie restrykcje związane z samodzielnym 
wychodzeniem czy wypowiadaniem własnych opinii, uzasadniając to koniecznością ich 
ochrony (R1: 2011).

204 Materiały z projektu udostępnione przez IRC.
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Nie zgadza się z takimi opiniami inny ekspert, doktor ekonomii Suleiman 
Al Ma’aytah, podkreślając, że pozycja dziewczynki w rodzinie i społeczeństwie 
znacznie się poprawiła. Przyczyniły się do tego zarówno edukacja, jak i religia. 
Na przykład dawniej kobieta w ogóle nie miała prawa do dziedziczenia, a teraz 
wiele rodzin dopuszcza taką możliwość. Część społeczeństwa jednak ciągle jesz-
cze hołduje tradycyjnym poglądom w kwestii praw kobiet.

Współcześnie dziewczęta pracują nawet poza własnym miejscem zamieszkania, jednak 
trzeba przyznać, że dalej obciążane są pracą w domu, obsługując chłopców na drugim, 
prywatnym etacie205.

W podobnym entuzjastycznym duchu wypowiadał się jeden z przywódców ple-
miennych, szejch Fawaz z Mafraqu. W jego opinii tradycyjna presja na szybkie 
zamążpójście dziewcząt już nie istnieje. Cieszą się one pełną wolnością w kwe-
stii wyboru męża, mają też prawo odrzucić bądź przyjąć ofertę małżeńską. Mają 
prawo do edukacji, zabawy, wyboru sposobu ubierania się. Są kursy komputero-
we i szycia dla dziewcząt. Liczba wykształconych kobiet na terenach beduińskich 
sięga 75%. Nie można więc nadal mówić o dyskryminacji: 

Rzeczywiście, dawniej ludzie przyjmowali wiadomość o urodzeniu dziewczynki ze smut-
ną twarzą. Wynikało to z ich ignorancji i niezrozumienia religii. Ale teraz to się zmieniło. 
Ludzie są szczęśliwi, jak rodzi się dziewczynka. Przysługują jej pełne prawa. Jest znacznie 
lepiej niż było, dziewczynka może bawić się w publicznych i prywatnych ogrodach206.

Pytani parlamentarzyści także nie widzieli żadnych przejawów dyskryminacji 
dziewczynek ani w rodzinach, ani w społeczeństwie. Wywiady eksperckie odbi-
jały wizje skrajnie odmienne, eksponując inne kwestie. Na pytanie o wzór wy-
chowania dziewczynek, jakiemu hołdują jordańscy rodzice, miała odpowiedzieć 
główna część projektu Być dziewczynką w Jordanii.

Córki w jordańskich rodzinach

Do udziału w badaniach zaproszono 2011 osób – 1006 mężczyzn i 1005 kobiet – 
w sześciu miastach (Aqaba, Amman, Irbid, Mafraq, Karak i Zarka). Dobór pró-
by był konsultowany z Urzędem Statystycznym pod kątem reprezentatywności 
ze względu na przynależność plemienną, miejsce zamieszkania czy poziom do-
chodów. Przychody większości badanych gospodarstw domowych mieściły się 
w przedziale między 150 a 300 JD (39,8%) oraz 300 do 500 JD (33,3%). Badania 
miały charakter eksploracyjny – ich celem było poznanie opinii i praktyk wycho-

205 Tamże.
206 Tamże.
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wawczych stosowanych w jordańskich rodzinach względem córek oraz identyfi -
kacja źródeł ich legitymizacji. Oto najważniejsze wnioski płynące z badań:

– dziewczynki wykonują zdecydowaną większość prac domowych
Jordańskie rodziny charakteryzuje bardzo ścisły, tradycyjny podział pracy 
w domu ze względu na płeć, który widoczny jest od najmłodszych lat. Dziew-
czynki mają nieporównywalnie więcej obowiązków niż chłopcy. Wykonują je 
często kosztem udziału w zabawie czy nauce. Analiza obciążeń córek pracą do-
mową, zdaniem autorów raportu, pozwala na interpretację tego zjawiska jako 
ukrytej pracy dzieci.

– opuszczanie domu przez dziewczęta jest ściśle kontrolowane
• 66,5% rodziców uważa, że dziewczynka może się cieszyć taką samą 

swobodą poruszania się jak jej brat;
• 55% pozwala opuszczać dom tylko w towarzystwie brata;
• 46,8% zgadza się na wychodzenie z domu z matką;
• 49% rodzin nie pozwala córkom bawić się poza domem w wolnym 

czasie.

– akceptacja dla edukacji dziewczynek
Blisko 70% rodziców chciałoby, żeby ich córki skończyły studia, większość jed-
nak uważa (61,5%), że bez względu na edukacyjne osiągnięcia najważniejszym 
powołaniem córki jest wyjście za mąż. W przekonaniu 45,5% badanych to ro-
dzice mają decydujący głos w kwestii wyboru studiów i miejsca kontynuowania 
edukacji (53,1% nie zgadza się na wyjazd z miejsca zamieszkania).

– wczesne małżeństwa
Jedna dziesiąta badanych rości sobie prawo do narzucenia swojej woli w kwestii 
wczesnego zamążpójścia córki, nawet wbrew jej opinii. Idealnym wiekiem do za-
warcia związku małżeńskiego jest 18. rok życia (w wielu rodzinach jest to uważa-
ne za najskuteczniejszy sposób zachowania nienagannej reputacji córek).

– honor córki honorem rodziny
Aż 80% rodziców jest przekonanych, że chroniąc dziewczęta, chronią rodzinny 
honor. Tak każe im tradycja (29%), społeczeństwo (16%), religia (15,5%).

– posłuszeństwo braciom
Prawie 90% badanych jest zdania, że córka winna jest posłuszeństwo bratu. Bli-
sko połowa rodziców uważa, że ich poglądy w tym względzie zostały ukształto-
wane przez zwyczaje i tradycje.

– znikoma rola prawa i mediów w kształtowaniu praktyk wychowawczych
Jedynie 2% rodziców wskazało na prawo i media jako znaczące źródła ich po-
staw i zachowań rodzicielskich wobec córek.
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– kluczowa rola tradycji, społeczeństwa i opinii rodu
Najczęściej wskazywaną inspiracją dla sposobów wychowania córek były: trady-
cja (34,3%), społeczeństwo (31,2%) i opinia najbliższego otoczenia:

Mam nadzieję, że moja córka skończy studia, potem, tak jak oczekuje nasze społeczeń-
stwo, wyjdzie za mąż i zostanie matką207.

Koordynatorka w podsumowaniu projektu podkreśliła:

Wychowanie dziewczynek opiera się na naszym postrzeganiu tego, jak społeczeństwo bę-
dzie oceniało nasze córki, i jak to wpłynie na nie, czy wyjdą za mąż i będą miały normal-
ne życie (R27: 2011).

Wątek małżeństwa jako najważniejszego powołania kobiety obecny był w wielu 
wywiadach:

Pamiętasz Emily Bisharat. Naszą pierwszą feministkę, prawniczkę. Pochodziła z bogatej, 
szanowanej rodziny. Walczyła o prawa kobiet. A jeden z parlamentarzystów powiedział 
do niej: „Co ty tu robisz? Idź i poszukaj sobie męża”. Tutaj kompletnie się nie liczysz, 
dopóki nie wyjdziesz za mąż i nie zostaniesz matką. Obojętnie, jakie masz osiągnięcia. 
Dlatego wiele kobiet w krajach arabskich wychodzi za mąż bez miłości. Nie chcą być zim-
nymi, starymi krowami, niewystarczająco dobrymi dla nikogo. Wtedy mają spokój. Nikt 
ich o nic nie pyta. To jest ten nasz sposób myślenia, o którym ci mówiłam (R8: 2008).

Badania wskazują na główne źródła legitymizacji stereotypowych wzorów 
idealnej kobiety i związanych z nimi postaw i zachowań rodzicielskich wobec có-
rek. Kulturowe praktyki zakorzenione głęboko w codziennym życiu jordańskich 
rodzin utrudniają, a czasem uniemożliwiają młodym Jordankom korzystanie 
z ich praw i fundamentalnych wolności. Ograniczenie do przestrzeni domowej 
uniemożliwia im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Aranżowane mał-
żeństwa, preferowanie chłopców, kontrola rodzinna (przeniknięta strachem 
przed zabójstwem honorowym) tworzą atmosferę, w której powstaje przekona-
nie o podległości dziewcząt wobec mężczyzn. Kulturowe uprzedzenia i praktyki 
uzasadniają łamanie praw dziewcząt i kobiet. W kontekście przedstawionych wy-
ników zastanawia znikome znaczenie prawa jako istotnego gwaranta sprawiedli-
wego traktowania. Niemal w ogóle w świadomości badanych nie pojawia się pra-
wo (wskazuje na nie jedynie 2%). Zwróciła na to uwagę koordynatorka projektu:

Podsumowując nasze wyniki, mogę powiedzieć, że jordańskie rodziny znacznie bardziej 
dbają o to, jak sposób wychowywania córki jest postrzegany przez społeczność, niż o to, 
czy prawo stoi na straży jej praw (R27: 2011).

W dyskusjach o modelu wychowania młodych Jordanek część moich roz-
mówczyń zauważyła pewien paradoks. Konsekwentne trwanie przy tradycyjnych 
wzorcach zachowań podmywa wartości, na których straży ma stać.

207 Tamże.
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Znasz nasze zwyczaje małżeńskie, to że mąż musi kupić dom, meble... no to, co trzeba. 
Dziewczyna po ustaleniu zasad w kontrakcie wchodzi, jak już wszystko jest gotowe. Gdy 
mówię przyjaciołom, że nie potrzebuję domu, wystarczy mi małe mieszkanie, które kupi-
my razem, bardzo się dziwią (R9: 2008).

Jordańczycy wyjeżdżają do pracy w Zatoce, bo znowu jest taka możliwość. Ale nie bar-
dzo mogą odłożyć na małżeństwo, bo muszą pomagać rodzinom. Jak wiesz, decyzja o ślu-
bie jest bardzo kosztowna. Jordanki są piękne, wykształcone, ale nie mają pracy, a coraz 
mniej mężczyzn stać w obecnych czasach na małżeństwo. I to zaczyna być społecznym 
problemem208 (R3: 2008). 

Większość osób, z którymi rozmawiałam o projekcie Być dziewczynką w Jorda-
nii, była przekonana, że jego wyniki stanowią dużą skazę na obrazie ich ojczy-
zny jako nowoczesnego państwa, otwartego na prawa kobiet. Jak zauważył jeden 
z organizatorów, projekt potwierdził to, co intuicyjnie jest wszystkim doskonale 
znane. Dostarczył twardych danych, które tłumaczą brak sukcesów działań na 
rzecz równości płci w wielu dziedzinach życia społecznego. Trudno też na pod-
stawie zebranego materiału mieć nadzieję na większy udział kobiet w polityce 
czy ekonomii, skoro w ten sposób ukształtowane zostało pokolenie dziewcząt 
wchodzące w dorosłe życie. Zajmująca się prawami kobiet dziennikarka Rana 
Husseini zaapelowała, by wyciągnąć wnioski z przedstawionych rezultatów: 

Myślę, że najwyższy czas na przebudzenie naszego społeczeństwa, decydentów, każdego, 
kto jest związany z polityką rodzinną. Mamy problem – są na to dowody czarno na bia-
łym – który powinien być dalej analizowany, dyskutowany. Jest to bardzo ważne, bo tylko 
w taki sposób zaczyna się zmiana (R15: 2011).

Zespołowi badawczemu, który realizował projekt Być dziewczynką w Jordanii, 
niewątpliwie udało się tę dyskusję zainicjować. Zorganizowano „okrągły stół” 
na temat pozycji dziewczynki w jordańskiej rodzinie i społeczeństwie. Powsta-
ły pierwsze, na razie bardzo ogólne rekomendacje dotyczące zmian w prawie, 
systemie edukacji, współpracy z religijnym establishmentem. Zwrócono także 
uwagę na rolę mediów. Wprawdzie badani rodzice nie uznawali przekazów me-
dialnych za istotne źródło wzorów kulturowych, to jednak można zakładać, że 
dla wielu nastolatek jest to ważny punkt odniesienia. Podkreśliła to Muna Abbas 
z organizacji Save the Children:

Media koncentrują się tylko na aparycji, jak pięknie wyglądać, i na rodzinie. Bardzo płyt-
ki przekaz, bez głębszej refl eksji, jak naprawdę budować podmiotowość kobiet i sprzyjać 
rozwojowi dziewcząt w tym wieku209.

208 Według statystyk z 2010 roku, 3,1% mężczyzn i 8% kobiet powyżej 35. roku życia nie we-
szło dotąd w związki małżeńskie. Do tej pory jedyna odpowiedź na problem braku środków na 
pokrycie kosztów ślubu przyszła ze strony ugrupowań muzułmańskich. Front Akcji Islamskiej or-
ganizuje kilka razy w roku, przed ramadanem, zbiorowe ceremonie ślubne dla kilkudziesięciu par. 
Bogaci członkowie wspólnoty fi nansują uroczystość mniej zamożnym. 

209 Materiały z projektu udostępnione przez IRC.
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Potwierdził to w pełni jeden z etapów projektu, w którym oddano głos dziewczę-
tom w wieku 15–17 lat. Poproszono je, żeby opowiedziały, jak widzą swoją rolę 
w społeczeństwie.

Dziewczęta własnym głosem

W tej części badań przeprowadzono warsztaty w pięciu jordańskich miastach 
(Swelleh, Karak, Irbid, Mafraq, Sahhab i Akaba), w których wzięło udział 120 
dziewcząt. W ramach zajęć uczestniczki tworzyły poematy, kolaże, potem opo-
wiadały i komentowały swoje dzieła przed pozostałymi członkiniami grupy. 
W ten sposób powstała przestrzeń dla wymiany opinii, opowieści o wspólnocie 
doświadczenia, rozmów o kwestiach uznanych za ważne. 

Specjalistka od arteterapii, która prowadziła warsztaty, opowiadała o swoim 
doświadczeniu pracy z nastolatkami: 

Dziewczęta nie defi niują swojej roli w życiu jako istotnej. Nie czują, żeby miały do speł-
nienia jakieś zadania w społeczeństwie i nie zaprząta to ich uwagi. Postrzegają swoją rolę 
jedynie w kategoriach domowych obowiązków, za które są odpowiedzialne. 

Zdecydowana większość dziewcząt przyznała, że nikt z ich otoczenia nie liczy 
się z ich opinią (jedynie kilka dziewcząt napomknęło, że bywają czasem pyta-
ne o zdanie). Chyba że chodzi – jak dodały z sarkazmem – o sprawy związa-
ne z prowadzeniem domu czy gotowaniem. Warto zwrócić uwagę na pozostałe 
kwestie, które uczestniczki wymieniały najczęściej.

Temat władzy mężczyzn w rodzinie, zwłaszcza wpływ braci na życie mło-
dych Jordanek, pojawiał się z największą częstotliwością. Bracia, powołując się 
na dobro sióstr, podejmują decyzje dotyczące wielu aspektów ich codziennego 
funkcjonowania: od sposobu ubierania się – to oni częściej niż rodzice naciskają 
na noszenie hidżabu – po wychodzenie z domu. Szczególnie dotkliwa i upoka-
rzająca jest sytuacja, gdy nastolatki muszą się podporządkowywać woli znacznie 
młodszych braci. Jedna z uczestniczek opisywała zachowanie trzyletniego brata, 
który zawsze wpada w gniew, gdy ona opuszcza dom. Rodzice zawsze stają po 
jego stronie i musi go zabierać z sobą. Przekonanie rodziny, że córka powinna 
być pod ciągłą kontrolą, że nie jest w stanie o siebie właściwe zadbać, pozbawia 
ją autonomii i pewności siebie. Nierzadko kontrola ze strony rodzeństwa prowa-
dzi do przemocy. Wiele dziewcząt przyznało, że były częściej bite przez braci niż 
przez rodziców. 

Większość czasu badane dziewczęta spędzają, pracując w domu. W zasadzie 
nie mają czasu wolnego, który mogłyby poświecić na zabawę czy własne zaję-
cia. Zwykle od około 10. roku życia odpowiadają za większość prac domowych: 
sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie, opiekę nad rodzeństwem. To potwier-
dza tezę o ukrytej pracy dzieci. 
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W opinii uczestniczek warsztatów, szkoła nie jawi się jako miejsce osobistego 
rozwoju z kreatywnymi metodami nauczania. Droga do szkoły zajmuje im cza-
sem nawet godzinę, klasy są duże (nierzadko ponad czterdziestoosobowe), lekcje 
nudne, brakuje zajęć sportowych, ale jako najbardziej dotkliwa odczuwana jest 
postawa nauczycieli:

Wolałabym, żeby nauczyciel mnie uderzył, bo byłoby to łatwiejsze do zniesienia niż słow-
ne obelgi210.

Niewiele z tych nastolatek potrafi ło odpowiedzieć na pytanie, co chciałoby 
robić w przyszłości. Poza jednym pragnieniem – od około dziesiątego roku życia 
słyszą komunikat, że wkrótce będą pannami młodymi, dlatego za najważniejszy 
w swym życiu uważają dzień ślubu. I może nie było w tym nic dziwnego, ponie-
waż dla licznych dziewcząt na świecie ta data owiana jest magią. Tutaj jednak 
małżeństwo wydaje się jedynym istotnym życiowym celem, ale też, jak zauwa-
żały uczestniczki, drogą ucieczki od rygorów domu rodzinnego. Choć marzenia 
i plany dziewcząt krążą wokół idealnego związku, jaki stworzą, to w opisie co-
dziennego życia rodzinnego dominują ciemne barwy: ani małżeństwa w mło-
dym wieku, ani poligamia czy przemoc domowa lub strach przed rozwodem nie 
są dla nich tematami tabu. Potrafi ły na to podać wiele przykładów ze swojego 
najbliższego otoczenia. Wśród innych marzeń, obok tych dotyczących pięknego 
wyglądu, najczęściej wspominano podróże z ukochanym czy lot samolotem. 

Niedostatek edukacji obywatelskiej skutkuje całkowitym brakiem zaintere-
sowania polityką czy rozwojem demokracji. Zdaniem uczestniczek warsztatów, 
wybory nie są przestrzenią, gdzie ich opinia mogłaby mieć jakieś istotne znacze-
nie czy wpływ. Obserwując zachowanie rodziców, traktują system wyborczy jako 
replikę systemu plemiennego.

Głosuje się na osobę z plemienia, bez względu na jej zdolności lub to, czy zrobiła cokol-
wiek dobrego dla kraju211.

Jedynymi osobami publicznymi, które skupiają na sobie wiele uwagi dziewcząt, 
jest para królewska. Atrakcyjność fi zyczna, ideał partnera czy pomoc potrzebu-
jącym to najczęstsze powody, dla których król i królowa darzeni są szczególną 
atencją. Nie powinno to dziwić, gdyż wizerunki monarchy z małżonką można 
spotkać na każdym kroku, a niemal każdy program informacyjny zaczyna się od 
informacji o wizycie króla lub królowej w sierocińcu, szkole czy szpitalu. Ujaw-
nia się tutaj jeszcze jeden interesujący aspekt – w sytuacji dotkliwej niesprawied-
liwości, nieszczęścia, choroby, wyobrażona pomoc zawsze przychodzi ze strony 
sławnej lub bogatej osoby. System instytucji, które w takiej sytuacji są powołane 

210 Tamże.
211 Tamże.
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do niesienia pomocy, podjęcie walki o zmianę swojego położenia, w wyobraże-
niach badanych dziewcząt nie istnieją.

Warsztaty dla jordańskich nastolatek ujawniły pewną część prawdy o nich sa-
mych. Prawdy, która pokrywa się z wnioskami płynącymi z badań wśród rodzi-
ców. Historia 120 dziewcząt zawarta w ich poematach i kolażach, choć nie może 
być traktowana jako reprezentatywna, rzuciła nowe światło na miejsce dziewcząt 
w rodzinie i jordańskim społeczeństwie, a także na wyzwania, jakie stoją na jor-
dańskiej drodze ku równości płci. Trafnym komentarzem w tym miejscu wydaje 
się wypowiedź wieloletniej działaczki kobiecej:

Jakiś postęp ma miejsce, ale [dzieje się on] bardzo wolno. Niestety, zmiany społeczne za-
chodzą bardzo wolno. Dlatego tyle wysiłków musimy wkładać w podnoszenie świadomo-
ści dotyczącej praw kobiet (R1: 2011).

Trudno też w tym kontekście nie przypomnieć hasła II fali feminizmu: „prywat-
ne jest polityczne”. Podmiotowość młodych Jordanek, zarówno na poziomie oso-
bistego życia, jak i w wymiarze obywatelskim, zakorzeniona jest w genderowych 
relacjach władzy w każdej rodzinie. To tutaj rodzi się nadzieja na zmianę i siły do 
działań na jej rzecz. A przede wszystkim poczucie godności płynące z równości. 
Autorki raportu alternatywnego, prezentowanego na początku 2012 roku w Ge-
newie, w nawiązaniu do tych kwestii piszą:

Zmiana stereotypu kobiety jako obywatelki drugiej kategorii, której powołanie ogranicza 
się do określonych zadań, takich jak opieka i prace domowe, wymaga wysiłku na wielu 
poziomach (Jordan Shadow NGO Report 2012: 15).

Wiele tkwiących w tradycjach kulturowych przesądów ciągle znajduje odbicie 
w funkcjonowaniu państwa. U źródeł prawa, które wymaga w kluczowych decy-
zjach życiowych kobiety akceptacji jej opiekuna, leży przekonanie, że ona sama 
nie potrafi  o siebie zadbać. To samo przekonanie podziela wielu jordańskich 
rodziców, zabraniając córce samodzielnego wychodzenia z domu, nakazując jej 
podporządkowanie się bratu czy nie pozwalając na studiowanie w sąsiednim 
mieście.



Zakończenie

Co dalej? Ruch kobiecy a Arabska Wiosna

Gdzie są kobiety? 
Arabskie kobiety aktywnie uczestniczyły w rewolucjach i ruchach 
na rzecz zmiany społecznej, domagając się demokracji, sprawiedli-
wości społecznej, wolności, godności i równości. Ciężko pracowały, 
by w czasie transformacji i reform były zagwarantowane ich prawa 
i udział w decyzjach politycznych. Jednak obecnie prawa kobiet są 
ignorowane. W czasie, który miał dać początek erze demokratyzacji, 
jesteśmy świadkami wielu niepokojących wydarzeń, począwszy od 
utwierdzenia w jordańskiej konstytucji reprodukcyjnej roli kobiet za-
miast obywatelstwa, kończąc na niemal całkowitej nieobecności kobiet 
w nowo wybranym egipskim parlamencie w Egipcie. Tak ciężko wy-
walczone postępy w dziedzinie praw kobiet są zagrożone przez kon-
serwatywne siły religijne, w połączeniu z dominującymi wartościami 
patriarchalnymi.

Where are the Women? 2012: 1

Tych kilka znaczących miesięcy u progu 2011 roku, zwanych Arabską Wiosną, 
odmieniło region. Po blisko dwóch latach warto pokusić się o pierwsze pod-
sumowania. By odpowiedzieć na pytanie, czym był ten wielki ruch na rzecz 
zmiany, który ogarnął świat arabski, wszędzie odwołujący się do tego samego 
zestawu wartości: żądając wolności słowa i demokratycznych reform, piętnu-
jąc ekonomiczną i polityczną korupcję; używając tych samych metod walki bez 
przemocy (demonstracje, protesty, strajki, sittingi). Kształt i kierunek przemian 
w poszczególnych krajach arabskich zależą od szerokiego spektrum czynników 
zarówno wewnętrznych – składu i znaczenia politycznego obozu na rzecz reform 
i siły dotychczasowego układu władzy – oraz czynników zewnętrznych związa-
nych z polityką zarówno Zachodu, jak i regionalnych aktorów. Jednak społeczne 
tło interesujących nas wydarzeń, choć nieidentyczne w każdym państwie, miało 
wiele cech wspólnych. 

Na arenę życia społecznego weszła liczna rzesza młodych, często wykształ-
conych ludzi, która u progu dorosłego życia zderzyła się z murem bezsilności. 
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Masowe bezrobocie, oligarchiczny system polityczny, autorytaryzm państwa, 
rażące nierówności społeczne tworzą klimat, w którym trudno znaleźć nadzie-
ję, siły i środki do budowania własnej przyszłości. Ekonomiczne otwarcie, ze 
wszystkimi konsekwencjami programów strukturalnego dostosowania, zniszczy-
ło wątłą spójność postkolonialnego systemu społeczno-ekonomicznego, niewiele 
proponując młodym ludziom w zamian. Trudno się w takiej sytuacji dziwić, że 
w awangardzie ruchu na rzecz zmian znaleźli się studenci i studentki oraz młoda 
inteligencja. O jego zasięgu zadecydowało jednak szerokie poparcie społeczne, 
gdy kolejne „dni gniewu” czy „dni godności” łączyły przedstawicieli i przedsta-
wicielki wielu klas i warstw społecznych. 

Nie mógł to być w takim kontekście ruch jednolity ideowo, tworzył ra-
czej szerokie spektrum idei i postaw, od skrajnie lewicowych, przez liberalne, 
aż po fundamentalistycznie religijne. Dlatego też różne były intencje i nadzieje 
osób w nim uczestniczących. Jedni oczekiwali demokratyzacji życia, inni spra-
wiedliwego podziału dóbr i poprawy warunków materialnych, jeszcze inni 
wprowadzenia zmian zgodnych z religijnym prawem. Siłę regionalnych pro-
testów wzmacniały rzadko eksponowane w doniesieniach medialnych świato-
wych agencji zmagania niezależnych związków i stowarzyszeń zawodowych212, 
grup kobiecych, NGO-sów czy organizacji broniących praw człowieka213. Wie-
lu uczestników i uczestniczek antyreżimowych protestów z czasem stawało się 
coraz bardziej rozdartymi między sympatią i poparciem dla demokratycznych 
reform a lękiem przed zagraniczną interwencją w regionie oraz przed zwycię-
stwem partii religijnych. Wobec słabości politycznej demokratycznych nurtów 
laickich to opozycja czerpiąca legitymizację z politycznego islamu, dysponująca 
silnym zapleczem instytucjonalnym, odegrała decydującą rolę. Opisane powyżej 
dylematy oddaje dobrze wypowiedź jednego z opozycyjnych uczestników niefor-
malnej dyskusji, w której brałam udział: 

Sama widzisz, tutaj musisz trzymać albo z autorytarnym państwem, albo z islamista-
mi. Po wielu miesiącach współpracy w ruchu na rzecz reform jesteśmy w miejscu, gdzie 
Bractwo Muzułmańskie kontroluje go w 90%214.

212 Rola związków zawodowych w przemianach demokratycznych we wszystkich krajach 
arabskich jest godna szczególnej uwagi. W Jordanii, jak już zostało wspomniane, powstała nieza-
leżna federacja związkowa. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2011 roku zanotowano 607 protestów 
pracowniczych i strajków. Ponad połowa z nich trwała mniej niż 24 godziny, ale były też trwające 
60 dni. Obok postulatów płacowych przede wszystkim podnoszono kwestie praw pracowniczych, 
zwłaszcza ochrony przed arbitralnym zwolnieniem (źródło: Notatki terenowe). W roku 2012, 
w analogicznym okresie, liczba protestów i strajków była o blisko 13% większa i wynosiła 691 wy-
stępień („Th e Jordan Times” 13.10.2012).

213 Ten aspekt instytucjonalnego tła Arabskiej Wiosny nie jest jeszcze zbadany (widać tutaj in-
teresującą analogię do sytuacji w Europie Środkowej). A warto przypomnieć, że Forum Społeczne, 
które odbyło się w 2008 roku w Maroku, zgromadziło 2400 aktywistów i aktywistek. 

214 Notatki terenowe.
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W takiej sytuacji można mieć nadzieję, jak metaforycznie powiedział mój roz-
mówca, że „nasze wiosenne kwiaty zwiędły, ale czas prawdziwych żniw kiedyś 
przyjdzie”. Rozbudzone nadzieje i wizje sprawiedliwszego, demokratycznego spo-
łeczeństwa zaczną owocować, jeśli nie od razu, to w nadchodzących dekadach. 

Wreszcie coraz częściej i coraz głośniej stawiane jest pytanie, co Arabska 
Wiosna przyniesie kobietom. Jedna z egipskich feministek, Fatma Eman, na wy-
razy solidarności przesłane w dniu upadku Mubaraka przez krakowskie środo-
wisko feministyczne odpowiedziała:

To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Ale teraz przyszedł czas na walkę przeciwko mili-
taryzmowi i fundamentalizmowi. Życzcie nam powodzenia215.

Korespondencja ta trafnie oddaje odczucia także jordańskich liderek podczas 
mojego drugiego pobytu. Z jednej strony masowe antyautorytarne wystąpienia 
obudziły wiele nadziei (już teraz wiemy, że niespełnionych):

Pod wpływem tych wszystkich zmian przetaczających się przez kraje arabskie my także zro-
biliśmy bardzo znaczący krok w stronę zmiany konstytucji. Nigdy wcześniej nie było takiej 
szansy! I teraz wywieramy nacisk, wiesz o spotkaniu (...). Na spotkaniu podjęłyśmy decyzję 
o wystąpieniu do komisji królewskiej z naszą propozycją poprawek do konstytucji. Jeśli nam 
się uda, będzie to oznaka zmian w Jordanii... Źródło nadziei dla kobiet (R3: 2011),

z drugiej strony nie mniej obaw: 

Właśnie wróciłam ze spotkania liderek w Libanie. Dyskutowałyśmy z działaczkami 
z wielu krajów – nawet Syryjki dotarły – o naszym stanowisku wobec zmian, jakie mają 
miejsce. Popatrz, ta gazeta o tym pisze: „Arabskie liderki zadecydowały o podjęciu wal-
ki w obronie swoich praw”. Jak wiesz, są grupy w Tunezji, Egipcie czy Syrii, które pró-
bują położyć kres wszystkim naszym osiągnięciom za Mubaraka, Ben Alego i Asada. 
Całkowicie się zgadzam, że ich rządy były niedemokratyczne i powinni odejść. Ale dobre 
rzeczy nie powinny odchodzić. Musimy zachować równowagę między demokratycznymi 
regułami, których pragniemy, a prawami i osiągnięciami, jakie mamy. Ceną nie mogą być 
nasze prawa (R1: 2011).

Udział Jordanek w opozycyjnych demonstracjach był znacznie mniej widocz-
ny niż obecność ich egipskich koleżanek na placu Tahrir. Jedynie Jordańska 
Unia Kobiet dołączyła do Narodowego Frontu na rzecz Reform (NFR)216. Za to 
wszystkie organizacje kobiece podjęły walkę o nową konstytucję. W codziennym 
życiu czuć było powiew wolności. Powstawały oddolne inicjatywy, które wcześ-
niej nie byłyby możliwe. Krytyka systemu politycznego brzmiała coraz donioślej. 
Kilkudziesięcioosobowy chór polityczny – w którym przeważały kobiety, w chu-

215 Korespondencja własna.
216 W skład NFR ponadto wchodzą: Front Akcji Islamskiej, Jordańska Partia Komunistyczna, 

Jordańska Powszechna Demokratyczna Partia, dwie krajowe grupy Al Bas, Jordańska Ludowa Par-
tia Demokratyczna, Partia Narodowa, Ruch Społeczna Lewica, przedstawiciele związków zawodo-
wych i stowarzyszeń profesjonalnych.
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stach i z odsłoniętymi głowami – gromadził tłumy na koncertach w cytadeli 
w centrum miasta, śpiewając o korupcji, nierównościach, bezkarności władzy. 
Jeszcze do niedawna za publiczne poruszanie podobnych tematów szło się do 
więzienia. 

Genderowy aspekt ostatnich arabskich zmagań z autorytarnymi reżimami 
ujawnił paradoksy odgórnej polityki państwowego feminizmu. Z jednej strony 
odejście politycznych sponsorów zmian uderzyło w same zmiany. Przykład Egip-
tu był tu znamienny i niepokoił reprezentantki ruchu kobiecego w całym regio-
nie. Wprowadzone z inspiracji żony Mubaraka kwoty zostały zakwestionowane. 
Z drugiej strony po raz kolejny aktualna okazała się znana z historii (nie tylko 
regionu) prawda, którą jedna z uczestniczek dyskusji o strategii ruchu kobiecego 
wobec ostatnich wyzwań podsumowała:

Jest już w tej chwili jasne, że uczestnictwo w walce nie gwarantuje udziału w podejmowa-
niu decyzji, gdy już ta walka się skończy. To pokazuje, że nasza walka jeszcze się nie skoń-
czyła. Faktycznie, ona dopiero się zaczęła217.

Wątpliwość, czy emancypacja społeczeństwa przyniesie kobietom więcej praw, 
przewijała się w wielu rozmowach: 

Przyjechałaś w doskonałym momencie, w czasie rozkwitu naszej wiosny... Ale my bardzo 
jesteśmy zaniepokojone tym, co ona przyniesie kobietom. Naprawdę nas to bardzo niepo-
koi. Musimy działać razem. Problem jednak w tym, że nie umiemy się wspólnie zmobili-
zować, żeby wywierać presję. Powinnyśmy pokazać, jaki to wszystko ma wpływ na nasze 
życie, jak to zmienić. Nie możemy zaprzestać! Musimy być zdeterminowane, w tej chwi-
li umiarkowanie prowadzi do ograniczenia, powstrzymania ruchu kobiecego. Toczymy 
wielką walkę w Jordanii (R27: 2011).

Wypowiedź ta wskazuje na cały kompleks przyczyn, które wpływają na skutecz-
ność działań na rzecz zmiany społecznej. Pomimo protestów przetaczających się 
przez kraj, cotygodniowych demonstracji wszystko wskazuje na to, że struktu-
ra władzy i sposób rządzenia w Jordanii nie ulegną w najbliższym czasie ocze-
kiwanej transformacji. Zarówno burzliwa debata o zmianie prawa wyborczego, 
jak i oprotestowane poprawki do prawa prasowego, o konstytucyjnym zagwaran-
towaniu równości ze względu na płeć już nie wspominając, świadczą o tym, że 
wola reform politycznych pozostaje jedynie fi gurą retoryczną i poza kosmetycz-
nymi poprawkami nic więcej z sobą nie niesie. Obywatele i obywatelki zachęcani 
są do wypowiadania opinii, zgłaszania postulatów zmian, tylko że nie są one bra-
ne pod uwagę. 6 października 2012 roku miała miejsce jedna z największych de-
monstracji od początku Arabskiej Wiosny. Wzięło w niej udział 10 tysięcy osób, 
a wśród organizatorów było blisko 80 organizacji. Jeden z uczestników, uzasad-
niając swój udział, powiedział:

217 Notatki terenowe.
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Mieliśmy cztery rządy, dialog narodowy, niezliczoną liczbę komisji, ale ciągle nie widać 
na horyzoncie realnej zmiany („Th e Jordan Times” 6.10.2012).

Autorytaryzm państwa, nawet jeśli bardziej „cywilizowany” i estetyczny niż 
w innych krajach regionu, ciągle defi niuje i kontroluje przestrzeń obywatelskiej 
aktywności − raz otwierając ją, a raz zamykając. Wpływa to w zasadniczy sposób 
na działania na rzecz uprawomocnienia kobiet i ich statusu obywatelskiego.

W takim kontekście trudno mówić o linearnym charakterze osiągnięć 
w dziedzinie ich praw. Skuteczne przeprowadzenie reform w jakiejś sferze nie 
gwarantuje ich trwałości. Za przykład niech posłuży legitymizowane przez tra-
dycję religijną prawo kobiety do występowania z inicjatywą rozwodową (khul), 
wprowadzone na mocy przepisów tymczasowych w 2001 roku. W propono-
wanych niedawno korektach kodeksu rodzinnego rozwiązanie takie uznano za 
„niedopuszczalne społecznie” (Tadros 2011b: 43).

Inną konsekwencją działań w ramach trudnych do przewidzenia granic ak-
ceptowanej przez państwo aktywności obywatelskiej jest ciągły brak pewności, 
czy konkretna inicjatywa już przekroczyła tzw. czerwoną linię (to często poja-
wiająca się w rozmowach fraza), czy jeszcze nie. Konsekwencją nietrafnej diag-
nozy tego, co w danym momencie jest dopuszczalne, mogą być problemy admi-
nistracyjne czy mniej lub bardziej subtelny nacisk służb bezpieczeństwa. 

Państwo czynnie wkracza w sferę działań obywatelskich, powołując róż-
ne instytucje czy też osłabiając już istniejące przez wprowadzenie nowych akto-
rów społecznych. Siła ich oddziaływania zależy od pozostawionej im autonomii 
i środków wyasygnowanych na ich działalność. Polityka na rzecz kobiet dostar-
cza wielu ilustracji takiej strategii. Niezależną instytucją, która powstała, by mo-
nitorować pracę organów państwowych pod kątem wprowadzania międzyna-
rodowych zobowiązań w kwestii równości płci, jest Krajowa Jordańska Komisja 
ds. Kobiet. Zadaniem jej jest inicjowanie zmian w prawie, koordynowanie współ-
pracy między agendami rządowymi, parlamentem, światem biznesu i podmiota-
mi społecznymi. Tymczasem „ograniczone kompetencje i brak środków” – jak 
piszą autorki raportu alternatywnego (Jordan Shadow NGO Report 2012: 7) – 
utrudniają realizowanie misji Komisji, która musi ubiegać się o zewnętrzne gran-
ty, rywalizując z NGO-sami, których działalność ma wspierać. Wszystkie moje 
rozmówczynie, wskazując na ograniczenia w działalności JNCW, podkreślały 
zadowolenie ze współpracy i konieczność zachowania autonomii tej instytucji. 
Propozycja powołania Ministerstwa ds. Kobiet z wielu powodów nie wywoływa-
ła entuzjazmu. Trudno byłoby wypracować i realizować długoterminową strate-
gię działań na rzecz podniesienia statusu kobiet w sytuacji tak dużej fl uktuacji 
rządów, a obsada takiego ministerstwa byłaby raczej wynikiem partyjnych kom-
promisów niż kompetencji osoby sprawującej ten urząd. Padały też argumenty 
dotyczące usytuowania problematyki statusu kobiet w strukturze działań insty-
tucji państwa:
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Znowu kilka miesięcy temu rząd próbował powołać Ministerstwo ds. Kobiet. Nie chcemy 
tego. Sprawa równości płci nie może być kwestią jednego ministerstwa. Chcemy problem 
statusu kobiet uczynić integralną częścią pracy wszystkich ministerstw. Dlatego wypraco-
waliśmy system 17 komórek czy departamentów ds. równości płci we wszystkich mini-
sterstwach. Perspektywa ta powinna być obecna na każdym poziomie działania państwa: 
na poziomie planowania, strategii, wdrażania... wszędzie. Na przykład, jak wiesz, mamy 
departament genderowy w urzędzie statystycznym (R1: 2011).

Wbrew opiniom organizacji społecznych, w maju 2012 roku zostało powołane 
Ministerstwo ds. Kobiet. Po kilku miesiącach ciągle nie przedstawiono ani pro-
gramu działań, ani struktury organizacyjnej nowego urzędu, co jest powodem 
coraz głośniej wyrażanej krytyki218. Istnienie wyspecjalizowanych gremiów do 
spraw równości płci jest skutecznym posunięciem wizerunkowym, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy żadna teka ministerialna w nowym rządzie nie została zapropo-
nowana kobiecie.

Wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz specyfi ka jordańskiego reżimu nie 
wyczerpują listy najważniejszych barier, które hamują proces zmian. Wśród in-
nych istotnych problemów należy wymienić specyfi kę przywództwa w ruchu ko-
biecym. Wiele podejmowanych aktywności jest możliwych dzięki zagranicznym 
funduszom, które od kilkunastu lat szerokim strumieniem płyną na projekty 
wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. To wymusza wysoki stopień 
profesjonalizacji organizacji. Każda z nich pracuje na własny wizerunek, od któ-
rego zależy skuteczność w pozyskiwaniu grantów. Konkurencja jest duża, co sta-
nowi poważną przeszkodę w budowaniu koalicji czy podejmowaniu wspólnych 
działań, które wymagałyby zaangażowania się w tworzenie wspólnej strategii, 
zanim pojawią się fundusze. Koordynatorka regionalnego biura UN Women tak 
opisuje ten problem:

Brakuje ogólnego planu działania, jasnego i znanego wszystkim. Mamy dwie, trzy orga-
nizacje. Jedna należy do X, druga do Z. Mam projekt dotyczący przemocy, ona także ma 
taki projekt i jeszcze ktoś inny. Nikt nie wie, co robią pozostałe organizacje. Wtedy oka-
zuje się, że organizacja X organizuje seminarium dotyczące na przykład przemocy wobec 
kobiet, trzy dni po podobnym wydarzeniu zorganizowanym przez organizację Z czy Y. 
I wszyscy są oburzeni! Na miłość boską, dlaczego się nie spotkają, nie skoordynują dzia-
łań. Wtedy siła oddziaływania byłaby większa! Poparcie większe. Dlaczego nie robić tego 
razem, otwarcie. Tego nam ciągle brakuje. Każdy działa na swoją rzecz (R31: 2011). 

Podobny wątek pojawiał się w innym wywiadzie, w kontekście konieczności 
wspólnego działania wobec aktualnych wyzwań i wzajemnego ignorowania wy-
darzeń organizowanych przez różne grupy (pomimo ponawianych zaproszeń): 

Myślę, że naturalną skłonnością jest działanie w zespole. Może jest to wada feministek..., 
a powinny sprzedawać siebie jako mniejsze indywidualistki, pokazać, że mogą działać 

218 Po pięciu miesiącach pracy, 6 października 2012 roku, rząd złożył rezygnację. W kolejnym 
gabinecie nie ma ani jednej kobiety, nie ma też Ministerstwa ds. Kobiet.
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wspólnie. Ja uważam się za feministkę, ale pracuję zespołowo. Potrzebuję grupy, która 
mnie wspiera (R27: 2011).

Profesjonalizacja pociąga za sobą depolityzację idei upodmiotowienia, demo-
kracji czy partycypacji obywatelskiej. Język równościowy traci swą treść. Jeśli 
dodamy do tego różnice historyczne w kształtowaniu organizacji, zobaczymy, 
jak trudnym zadaniem jest wypracowywanie wspólnej strategii ruchu, choć za-
znaczyć trzeba, że nie jest to specyfi cznie jordański problem. Nie sposób w tym 
miejscu zignorować znaczenia polityki donatorów – nacisku na projekty, a nie na 
budowanie długoterminowej strategii nastawionej na społeczną zmianę czy wy-
znaczanie priorytetów bez udziału zainteresowanych219.

W tej chwili każda ambasada da ci pieniądze na prawa człowieka i demokratyzację. No 
i robimy takie projekty. Wydawane są ogromne pieniądze, głównie na ekspertów. Są 
świetnie opłacani, potem wyjeżdżają i zostawiają nam tysiące folderów i broszur. Ale 
o czym my mówimy? Potrzebujemy funduszy na programy dla kobiet w obozach dla 
uchodźców, jakie prowadzimy od lat. Mam im rozdać te ulotki o demokratyzacji? Jak nie 
mają co jeść, to ciężko dyskutować o demokracji (R7: 2008).

Inna z moich rozmówczyń wyraziła to jeszcze dobitniej:

No i organizowane są warsztaty na tematy, które nikogo tutaj nie obchodzą i nie będą 
miały żadnego zastosowania w naszym życiu (R18: 2008).

Skuteczność działań zależy od własnej bazy – nie tylko sympatyczek czy sympa-
tyków, ale aktywnych działaczek z różnych środowisk. Część rozmówczyń zwró-
ciła uwagę na lukę pokoleniową w ruchu kobiecym, którego trzon tworzą dzia-
łaczki doświadczone w politycznych bojach burzliwych lat 60. i 70.

Młodzi ludzie pracują, studiują, wychodzą za mąż, mają problemy fi nansowe, muszą za-
rabiać. Jak przyjdziesz do naszej siedziby w Ammanie, zobaczysz, że przeważa starsza ge-
neracja. Zgodnie ze statutem, 25% zarządu powinny stanowić osoby młode. Nie mamy 
tyle. Jesteśmy szczęśliwe, jak w zarządzie znajdzie się jedna kobieta przed 40-ką. Dawniej, 
w czasach, gdy moja mama była członkinią, ja też wstąpiłam do organizacji. Ale moje cór-
ki nie są zainteresowane (R7: 2008).

Problem ten coraz częściej przebija się na szersze forum. Na spotkaniu liderek 
organizacji kobiecych i jordańskich polityczek, przewodnicząca JNCW wezwała 
do generacyjnej zmiany:

Najwyższy czas dać szansę młodym na aktywny udział w ruchu kobiecym. Niech młode 
pokolenie przejmie stery i pracuje, by nie tylko ocalić nasze osiągnięcia, ale także budo-
wać na nich (R1: 2011).

219 Polityka donatorów pod wpływem płynącej z różnych stron krytyki powoli zaczyna się 
zmieniać. Developmental Leadership Program publikuje ostatnio wiele interesujących analiz, 
wskazując najlepsze praktyki i wpływając na zmianę dotychczasowych sposobów działania (por. 
Tadros 2011b).
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Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy stały się poważnym wyzwaniem220 dla 
jordańskiego ruchu kobiecego, unaoczniły wiele jego słabości. Przegrana batalia 
o poprawkę do konstytucji gwarantującą równość płci z całą ostrością postawiła 
pytanie o strategię ruchu. Obchody Dnia Kobiet w 2012 roku stały się okazją do 
pierwszych poważnych podsumowań. Wezwanie do wspólnych działań w obro-
nie swoich praw brzmiało najdonioślej. Weteranka ruchu, Asma Khader, w swo-
im wystąpieniu podkreślała:

Musimy się zjednoczyć, ściśle współpracować między sobą w planowaniu przyszłych 
działań („Th e Jordan Times” 8.03.2012).

Czy wyzwanie, jakie niesie z sobą masowy ruch na rzecz reform, który ogarnął 
świat arabski, otworzy nowy rozdział w historii ruchu kobiecego? Czas pokaże...

220 W pracy pominęłam wyzwania o charakterze naturalnym, przed jakimi stoi Jordania. Glo-
balne ocieplenie jest przyczyną poważnych problemów z wodą. Systemy oszczędzania i składo-
wania wody, uprawa roślin przystosowanych do trudnych warunków: zasolonej gleby i suchego 
podłoża, stają się palącą koniecznością. Zainteresowanie tym kwestiami poszerza pole działalno-
ści organizacji kobiecych: „W tej chwili koncentrujemy się na edukacji dotyczącej gospodarowania 
wodą, jej przechowywania, wprowadzania energii słonecznej... tych wszystkich rzeczy. Staramy się 
połączyć wrażliwość genderową z wrażliwością wobec problemów środowiska” (R3: 2011).
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