
Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska
Uniwersytet Jagielloński

Strategie aktywizacji obywatelskiej 
w polskich stowarzyszeniach 

kobiecych w Szwecji 
na wybranych przykładach1

1 Składam serdeczne podziękowania Svenska institutet za wsparcie finansowe w ramach Pro
gramu Visby 2014/2015, bez którego powstanie tego artykułu nie byłoby możliwe. Dzięku
ję także Liderkom i Członkiniom organizacji kobiecych za udostępnione materiały i udział 
w moim projekcie. Jestem wdzięczna anonimowej Recenzentce za wnikliwą analizę mojego 
tekstu i cenne uwagi.
2 E. Michalik, Aktywność kobiet w środowiskach polonijnych w Szwecji w XX w., [w:] Kobiety 
i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo 10, red. J. Zamojski, Warszawa 2005, s. 241. 
Więcej na temat Katarzyny Jagiellonki i wpływu jej mecenatu na rozwój szwedzkiej kultury 
patrz np. A. Hahr, Drottning Katarina Jagellonica och Vasarenassansen. Studier i Vasatidens konst 
och svensk-polsk-italienskafbrbindelser, t. 34, Uppsala 1941.
3 A. Chodubski,E. Olszewski, State of Researches on Polish Communities in Scandinavia, [w:] 
Poles in Scandinavia, ed. E. Olszewski, Lublin 1997, s. 415.
4 A. Kłonczy ński, My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 
1945-1980, Gdańsk 2012, s. 141; E. Michalik, op. cit., s. 243.

Aktywność Polek w przestrzeni publicznej oraz w środowiskach polonijnych 
Szwecji ma długą historię. Część badaczy poszukuje jej początków w XVI wieku 
w osobie Katarzyny Jagiellonki2, podczas gdy inni dostrzegają je w X wieku, w mał
żeństwie córki Mieszka I Swiętosławy z Erykiem Zwycięzcą3. Pierwsze formalnie 
kobiece organizacje polonijne w Szwecji powstały w XX wieku: w 1943 roku zawią
zano Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, rok później - Związek 
Kobiet Polskich Pracujących Zawodowo4. W 1979 roku założono Polsko-Szwedz
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kie Stowarzyszenie Kobiet, które w 1983 roku przekształciło się w Stowarzyszenie 
Polek w Szwecji3 * 5. W 1999 roku rozpoczął działalność Polski Klub Kobiet Sukcesu 
„Sabat” w Sztokholmie, a rok później powstała Polka - Międzynarodowa Asocjacja 
Polskich Kobiet6. Niedawno na terenie Szwecji pojawił się także globalny Klub 
Polki na Obczyźnie7.

3 Nasza historia, [online] http://www.stpolek.se/index.php?page=nasza_historia, 22 VII 2015.
6 Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą, GUS, [online] http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/baza-organizacji-i-instytucji-
polskich-i-polonijnych-za-granica,2,l.html, 15 VII 2015.
' Klub Polki na Obczyźnie, [online] http://klubpolek.pl. Pierwsze projekty umieszczone na stro
nie internetowej Klubu pochodzą ze stycznia 2013 roku.
8 Dziękuję Clarze Zendelovej z Internationella Kvinnofóreningen i Malmo za zwrócenie mo
jej uwagi na kontrowersyjność terminu „imigrantka”. Wiele kobiet urodzonych poza Szwecją, 
a mieszkających od wielu lat na jej terytorium postrzega ten termin jako pejoratywny i nie iden
tyfikuje się z nim. Por. P. Odmalm, Civil Society, Migrant Organisations and Political Parties. 
Theoretical Linkages and Applications to the Swedish Context, .Journal of Ethnic and Migration 
Studies” 2004, t. 30, nr 3, s. 477.
9 Baza organizacji...', E. Michalik, op. cit., s. 242-247. Feminizację organizacji polonijnych 
w Szwecji zauważa m.in.T. Nowakowski, Polki w Szwecji - historia tysiąca lat, [w:] Materiały 
IVSympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń, 1-2 września 1999. Losy Polek żyjących na obczyź
nie i ich wkład w kulturę i naukę świata. Historia i współczesność, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1999, 
s. 210-215. Informację tę potwierdzają dane uzyskane przez mnie w wywiadach.
10 E. Michalik, op. cit.
11 Patrz np. A. KI on czyń ski, op. n/.,rozdz. 4 i 10. E. Michalik w pracy doktorskiej Organizacje 
polskie w Szwecji w świetle polityki imigracyjnej państwa szwedzkiego (1945-1992), Lublin 1995, 
poddała analizie organizacje Polonii. W tym okresie działała jedna z kobiecych grup będących 
przedmiotem mojego zainteresowania.

Zaangażowanie Polek8 nie ogranicza się naturalnie do działalności w grupach 
kobiecych - podobnie jak w przeszłości, także i dzisiaj prowadzą biblioteki, świetli
ce i szkoły dla polskich dzieci, organizują akcje charytatywne oraz działalność kul
turalną, a przede wszystkim biorą aktywny udział w tworzeniu innych organizacji, 
niejednokrotnie zajmując w nich stanowiska kierownicze9.

Pomimo istotnej roli kobiet w organizacjach polonijnych w Szwecji niewiele 
powstało prac naukowych poświęconych tej tematyce, które uwzględniałyby per
spektywę płci społeczno-kulturowej. Prócz opracowań biograficznych oraz stu
dium Elżbiety Michalik, prezentującego zwięźle różnorodne aspekty aktywności 
Polek w środowiskach polonijnych oraz na rynku pracy i w życiu kulturalnym 
Szwecji10, o działalności polskich kobiet można przeczytać w pracach dotyczą
cych historii szwedzkiej Polonii11. W żadnej z nich jednakże stowarzyszenia ko
biece nie znalazły się w centrum badawczych zainteresowań autorów. Ponadto 
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tylko nieliczne opracowania uwzględniają okres najnowszy (koniec XX oraz po
czątek XXI wieku)12.

12 Np. E. Michalik, op. cit. Ze względu na ograniczenia objętościowe nie dokonuję przeglądu 
prac dotyczących innych aspektów życia Polek w Szwecji.
13 W pracy brałam pod uwagę organizacje, które wśród wymogów członkowskich wymieniają 
kryterium płci.
14 P. Strómblad, B. Bengtsson, Empowering Members of Ethnic Organisations. Tracing the 
Political Integration Potential of Immigrant Associations in Stockholm, „Scandinavian Political 
Studies” 2009, t. 32, nr 3, s. 296-314.
15 Na temat różnorodności koncepcji społeczeństwa obywatelskiego patrz np. P. Odmalm, 
op. cit., s. 471-474.
16 B. Hoskins [et al.], Measuring Active Citizenship in Europe, Institute for the Protection and 
Security of Citizen, CRELL, Research Paper 4, 2006, s. 10, [online] https://ec.europa.eu/jrc/ 
sites/default/files/jrc-coin-measuring-active-citizenship-2006_en.pdf, 4 VII 2015.
,z P. Gliński, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności, [w:] Czy społeczny bezruch? O spo
łeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, red. M. Nowak, M. Nowosiel
ski, Poznań 2006, s. 58, za: T Masłyk, Aktywność obywatelska w społeczeństwie informacyjnym. 
Perspektywa socjologiczna, Katowice 2007, s. 84, [online] http://www.sbc.org.pl/Content/11926/ 
doktorat2797.pdf, 1 VII 2015.

Cele i podstawy teoretyczne

W niniejszym studium rozważam role i działalność polskich organizacji kobie
cych13 14 funkcjonujących w Szwecji pod kątem wybranych strategii aktywizacji oby
watelskiej członkiń. Posługując się elementami koncepcji upolitycznionego ma
cierzyństwa oraz potencjału politycznej integracji {political integration potential)™, 
rozpatruję, w jaki sposób grupy te mogą wpływać na zwiększanie obecności swoich 
członkiń w sferze publicznej, szczególnie w wymiarze politycznym i społecznym. 
W toku analizy zadaję pytania o sposoby konstruowania płci społeczno-kulturo
wej i tożsamości etnicznej/narodowej oraz o ich znaczenie w narracjach członkiń 
i liderek stowarzyszeń.

Podążając za definicją projektu UE „Active Citizenship for Democracy”, ak
tywność obywatelską rozumiem szeroko jako „uczestnictwo w społeczeństwie oby
watelskim15, życiu społeczności i/lub życiu politycznym, [...] w poszanowaniu praw 
człowieka i demokracji”16. Aktywne obywatelstwo nie ogranicza się do wąsko rozu
mianego wymiaru politycznego; w zakres pojęcia mogą wchodzić także obywatel
ska aktywność indywidualna (np. zachowania wyborcze), uczestnictwo w ruchach 
społecznych, organizacjach i grupach nieformalnych17, jak również obszary „mniej 

https://ec.europa.eu/jrc/
http://www.sbc.org.pl/Content/11926/
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konwencjonalne”18, do których zaliczam niektóre rodzaje twórczości blogerskiej. 
Potencjał politycznej integracji to natomiast zdolność organizacji do wspierania 
członków we włączaniu się w „polityczną wspólnotę społeczeństwa przyjmującego” 

mojej pracy - także społeczeństwa pochodzenia) poprzez stymulację rozwoju 
oolitycznych kompetencji i zainteresowań19.

18 B. Hoskins [et al.J, op. cit., s. 11.
19 P. Strômblad, B. Bengtsson, op. cit., s. 296-297.
!0 P. Werbner, Upolitycznione macierzyństwo ifeminizacja obywatelstwa. Ruchy kobiece i trans
formacja sfery publicznej, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna, 
red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007, s. 93 (przeł. K. Stańczak-Wiślicz, 
i: P. Werb ner, Political Motherhood and the Féminisation of Citizenship. Womens Activism and the 
Transformation of Public Sphere, [w:J Women, Citizenship and Difference, eds. N. Yuval-Davis, 
P. Werbner, London-New York 1999, s. 221-245).
!1 J. Schirmer, The Seeking of Truth and the Gendering of Consciousness. The Comadres of El 
Salvador and the CONAVIGUA Widows of Guatemala, [w:] „Viva". Women and Popular Protest in 
Latin America, eds. S. A. Radcliffe, S. Westwood, London 1993, s. 63.
!2 M. Ackelsberg, Womens Community Activism and the Rejection of „Politics". Some Dilemmas 
of Popular Democratic Movements, [w:] Women and Citizenship, ed. M. Friedman, Oxford 2005, 
s. 82, 88.
!1 R. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Konteksty upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współ
czesnej Polsce, [w:] Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. E. Hryciuk, 
E. Korolczuk .Warszawa 2015, s. 12. Na temat problematyczności podziału na sferę prywatną 
i publiczną patrz np.: M. Ackelsberg, op. cit., s. 69-72.

W przypadku badanych stowarzyszeń strategie kształtowania aktywnego oby
watelstwa członkiń w dużej mierze czerpią z obszarów, które Pnina Werbner określa 
ako „przedinstytucjonalne, kulturowo określone obszary kobiecej władzy”20. Stąd 
teoretycznym punktem wyjścia dla moich rozważań jest - do tej pory stosowana 
głównie do analizy ruchów społecznych - koncepcja upolitycznionego macierzyń
stwa (foliticized motherhood). Na potrzeby badania procesów feminizacji obywatel
stwa Pnina Werbner zaczerpnęła to pojęcie z pracy Jennifer Schirmer, analizującej 
ruchy macierzyńskie w Salwadorze i Gwatemali. Ich uczestniczki posługują się tra
dycyjnymi konstrukcjami kobiecości i macierzyństwa, by stać się ważnymi aktorka
mi na scenie politycznej i domagać się publicznie szacunku dla praw kobiet21. Rów
nież Martha Ackelsberg, w studium National Congress of Neighborhood Women, 
dopatruje się jednej z przyczyn sukcesu organizacji w szukaniu powiązań między 
potrzebami kobiet jako żon i matek a politycznym znaczeniem ich obywatelskiej 
aktywności22. W tym duchu Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk definiują upo
litycznienie jako proces, w którym „obywatele i obywatelki [...] wprowadzają do 
sfery publicznej wiele zagadnień, doświadczeń i tożsamości kojarzonych ze sferą 
prywatną”, np. rodzicielstwem23. W kontekście działalności badanych stowarzyszeń 
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szczególnego znaczenia nabiera koncepcja maternalizmu, która, jako strategia upo
litycznionego macierzyństwa, „dostarcza kobietom alternatywnych, mniej kontro
wersyjnych podstaw do politycznej mobilizacji” lub reprezentuje politykę społecz
ną skupioną na kobietach i dzieciach24. Narracje upolitycznionego macierzyństwa 
i maternalizmu, choć często niewidoczne w oficjalnych profilach badanych organi
zacji, zajmują istotne miejsce w strategiach aktywizacji obywatelskiej ich członkiń, 
nierzadko przecinając się przy tym z dyskursem tożsamości narodowej i etnicznej.

24 R.J. Plant, M. van der Klein, Introduction. A New Generation of Scholars on Maternalism, 
[w:J Maternalism Reconsidered. Motherhood, Welfare and Social Policy in the Twentieth Century, 
eds. M. van der Klein [et al.], New York-Oxford 2012, s. 5; za: R. E. Hryciuk, E. Korol- 
czuk, op. cit., s. 16.
25 Baza organizacji...
26 Kongres Polaków w Szwecji, [online] http://www.polskakongressen.org/kongres-2/organiza 
eje; Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, [online] http://www.polonia-zop.eu, 15 VII 
2015.
27 Organizacje polonijne, [online] http://www.poloniainfo.se/organizacje/index.php , 15 VII 
2015.
28 Regiony te wybrałam ze względu na obecność na tych terenach organizacji, które spełniały 
przyjęte przeze mnie kryteria. Podjęłam próbę kontaktu ze wszystkimi polskimi kobiecymi sto
warzyszeniami w Szwecji, które udało mi się zidentyfikować (w jednym przypadku nie uzyska
łam odpowiedzi). Łącznie przeprowadziłam trzydzieści osiem wywiadów (jesień 2014 i wiosna 
2015), nagrywając je na dyktafon za zgodą respondentek (imiona zmienione). Na wstępnym 
etapie badań opierałam się na celowym doborze próby, nawiązując kontakty z władzami stowa
rzyszeń oraz najaktywniejszymi członkiniami. W późniejszym okresie wykorzystywałam tak
że dodatkowo „metodę kuli śnieżnej”. Wywiady z liderkami (członkinie zarządu i szczególnie 

Materiał i metody badawcze

Artykuł jest częścią większego projektu badającego działalność oraz doświadcze
nia migracyjne Polek należących do polskich stowarzyszeń kobiecych na terenie 
Szwecji. Organizacje zostały zidentyfikowane poprzez Bazę organizacji i instytucji 
polskich i polonijnych za granicą GUS25, strony instytucji parasolowych26, portal po- 
lonia.info.se27, błogi mieszkających w Szwecji Polek oraz korespondencję z przed
stawicielkami Polonii.

Dane gromadzone w ramach projektu pochodzą z materiałów archiwalnych 
stowarzyszeń, materiałów zamieszczonych na ich stronach internetowych, forach 
dyskusyjnych i blogach członkiń, a także wywiadów jakościowych z liderkami 
i członkiniami polskich organizacji kobiecych w regionach Malmó/Lund i Sztok
holmu oraz ekspertkami w zakresie integracji imigrantek w Szwecji28. Wywiady 
miały charakter częściowo ustrukturyzowany, a zatem obszary, które planowałam 

http://www.polskakongressen.org/kongres-2/organiza
http://www.polonia-zop.eu
http://www.poloniainfo.se/organizacje/index.php
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poruszyć, były niejednokrotnie uzupełniane przez respondentki, które samodziel
nie definiowały i wskazywały najważniejsze, w ich odczuciu, zagadnienia. Lewis 
Dexter zwraca uwagę na szczególne znaczenie takiego podejścia w wywiadach 
z przedstawicielami elit29. W mojej pracy przyjmuję szeroko zakrojoną definicję 
tych ostatnich, włączając w ich szeregi społecznych i politycznych aktywistów 
i ekspertów30. Zgodnie z tym podejściem liderki i aktywne członkinie organiza
cji etnicznych mogą być postrzegane jako przedstawicielki elit, które wpływają na 
społeczną rzeczywistość.

aktywne uczestniczki) oznaczane są literą L, z członkiniami - C. W artykule wykorzystuję dane 
z wybranych wywiadów z liderkami.
29 L. Dexter, Elite and Specialized Interviewing, Evanston 2006, s. 19.
30 Patrz np. L. R. Woliver, Ethical Dilemmas in Personal Interviewing, „PS: Political Science 
and Politics”2002, t. 35, nr 4, s. 677-678.
31 Klub Polki; Stowarzyszenie Polek w Szwecji, [online] http://www.stpolek.se; Polka - Mię
dzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet, [online] http://www.polkainternational.com (skrót: 
Polka International), 15 VII 2015.
32 Stowarzyszenie Polek przyjmuje członków-sympatyków; Statut Stowarzyszenia Polek 
w Szwecji, [online] http://www.stpolek.se/index.php?page=statut; do Klubu Polki należy jeden 
mężczyzna; Klubowiczki, [online] http://klubpolek.pl/klubowiczki, 2 VII 2015.
33 Liczba członkiń nie zawsze jest łatwa do ustalenia (np. ze względu na osoby nieaktywne). 
Na stronie Klubu Polki widnieje 209 osób {Klubowiczki, 30 VII 2015). Według informacji 
Prezes stowarzyszenia Polka International liczy 463 członkinie, z czego oddział szwedzki to 
„ok. 45 osób” (E. Blania-Kacprzyk, e-maile: „Kongres Polka International”, 19 VI 2015 i 29 VI 
2015). Liczebność Stowarzyszenia Polek, według danych na stronie, wynosi 120-150 osób 
(http://www.stpolek.se). Z danych uzyskanych w wywiadach wynika, że liczba ta może być niż
sza (np. Michalina, L, Sztokholm, maj 2015, podaje 83 osoby).
34 Stowarzyszenie Polek skupia głównie członkinie z regionu Sztokholmu; pozostałe organiza
cje mają zasięg międzynarodowy (Polka), a nawet globalny (Klub Polki).
35 Stowarzyszenie Polek i Polka International są oficjalnie zarejestrowane. Klub Polki ma nie
formalny charakter i opiera się przede wszystkim na interakcjach wirtualnych.

Działalność polskich stowarzyszeń kobiecych

A AKTYWIZACJA OBYWATELSKA CZŁONKIŃ

Niniejsze studium obejmuje trzy stowarzyszenia: Klub Polki na Obczyźnie, Sto
warzyszenie Polek w Szwecji oraz Polkę - Międzynarodową Asocjację Polskich 
Kobiet31. Organizacje te, choć łączy je kryterium członkostwa oparte na płci32, róż
nią się od siebie znacząco pod względem liczebności33, zasięgu34, historii, stopnia 
sformalizowania35 oraz celów i podejmowanych aktywności.

http://www.stpolek.se
http://www.polkainternational.com
http://www.stpolek.se/index.php?page=statut
http://klubpolek.pl/klubowiczki
http://www.stpolek.se
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Klub Polki na Obczyźnie to młoda grupa zrzeszająca Polki mieszkające w po
nad czterdziestu krajach świata, założona przez Magdę i Żanetę36. Wśród kryteriów 
członkostwa (obok płci) wymienione są prowadzenie błoga i aktywność w sieci. 
Członkinie tworzą projekty internetowe o swoich doświadczeniach migracyjnych 
oraz organizują internetowe akcje charytatywne. Średnia wieku jest wyraźnie niż
sza niż w dwóch pozostałych organizacjach, co jest prawdopodobnie związane 
z usytuowaniem działalności grupy w przestrzeni wirtualnej.

36 Klubowiczki. W zakładce Założycielki Magda i Żaneta nie podają swoich nazwisk.
37 Parę slow historii o Polka International, [online] http://www.polkainternational.eom/new/o 
-nas,sit.pl,73,14 VII 2015.
38 Statut, [online] http://www.polkainternational.com/new/uploaded/prawny/Statutpl.pdf, 
21 VII 2015.
39 Statut Stowarzyszenia Polek w Szwecji, [online] http://www.stpolek.se/index.php?page=sta 
tut, 20 VII 2015. Organizacje zostały przedstawione w porządku alfabetycznym.
40 Michalina; Anna, L, Malmó/Lund, 2014; Olga, L, Malmó/Lund, 2014.
41 Anna; Emilia, L, Sztokholm, 2015.
42 M. Ackelsberg, op. cit., s. 67.
43 Natalia, C, Sztokholm, 2015.

Polka - Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet została założona w 2000 
roku. Prezesem jest Elizabeth Blania-Kacprzyk. Na stronie internetowej opisują
cej działalność stowarzyszenia na pierwszym miejscu znajduje się jego aktywność 
charytatywna37; wśród najważniejszych celów pojawiają się także ochrona polskich 
tradycji i kultury oraz promowanie przedsiębiorczości kobiet38.

Stowarzyszenie Polek w Szwecji jest „niezależną organizacją kulturalno-spo
łeczną”, która wśród swoich głównych celów wymienia podtrzymywanie rodzimych 
tradycji, działalność charytatywną, nawiązywanie współpracy z innymi organiza
cjami oraz integrację Polaków w szwedzkim społeczeństwie39. Obecne przewodni
czące to Ewa Bielska i Maja Brosowski. W obu powyższych stowarzyszeniach naj
liczniej reprezentowane są członkinie w wieku średnim i starszym, które przybyły 
do Szwecji w latach 60., 70. i 80.40

Żadna z badanych organizacji nie deklaruje profilu, celów ani aktywności po
litycznej. W wywiadach z liderkami zwraca uwagę powracająca narracja odcinania 
się od „polityki”41, która w tym kontekście rozumiana jest jako źródło konfliktów, 
walka o władzę i wyraz poparcia dla konkretnego ugrupowania. Przywołując ba
dania nad różnymi formami ruchów kobiecych w Amerykach, Martha Ackelsberg 
zwraca uwagę na podobną tendencję „odrzucania polityki”, utożsamianej z korup
cją i brakiem moralności42. Taką interpretację ilustruje wypowiedź jednej z respon- 
dentek, która, opowiadając o regułach grupy, zapewnia: „Nie obrzucamy nikogo 
błotem. Nawet nie prowadzimy dyskusji politycznych [...]”43. Inna rozmówczyni 

http://www.polkainternational.eom/new/o
http://www.polkainternational.com/new/uploaded/prawny/Statutpl.pdf
http://www.stpolek.se/index.php?page=sta
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zwraca uwagę na kontrowersje i niejasności związane z określeniem „upolitycznio
ne” i podkreśla, że stowarzyszenie stara się unikać działań, które można by zaliczyć 
do tej kategorii'’4.

Jednakże, jak sugerują Per Strómblad i Bo Bengtsson, nawet apolityczne stowa
rzyszenia mogą działać na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji politycznej człon
ków, która pojawia się jako rezultat uboczny realizacji celów statutowych. Działal
ność w organizacji daje możliwość kształtowania kompetencji administracyjnych, 
zdobycia doświadczenia w sprawowaniu funkcji publicznych i doskonalenia umie
jętności podejmowania decyzji; może także stać się źródłem wiedzy o problemach 
społecznych oraz forum dla politycznych rozważań44 45. Na kluczowe znaczenie tej 
ostatniej kwestii wskazują Bonnie H. Erickson i T. A. Nosanchuk, podkreślając 
rolę organizacji apolitycznych w upolitycznianiu {politicization) członków poprzez 
tworzenie przestrzeni do dyskusji o polityce46.

44 Helena, L, Sztokholm, 2015. M. Karwat definiuje upolitycznienie jako zyskiwanie politycz
nego znaczenia, przekształcanie w instrument oddziaływania politycznego, wskazując przy tym 
na płynność granic między „politycznym” a „niepolitycznym”; M. Karwat, Polityczność i upo
litycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, t. 17, s. 78, [online] http:// 
biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/karwat-m.-polityczno-i-upolitycznienie.pdf, 
14 VII 2015.
45 P. Strómblad, B. Bengtsson, op. cit., s. 299.
46 B. H. Erickson, T. A. Nosanchuk, How an Apolitical Association Politicizes, „Canadian Re
view of Sociology/Revue canadienne de sociologie” 1990, t. 27, nr 2, s. 206,208-209,217.
47 Natalia; Anna; Helena.
48 Dyskusja o glosowaniu, pdf, otrzymana e-mailem 21 V 2015. Dziękuję Założycielce Klubu za 
udostępnienie mi zanonimizowanego zapisu. Wśród uczestniczek dyskusji są osoby mieszkające 
w różnych krajach świata.

Choć, jak zapewniały respondentki, w stowarzyszeniach unika się konwersacji 
o preferencjach politycznych47, podejmowane są rozmowy dotykające tematów bar
dziej uniwersalnych. Przykładem może być dyskusja zainicjowana na forum inter
netowym Klubu Polki, której pytanie otwierające brzmiało: „Czy zamierzacie brać 
udział w majowych wyborach prezydenckich [2015], czy też uważacie, że mieszka
jąc poza Polską nie będzie[cie] wpływać na jej politykę?”48.

Uczestniczki optujące za głosowaniem najczęściej podkreślały znaczenie praw 
obywatelskich oraz odwoływały się do obowiązków macierzyńskich i poczucia od
powiedzialności za rodzinę. Niepokój o sytuację pozostałych w kraju bliskich oraz 
troska o dobro dzieci powtarzały się w postach jako istotny czynnik przemawia
jący za koniecznością udziału w wyborach: „Ja się zarejestrowałam i zamierzam 
glosować. [...] Nie wiem, czy wrócę do kraju, ale tam mieszka cała moja rodzina, 
moi przyjaciele, a może kiedyś moja córka i uważam, że moim obowiązkiem jest 
zadbanie o to, jakie będą losy kraju”.
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Podobną argumentację znaleźć można także na blogach uczestniczek: 
„[NJawet jeśli nie wrócę, to wciąż mieszkają tam ludzie, na których mi zależy i chcę 
dla nich jak najlepiej [...] zostawiliśmy tam rodziny i przyjaciół, o których przecież 
musimy myśleć”49.

Gabi, Voting abroad/Glosowanie za granicą, Direction Sweden!, 6 V 2015, [online] http://di 
rection-sweden.blogspot.Se/2015/05/voting-abroad-gosowanie-za-granica.html#more, 27 VII 
2015.
50 Por. ibidem.
51 Posty dotyczące wyborów pojawiły się także na blogach. Jedna z członkiń pisze np. o „po
czuciu misji”, przekonując rodaków na emigracji do głosowania; Wybory... korespondencyjnie???, 
zapiski szwedzkie, 11 IV 2015, [online] http://zapiskiszwedzkie.blox.pl/2015/04/Wybory-ko 
respondecyjnie.html, 27 VII 2015.
52 Funkcję informacyjną pełnią też posty na blogach; np. Wybory... korespondencyjnie???-, Gabi, 
Voting abroad...
53 P. Strómblad, B. Bengtsson, op. cit., s. 303; B. H. Erickson,T. A. Nosanchuk, op. cit.,
s. 209 (na podstawie Canadian Federal Election Study z 1979 r.).

Argumenty związane z rodziną i macierzyństwem pojawiały się również po 
to, by dowieść słuszności rezygnacji z głosowania. Uczestniczki uzasadniały swoją 
postawę szacunkiem dla niezależności mieszkających w Polsce bliskich i ich prawa 
do samodzielnego wyboru: „Nie będę [głosować] [...]. Uważam, że nie mam do 
tego prawa mieszkając poza granicami Polski. Mam dwie dorosłe córki, które nadal 
mieszkają w kraju, ale przecież nie mogę decydować za nie: one mają swoje prawo 
głosu”50; lub brakiem rodziny, z którą czułyby się emocjonalnie związane: „W Pol
sce nie mam prawie żadnych bliskich, dla których warto byłoby głosować, a ci co 
tam są mają takie poglądy, że niech sami sobie lepiej tę Polskę budują”.

Niektóre uczestniczki, które podjęły decyzję o rezygnacji z udziału w wybo
rach, pod wpływem dyskusji wyrażały gotowość do ponownego przemyślenia swo
jego stanowiska: „[Ajrgument o obywatelstwie mnie przekonał. Faktycznie mam 
tylko polskie, więc jak najbardziej prawo do głosowania”; „a [ja] się zastanawiam... 
Właśnie ze względu na to, o czym pisała NN [...], mieszka tam moja rodzina, to 
bym zagłosowała. Ale jeszcze nie wiem”51.

W wymiarze czysto praktycznym dyskusja posłużyła jako przypomnienie 
o zbliżających się wyborach („właśnie się dowiaduję, że są wybory. [...] pędzę 
sprawdzić, czy mogę się jeszcze zarejestrować”) lub źródło informacji o nieznanych 
wcześniej możliwościach oddania głosu (np. korespondencyjnie), które przekonały 
niezdecydowane członkinie do uczestnictwa’2.

Obok dyskusji o polityce, wśród wskaźników potencjału integracji i partycypa
cji politycznej Strómblad i Bengtsson, a także Erickson i Nosanchuk uwzględniają 
kontakty członków organizacji z politykami i urzędami kraju zamieszkania53 *. Sku

http://di
http://zapiskiszwedzkie.blox.pl/2015/04/Wybory-ko
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teczne przełamywanie oporów w odwoływaniu się do szwedzkich instytucji jedna 
z respondentek uważa za najważniejsze doświadczenie związane z działalnością 
w stowarzyszeniu: „[...] jedno mam przesłanie do Polaków całego świata. Żeby się 
nie bali sądów, nie bali pójść na policję, nie bali się szwedzkich instytucji. [...] I to 
jest moje największe doświadczenie z tej organizacji. [...] Tego się nauczyłam”54.

34 Anna.
’5 Emilia.
56 Ibidem.
57 A. Mrozik, Równe, ale różne, Muzeum Historii Kobiet, Polski ruch kobiecy przełomu XII\ 
i XX w. a kontekst europejski i światowy, [online] http://www.feminoteka.pl/muzeum/readarticle 
php?article_id=18,14 VII 2015; Mrozik wykorzystuje prace D. Kałwy, Kobieta aktywna w Pol
sce międzywojennej, Kraków 2001 i D. Dąbrowskiej, Udomowiony świat. 0 kobiecym doświad
czaniu historii, Szczecin 2004.

Kontakty z instytucjami państwowymi mogą przybrać formę poszerzania 
wiedzy na ich temat, kontaktów administracyjnych w celu składania sprawozdań 
rocznych, organizowania i rozliczania funduszy oraz spotkań z przedstawicielami/ 
przedstawicielkami świata polityki. Tę ostatnią aktywność jedna z liderek Stowa
rzyszenia Polek zaliczyła w szeregi najistotniejszych strategii integracji członkiń 
w szwedzkim społeczeństwie. Spotkania z działaczkami Ligi Kobiet Partii Chrze- 
ścijańsko-Demokratycznej (Kristdemokratiska Kvinnofórbundet), wymienione na 
pierwszym miejscu wśród odpowiedzi na pytanie o działalność integracyjną stowa
rzyszenia, miały na celu wymianę myśli i poglądów między Szwedkami a Polkami 
„żeby one poznały, jakie my jesteśmy, co myślimy, czego chcemy, a my - [żebyśmy 
poznały] szwedzkie kobiety”’5. Choć, jak zapewniała respondentka, w dyskusjach 
członkiń z polityczkami poruszane były różne zagadnienia, w wywiadzie wymie
nione zostały jedynie te, które wpisują się w tradycyjnie definiowane sfery zain
teresowań kobiecych - wychowanie i edukacja dzieci. Skupienie działaczek Kri
stdemokratiska Kvinnofórbundet na sprawach rodzinnych zostało określone jakc 
wspólna płaszczyzna pozwalająca na wzajemne zrozumienie obu grup kobiecych56

W niektórych narracjach dotyczących działalności stowarzyszeń pobrzmiewają 
echa dyskursu dawnych polskich emancypantek, które, jak podkreśla Agnieszka 
Mrozik, wprowadzały kwestię kobiecą do sfery publicznej, wykorzystując metafor} 
związane ze sferą prywatną (kobieta jako dobra gospodyni, z równą sprawnością 
„porządkująca” dom, jak i państwo). Celem takiej argumentacji było „uspokoje
nie społeczeństwa”, że kobiety aktywne w sferze publicznej „nie stracą nic ze swej 
«kobiecości», a wręcz przeciwnie - wprowadzą «kobiecy (moralny) pierwiastek« 
do tradycyjnie męskiej sfery [...]”57. W tym duchu jedna z liderek wskazuje, że 
kompetencje, które kobiety nabywają, prowadząc gospodarstwo domowe, stają się 
niezastąpione w późniejszej aktywności politycznej lub/i społecznej, np. zarządza

http://www.feminoteka.pl/muzeum/readarticle
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niu stowarzyszeniem. Podkreśla także, iż kobiety aktywne w przestrzeni publicznej 
wprowadzają doń atmosferę harmonii i współpracy58. Podobnie definiowano rolę 
kobiet w polityce w dobie II Rzeczypospolitej. Zdaniem Mrozik, ich funkcją miało 
być „łagodzenie obyczajów” oraz zajmowanie się kwestiami „typowo kobiecymi”, 
a zatem sferami opiekuńczą i wychowawczą’9.

58 Anna.
59 A. Mrozik, op. cit.
60 Analizę strategii aktywizacji członkiń w wymiarze społecznym ograniczam do pracy charyta
tywnej ze względu na jej znaczenie w działalności stowarzyszeń oraz ograniczenia objętościowe 
tekstu.
61 Emilia; Anna; Róża, L, Malmó/Lund, 2014; Rozalia, L, Malmó/Lund, 2014; Działalność 
charytatywna, [online] http://www.polkainternational.com/new, 25 VII 2015.
62 Emilia; Helena.
61 Olga.
64 Np. Emilia; Michalina. Informacje zawarte na oficjalnej stronie internetowej wskazują na 
szerszą motywację reaktywowania stowarzyszenia; obok pomocy dla kraju jako główną przy
czynę wskazuje się chęć wspierania nowych imigrantów/uchodźców z Polski; Nasza historia, 
[online] http://www.stpolek.se/index.php?page=nasza_historia, 5 XI 2015.
69 Anna.

Maternalistyczna koncepcja obecności kobiet w sferze publicznej jest wyraźnie 
widoczna w projektach Stowarzyszenia Polek i Polka International. Działalność 
charytatywna obu grup60 adresowana jest najczęściej do chorych dzieci, hospicjów 
dziecięcych61, a także osób starszych i samotnych62. Te sfery określane są w wy
wiadach jako kluczowe w działalności organizacji i definiowane jako ich najwięk
sze sukcesy. Wyjaśniając znaczenie inicjatyw charytatywnych w stowarzyszeniach 
kobiecych, respondentki odwołują się do kwestii płci i różnic między kobietami 
a mężczyznami: „My jesteśmy takie bardziej uczuciowe, kobiety. Oni są tacy bar
dziej... twardzi. Nawet jak zwiedzamy hospicja, to przeżycie może jakieś [dla nich] 
jest, ale... To trzeba czuć”63.

Maternalizm wyłania się w wywiadach nie tylko jako podstawa działalności 
organizacji, ale nawet samego ich istnienia. Główną przyczyną odnowienia Stowa
rzyszenia Polek w Szwecji w 1983 roku były konsekwencje wprowadzenia stanu wo
jennego w Polsce. Jak podkreślały respondentki, aktywistki Stowarzyszenia uznały 
za swój obowiązek okazanie solidarności kobietom w potrzebie i niesienie pomocy 
polskim matkom i dzieciom64. Narracje maternalistyczne pojawiają się także jako 
wyjaśnienie zaangażowania poszczególnych członkiń. Respondentki poszukują ich 
początków w momencie, gdy dorosłe dzieci wyprowadzają się z domu („[Kobie
ty] [sjzukają wtedy innego zajęcia, które mogłoby je pochłonąć”65). Wypełniwszy 
obowiązki opiekuńcze w sferze prywatnej, członkinie sygnalizują potrzebę konty

http://www.polkainternational.com/new
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nuowania tej roli i „wykonywania macierzyństwa”66 w sferze publicznej: „[...] pani 
do nas przychodzi i mówi: «Już odchowałam dzieci, już mam wolny czas, mogę się 
poświęcić». [...] Poza tym panie cale życie się zajmowały - a to rodziną, a to mę
żem, a to dziećmi. A teraz co? Pustka? Nic?”67.

66 Pojęcie „wykonywania macierzyństwa” pojawia się w pracy pod red. R. E. Hryciuk i E. Ko- 
rolczuk Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współ
czesnej PoAri, Warszawa 2012, jako tłumaczenie mothering, za: R. E. Hryciuk, E. Korolczuk, 
op. cit., s. 12.
67 Emilia.
68 Emilia. Także Anna; Róża.
69 Emilia. Także Helena.
70 Projekty, [online] http://klubpolek.pl/category/projekty, 27 VII 2015.
71 M. Fou, Projekt „Top 5 ukochanych miejsc", [online] http://klubpolek.pl/projekt-top-5-uko 
chanych-miejsc/#more-1709, Tl VII 2015. Akcje charytatywne były organizowane także we 
wcześniejszych latach.

Argumenty oparte na płci społeczno-kulturowej (i tradycyjnie wiązanych z ko
biecością ról opiekuńczych) łączą się i przenikają w wywiadach z kwestią tożsamo
ści narodowej/etnicznej. W swoich narracjach respondentki podkreślają potrzebę 
solidarności, a nawet poczucie obowiązku wobec rodaczek i dzieci pozostałych 
w kraju („kobiety w Polsce potrzebują pomocy, matki, dzieci, a my tu mamy tak 
dobrze, więc trzeba pomóc”68). W konsekwencji zarówno większość dawnych, jak 
i bieżących akcji charytatywnych adresowana jest do dzieci mieszkających w Polsce 
(lub polskich dzieci za granicą). Przecinanie się dyskursu maternalistycznej kobie
cości z dyskursem tożsamości narodowej jest wyraźne także w narracjach dotyczą
cych opieki nad chorymi i samotnymi członkiniami:

[wychowane w Szwecji] dzieci [...] nie mają czasu dla rodziców. Żyjemy w bar
dzo specyficznym kraju. [...] [My Polki] kładziemy o wiele większy nacisk na 
rodzinę, na opiekę [...] mamy na to inne spojrzenie. Ze to jest nasz [...] świę
ty obowiązek, żeby się zająć kimś, kto jest slaby [...]. Natomiast [...] koleżan
ki szwedzkie uważają, że od tego są instytucje i specjalnie powołane organizacje, 
które mają to robić69.

Podobnie jak dwa powyższe stowarzyszenia, również Klub Polek prowadzi ak
cje charytatywne, bezpośrednio związane z działalnością blogerską członkiń. Re
zultaty wspólnych projektów twórczych, takich jak „Ukochane miejsce w Polsce” 
(2015) czy „Emigracja - moja historia” (2014)70, umieszczane są na stronie Klu
bu, w mediach społecznościowych (Facebook) oraz na blogach uczestniczek. Od 
maja 2015 roku każdy z projektów dedykowany jest wybranej akcji charytatywnej, 
wspieranej przez członkinie oraz czytelników/czytelniczki blogów71. Pod postami 
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związanymi z projektem blogerki zamieszczają informację o akcji oraz prośbę ojej 
wsparcie dowolną kwotą72.

72 Patrz np. Gabi, My Swedish TOP 5/Moje szwedzkie TOP 5, Direction Swedenl, 18 VI 2015, 
[online] http://www.direction-sweden.blogspot.se/2015/06/my-swedish-top-5-moje-szwedz 
kie-top-5.html, 27 VII 2015.
73 Najnowsza inicjatywa poświęcona jest zbiórce na dziecięce hospicjum i Fundusz Dzieci Osie
roconych (akcja P. Skokowskiego). Więcej: Autostopem dla hospicjum, [online] http://klubpolek. 
pl/autostopem-dla-hospicjum; https://www.siepomaga.pi/r/autostopemdlahospicjum, 28 VII 
2015.
73 M. Fou, Projekt marcowy - Bajki Tysiąca i Jednej Polki, 27 II 2015, [online] http://klubpolek. 
pl/projekt-marcowy-bajki-tysiaca-i-jednej-polki/#more-36,27 VII 2015.
75 Ibidem.

Choć w postach oraz rozmowach z członkiniami widać wyraźny nacisk na ak
tywność blogerską - dzielenie się doświadczeniem migracyjnym oraz informacja
mi o kraju imigracji, a bezpośrednie odniesienia do dyskursów maternalistycznych 
właściwie się nie pojawiają, dzieci oraz twórczość do nich adresowana znajdują się 
w centrum działalności charytatywnej Klubu73. Na szczególną uwagę w tym kon
tekście zasługuje projekt „Bajki Tysiąca i Jednej Polki” (2015), dedykowany chorej 
dziewczynce i jej siostrze, które Klub Polek postanowił „zabrać [...] w fantastycz
ną, wirtualną podróż marzeń każdego dziecka”74. W ramach projektu członkinie 
stworzyły czterdzieści dwie bajki podróżnicze, których bohaterkami są obie dziew
czynki, a elementem łączącym - magiczna mapa:

Byli tacy, którzy próbowali przedostać się mapą na skróty na Wielką Rafę 
Koralową, [...] a nawet do sklepu obuwniczego dwie przecznice dalej.
Te próby jednak kończyły się fiaskiem, bo żaden ze śmiałków nie odkrył, 
że na wyprawę mogą wybrać się tylko dzieci.
Czternastoletnia Ala i jej ośmioletnia siostra Karina [...]
dobrze wiedzą, że trzeba razem usiąść na wygniecionym papierze
i mocno złapać się za ręce i dopiero wtedy otworzy się przed nimi droga.
Dokąd tym razem?
Jak zwykle tam, gdzie ktoś na tę dwójkę będzie czekał.75

*

Panorama inicjatyw podejmowanych przez badane polskie stowarzyszenia kobie
ce działające w Szwecji jest niezwykle szeroka, a zaangażowanie ich uczestniczek 
oraz ich obecność w sferze publicznej przejawia się w wielu różnorodnych obsza
rach. W niniejszym studium uwzględnione zostały jedynie te, które są związane 
ze strategiami aktywizacji członkiń w wymiarach politycznym oraz społecznym 
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(ograniczonym do działalności charytatywnej)76. Chociaż badane organizacje dy
stansują się od „upolitycznienia”, w ich działalność wpisany jest potencjał poli
tycznej integracji i aktywizacji zaangażowanych osób. Zapewniając uczestniczkom 
przestrzeń oraz inspirację do publicznej refleksji na temat ich politycznej aktyw
ności, nawet apolityczna organizacja może działać na rzecz zwiększenia świado
mości i partycypacji politycznej, mobilizacji, wzmacniania, a nawet kreowania po
litycznych zainteresowań. Praca w stowarzyszeniach pomaga ponadto w zdobyciu 
określonych zasobów i kompetencji politycznych oraz pogłębieniu świadomości 
politycznych praw i obowiązków. Członkinie grup gromadzą doświadczenia w spra
wowaniu funkcji kierowniczych i administracyjnych oraz w kontaktach z urzędami 
i decydentami politycznymi. Dzięki pracy w stowarzyszeniach, szczególnie dzięki 
działalności charytatywnej, kształtują się także ich umiejętności współpracy i po
czucie solidarności77, szczególnie z polskimi kobietami i dziećmi. Członkostwo 
w organizacjach może być również istotnym źródłem wiedzy o ważnych wydarze
niach politycznych (takich jak wybory) i możliwościach wpływu na sytuację poli
tyczną (np. głosowanie korespondencyjne), a także o problemach społecznych we 
własnej grupie etnicznej (np. sytuacja starszych i samotnych Polek) i w społeczeń
stwie polskim (np. problemy hospicjów)78.

76 Twórczość blogerska członkiń Klubu Polek - jako szczególny rodzaj aktywności obywatel
skiej, który wpisuje się w oba te wymiary - zasługuje na osobną analizę.
77 Por. P. Strómblad, B. Bengtsson, op. cit., s. 299.
78 Dodatkowo, stowarzyszenia o zasięgu i powiązaniach międzynarodowych mogą funkcjono
wać jako platforma komunikacji dla wspólnot etnicznych w różnych krajach świata (P. Od- 
malm, op. cit., s. 472). Zagadnienie to zasługuje na osobną analizę.
'9 T. Nowakowski, op. cit., s. 214. Także E. Michalik, op. cit., s. 249.
80 E. Michalik, op. cit., s. 247.

81 Np. E. Blania-Kacprzyk, http://www.polkainternational.com, 28 VII 2015. Por. P. Wer- 
bner, op. cit., s. 103.

Tadeusz Nowakowski doszukuje się przyczyn znaczącej aktywności kobiet 
w organizacjach polonijnych w ogólnym wysokim stopniu aktywizacji kobiet 
w szwedzkim społeczeństwie oraz feminizacji polskiej emigracji do Szwecji79. 
Elżbieta Michalik z kolei dostrzega źródła tego stanu rzeczy w osiągnięciach 
szwedzkiego feminizmu, a analizując program Polka International, zwraca uwagę 
na połączenie idei feministycznych i patriotycznych80. Choć niewątpliwie taka ar
gumentacja nie jest pozbawiona słuszności, analizowany materiał pozwala stwier
dzić, że badane organizacje nie odwołują się do związków z feminizmem, a cza
sem -jak paradoksalnie w przypadku Polka International - jednoznacznie się od 
nich odcinają, interpretując ruch feministyczny jako radykalny i negujący tradycyj
ne kobiece wartości81. Stanowisko to można powiązać zarówno z dyskursem płci 
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społeczno-kulturowej, jak i tożsamości narodowej/etnicznej. W wielu wywiadach 
respondentki przedstawiały swoje role w sferze publicznej jako „przedłużenie” ról 
pełnionych przez nie w rodzinach82. Taka narracja zyskiwała istotne znaczenie nie 
tylko w przypadku aktywności społecznej (działalności charytatywnej), ale także 
politycznej. Przykładowo, w analizowanym fragmencie dyskusji na forum argu
mentacja dotycząca głosowania miała nie tylko rys „narodowy” (obowiązek oby
watelski wobec kraju emigracji), ale także wyraźny rys „kobiecy”. Uzasadniając za
równo decyzję o partycypacji w wyborach, jak i o rezygnacji z tego prawa (obszar 
sfery publicznej), uczestniczki odnosiły się do argumentów tradycyjnie uważanych 
za szczególnie istotne dla kobiet - odpowiedzialności za rodzinę oraz obowiązków 
macierzyńskich (obszar sfery prywatnej). Ponadto, w niektórych wywiadach re
spondentki przeciwstawiały własną aktywność obywatelską opartą na tzw. „kobiecej 
świadomości” (female consciousness)*3 radykalnie feministycznym wzorcom obowią
zującym - ich zdaniem - wśród kobiet szwedzkich84. W tym kontekście narra
cje macierzyńskie służyły nie tylko definiowaniu modelu kobiecości, ale przede 
wszystkim - szczególnej, odmiennej i wyrazistej - polskiej kobiecości w Szwecji.

82 Por. M. Ackelsberg, op. cit., s. 74.
83 „Kobieca świadomość” koncentruje się na różnicach ról płci w społeczeństwie i specjalnych 
prerogatywach kobiet w sferze opiekuńczej; T. Kaplan, Female Consciousness and Collective Ac- 
tion.The Case of Barcelona, 1910-1918, Sings, 7:3 (1982: Spring).
88 Przede wszystkim wywiady z uczestniczkami Stowarzyszenia Polek i Polka International.
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