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G³os kobiet: jaka ma byæ nowa Europa?
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ACJA Polskiej Lewicy nawi¹za³a ostatnio wspó³pracê z organizacjami kobiecymi w Europie. Kobiety mobilizuj¹ siê w obliczu o¿ywienia
przez Angelê Merkel sprawy konstytucji europejskiej. Jej pierwsza wersja
przygotowana przez Konwent pod przewodnictwem by³ego prezydenta
Francji Valery’ego Giscard d’Estaing zosta³a odrzucona przez Francuzów
i Holendrów. By³o wiele zarzutów pod adresem eurokonstytucji m.in.
w czêœci dotycz¹cej podstawowych praw cz³owieka nie zabezpiecza³a ona
wystarczaj¹co praw kobiet i ich zrównania z prawami mê¿czyzn.
Trzeba podkreœliæ, ¿e w Europie Zachodniej dzia³alnoœæ wielu organizacji religijnych, zw³aszcza muzu³mañskich, które domagaj¹ siê wyjêcia
spod jurysdykcji pañstw Unii Europejskiej obywateli tego wyznania w zakresie prawa rodzinnego, w kwestiach edukacyjnych i obyczajowych, mobilizuje kobiety do walki. Z kolei aktywnoœæ koœcio³ów chrzeœcijañskich po
upadku ZSRR w niektórych pañstwach – nowych cz³onkach UE i zdecydowany wp³yw koœcio³ów na ¿ycie polityczne, edukacjê i system prawny,
doprowadzi³y do utraty praw przez kobiety. Kobiety zrozumia³y, ¿e ¿adne
prawa nie s¹ im dane raz na zawsze. Przyk³ad Polski uœwiadomi³ im, ¿e utrata
tych praw mo¿e siê odbyæ niezwykle szybko i niemal niepostrze¿enie.
Owocem naszej wspó³pracy s¹ poni¿sze dezyderaty feministyczne do
nowej konstytucji europejskiej. Baz¹ tekstu by³y dezyderaty Europejskiej
Inicjatywy Feministycznej sformu³owane na miêdzynarodowej konferencji w Atenach w dniach 4–7 maja 2006 roku oraz ankiety wype³nione
przez organizacje kobiece w wielu krajach nie tylko cz³onkach Unii Europejskiej. Mój wk³ad polega³ na usystematyzowaniu materia³u, uœciœleniu
niektórych punktów oraz dodaniu pkt 7 i 8. Autorzy tych dezyderatów
wnosili ró¿ne elementy oparte na doœwiadczeniach w swoich krajach.
Wszyscy jednak byli absolutnie zgodni co do stwierdzenia podstawowego:
powszechne prawa cz³owieka, a wiêc równe prawa kobiet i mê¿czyzn
s¹ mo¿liwe tylko w pañstwie œwieckim, takim, w którym koœcio³y s¹
oddzielone od pañstwa.
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Dezyderaty feministyczne do Traktatu Konstytucyjnego
Unii Europejskiej
Kobiety – dyskryminowane przez wszystkie religie – ¿¹daj¹, by
œwieckoœæ, pojêta jako rozdzia³ koœcio³ów od sfery publicznej, sta³a siê
jedn¹ z podstawowych zasad budowy nowej Europy i ¿eby Pañstwa –
cz³onkowie Unii Europejskiej zobowi¹za³y siê do wprowadzenia i egzekwowania poni¿szych zasad w swoich krajach.
1. ¯adna religia nie mo¿e byæ uznana za religiê „pañstwow¹”. Organizacje koœcielne musz¹ byæ ca³kowicie oddzielone od struktur pañstwowych
i nie mog¹ instytucjonalnie wp³ywaæ na sferê polityczn¹. Organizacje koœcielne musz¹ same siê finansowaæ. ¯adna organizacja koœcielna nie mo¿e
byæ wspierana i dotowana przez pañstwo, z wyj¹tkiem obiektów sakralnych, uznanych przez pañstwo za dzie³a sztuki szczególnej wagi.
2. Sprzeciwiamy siê finansowaniu koœcio³ów z bud¿etu Unii Europejskiej, czyli z pieniêdzy podatników pañstw cz³onków. Unia Europejska
powinna wprowadziæ procedury zmniejszania dotacji UE dla pañstw, które finansuj¹ koœcio³y ze swoich bud¿etów.
3. Zabronione jest nauczanie jednej ideologii religijnej w szko³ach publicznych. Ró¿ne nurty religijne, jako fenomen historyczny i spo³eczny
powinny natomiast znaleŸæ miejsce na lekcjach historii w szko³ach publicznych. Nauczanie to powinno pozostaæ w gestii pañstwa.
4. Pañstwa s¹ zobowi¹zane do zrównania praw kobiet i mê¿czyzn oraz
do egzekwowania tych praw w zakresie dostêpu do edukacji, praw maj¹tkowych, w tym dziedziczenia, prawa do opieki nad dzieæmi, dostêpu do
opieki lekarskiej, równych praw na rynku pracy i szeroko pojêtych praw
obywatelskich. Egzekwowanie tych praw ma zapobiegaæ seksizmowi,
czyli przedstawianiu kobiet jako podrzêdnej kategorii ludzkiej, wystêpuj¹cemu w ideologiach religijnych, szerzeniu pogardy do kobiet, propagandzie przeciw samostanowieniu kobiet oraz fa³szywych wyobra¿eñ
o szkodliwoœci antykoncepcji czy aborcji.
5. Nale¿y wprowadziæ do programów szkolnych w edukacji publicznej wychowanie przeciwko seksizmowi i wychowanie do równoœci od
najm³odszych lat.
6. Na œwiat powinny przychodziæ tylko dzieci chciane. W tym celu
pañstwa zapewni¹ – zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami nauki – po-
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wszechn¹ edukacjê seksualn¹ od najm³odszych lat, dostosowan¹ do wieku,
powszechny dostêp do œrodków antykoncepcyjnych, do badañ prenatalnych, do aborcji i sterylizacji na ¿¹danie.
7. Pañstwa wprowadz¹ przepisy skutecznie zapobiegaj¹ce przemocy
w rodzinie i zrównuj¹ce prawa dziecka z doros³ymi w zakresie nietykalnoœci osobistej. S¹dy nie mog¹ oddalaæ pozwów w tych sprawach z powodu
niskiej szkodliwoœci czynu. Przemoc w rodzinie powinna byæ wystarczaj¹cym powodem rozwodu.
8. Pañstwa wprowadz¹ procedury obowi¹zuj¹ce policjê i s³u¿by medyczne w wypadku zg³oszenia siê ofiar gwa³tu: m.in. instrukcjê postêpowania z ofiar¹; narzêdzia, zabezpieczaj¹ce œlady przestêpstwa, umo¿liwiaj¹ce
identyfikacjê sprawcy; udostêpnienie ka¿dej kobiecie – ofierze gwa³tu
najskuteczniejszego antykoncepcyjnego preparatu postkoitalnego. Gwa³t
powinien byæ œcigany z urzêdu.
9. Ma³¿eñstwo cywilne oraz prawo do rozwodu cywilnego musz¹ staæ
siê norm¹ w Europie, dostêpn¹ tak¿e dla kobiet ze œrodowisk muzu³mañskich. Dyskryminacja osób ¿yj¹cych w zwi¹zkach partnerskich oraz par
i rodzin homoseksualnych musi byæ zwalczana za pomoc¹ ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, umo¿liwiaj¹cego m.in. rejestracjê tego rodzaju zwi¹zków w urzêdach pañstwowych.
10. Pañstwa nie mog¹ uznawaæ i tolerowaæ na swoim terytorium obcych
kodeksów rodzinnych i cywilnych, dyskryminuj¹cych kobiety. Pañstwa
musz¹ zmieniæ umowy bilateralne, które przewiduj¹ tak¹ tolerancjê. Prawo rodzinne i cywilne nie mo¿e wywodziæ siê z ¿adnych dogmatów i zasad religijnych. Wolnoœæ wyznania, poszanowanie kultur, religii i tradycji
nie mo¿e byæ pretekstem do gwa³cenia praw kobiet. W szczególnoœci pañstwa powinny œcigaæ z ca³¹ surowoœci¹ prawa: „honorowe” zabójstwa
kobiet, proceder okaleczania narz¹dów p³ciowych czy ma³¿eñstwa wyznaniowe dzieci.
11. Organizacje koœcielne musz¹ respektowaæ prawo kraju, w którym
dzia³aj¹. Uprzywilejowany status tych organizacji wobec Unii Europejskiej i jej pañstw-cz³onków musi zostaæ zlikwidowany.
12. Kobiety i mê¿czyŸni musz¹ mieæ identyczny dostêp do wszystkich
funkcji spo³ecznych i politycznych. W tym celu pañstwa s¹ zobowi¹zane
do wprowadzenia zasady parytetu wynikaj¹cego z proporcji liczebnoœci
kobiet i mê¿czyzn w danym kraju.
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Baz¹ tekstu by³y dezyderaty Europejskiej Inicjatywy Feministycznej Ateny z maja 2006 r. oraz kwestionariusze, wype³nione przez organizacje feministyczne wielu krajów europejskich.
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Summary
The author states that formally Poland is not a religious state; however, the country
evidently shows signs of a religious state. To support this argument the author points
out many examples: the influence of the church on the legal system, education – this is
the reason why women are discriminated (anti-abortion law), the favourable treatment
of the clergy by the courts, religious instructions at public schools and kindergartens,
the absence of school lessons on the human body and it’s pro-creation purposes, situation in the media, the growing influence of the clergy on the army, the funding of the
church from the state budget.

