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RÓWNOŚĆ KOBIET  I MĘŻCZYZN 

 
1. Równość kobiet i mężczyzn to nie tylko podstawowa zasada praw człowieka i 
obywatela. To gwarancja zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ładu społecznego. 
 
2.  Promowanie dostępu kobiet do zatrudnienia, awansów, szkoleń na równi z mężczyznami 
oznacza pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego, lekceważenie tych działań - marnotrawienie 
tego kapitału, tym bardziej, że przeciętnie rzecz biorąc kobiety są lepiej wykształcone od 
mężczyzn. 
 
3. Wyrównywanie szans kobiet w życiu rodzinnym i na rynku pracy jest warunkiem równości 
w dostępie do godziwej emerytury, do ochrony przed biedą w starszym wieku. Daje 
możliwość sfinansowania emerytur i rent w starzejącym się społeczeństwie. 
 
4. Udział kobiet w procesie podejmowania decyzji wynika wprost z reguł rządzących 
demokratycznym państwem. Pozwala też w polityce różnego szczebla uwzględniać  
- w większym stopniu - potrzeby grup znajdujących się poza kręgiem zainteresowania 
patriarchalnej polityki. 
 
5. W okresie transformacji ustrojowej, pomimo prawnie gwarantowanej równości kobiet i 
mężczyzn, sytuacja kobiet w wielu dziedzinach uległa pogorszeniu. Wynikało to ze splotu 
różnych czynników społecznych i gospodarczych, ale także decyzji i zaniechań, zwłaszcza w 
okresie rządów prawicy. Przez długie lata w Polsce próby skutecznej walki z przemocą w 
rodzinie kończyły się fiaskiem. 
 
6. Badania potwierdzają , że pracodawcy - przypisując kobietom odpowiedzialność związaną 
z obowiązkami domowymi - dyskryminują je w dostępie do zatrudnienia i awansów. Kobiety 
zarabiają mniej wykonując tę samą co mężczyźni pracę. 
 
7. Asymetryczne obciążenie kobiet obowiązkami rodzinnymi sprawia że w sytuacji 
bezrobocia i niskich dochodów - to na nich spoczywa staranie o zabezpieczenie rodzinie 
dochodów i ochrona przed biedą. Dla mężczyzn rodzina jest czynnikiem wzmacniającym 
przebieg ich kariery- kobiety często muszą wybierać. 
 
8. Socjaldemokracja Polska stoi na stanowisku, że kobiety nie muszą i nie powinny być 
stawiane wobec dramatycznego wyboru: dom czy praca, rodzina czy realizacja aspiracji 
zawodowych lub zainteresowań,  posiadanie dzieci czy utrzymanie zatrudnienia. 
Dlatego - zdaniem Socjaldemokracji  - konieczna jest bardziej skuteczna  polityka 
równouprawnienia, a zwłaszcza: 
 
8.1. Działania sprzyjające wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy: 

• edukacyjne i informacyjne z zakresu prawa pracy’ 
• jasne i łatwe procedury dochodzenia tych praw 



• powoływanie instytucji zajmujących się tymi problemami i pomagającymi w 
formułowaniu skarg. 

/działania te mogą być finansowane z środków unijnych/ 
• zwiększenie uprawnień PIP w zakresie egzekwowania prawa zakazującego 

dyskryminacji 
• wprowadzenie programu „Firma Równych Szans” oraz aktywne wspieranie przez 

instytucje państwowe inicjatyw realizowanych w ramach środków unijnych/ np. IW 
EQUAL / 

 
8.2. Wprowadzenie rozwiązań prawnych rozszerzających możliwości ochrony przed  
powtarzającymi się aktami przemocy w rodzinie. 
 
8.3. Weryfikacja systemu ubezpieczeń społecznych pod kątem eliminacji rozwiązań 
niekorzystnych dla osób wychowujących dzieci / np. wprowadzenie zaliczania okresów 
pobierania zasiłków opiekuńczych do wymiaru świadczeń emerytalnych/. 
 
8.4. Opracowanie - w ramach aktywnej polityki rynku pracy - programów adresowanych do 
kobiet wychowujących dzieci, pozwalających na utrzymanie lub podwyższenie kwalifikacji, 
uzupełnienie wykształcenia, propagujących i wskazujących elastyczne formy zatrudnienia. 
 
8.5. Przywrócenie stanowiska Pełnomocnika ds. Równego Statusu 
 
8.6. Zmiana przepisów dopuszczających przerywanie ciąży, refundacja środków 
antykoncepcyjnych, właściwa edukacja seksualna w szkołach jako sposób na ograniczenie 
aborcji i podziemia aborcyjnego. 
 
8.7. Korekta programów nauczania i podręczników w celu wyeliminowania stereotypowego 
podziału ról między  kobietę i mężczyznę. 
 
8.8. Wprowadzenie uregulowań prawnych zapewniających równy udział kobiet i mężczyzn 
w organach, których członkowie nominowani są na wniosek ustawowo określonych 
organizacji i środowisk. 
 
8.9. Tworzenie warunków do większego udziału kobiet w polityce, np. przez zapewnienie 
odpowiedniej liczby kobiet na listach wyborczych do Sejmu i organów samorządu 
terytorialnego, a także w wewnętrznych organach partii. 


