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 Jak protestujemy 8 marca? 
Propozycje Międzynarodowego Straj-
ku Kobiet są takie :
• strajk totalny (zaprzestanie pracy 

oraz wykonywania pracy w domu)
• strajk czasowy (zaprzestanie pracy 

na 1-2 godziny)
• czarny ubiór, czarne elementy ubio-

ru, wstążeczki, znaczki
• bojkot firm posługujących się sek-

sizmem w reklamie lub dyskrymi-

nujących pracownice ze względu na 
płeć

• bojkot lokalnych i narodowych mi-
zoginów (protest przeciwko ich 
obecności w przestrzeni publicznej, 
protest w miejscu zamieszkania)

• strajk zakupowy
• blokady dróg
• demonstracje, marsze, pikiety
 Dołączcie do wydarzenia! Cze-
kamy na Was!

 Piszę ten tekst na trzy dni 
przed Strajkiem Kobiet, mającym się 
odbyć ósmego marca. Ostatnio pa-
trząc na wydarzenia, które mają miej-
sce w polityce zastanawiam się czym 
są prawa kobiet, jeżeli nie są respekto-
wane przez szanownych panów w gar-
niturach na ulicy Wiejskiej w Warsza-
wie, a także co gorsza przez większość 
społeczeństwa (w tym także o zgrozo! 
niektóre kobiety). Mam to smutne 
wrażenie, że niestety to wszystko, to 
całe równouprawnienie w naszym 
kraju, istnieje tylko na papierze. Bo 
która z nas, drogie Panie, nie spotka-
ła się z obrzydliwym seksizmem, szo-
winizmem oraz dyskryminacją? Nie-
stety spotkałyśmy się z nią wszystkie. 
W mniejszym, bądź niestety co ponie-
które z nas większym stopniu.
 Może moje stwierdzenie bę-
dzie kontrowersyjne, ale czasem jest to 
też w minimalnej części nasza wina- 
tak jak wychowamy naszych synów, 
tak oni będą traktować nasze siostry-
-kobiety. I może niektóre z Was oburzą 
się za to co właśnie napisałam, ale je-
żeli nie będziemy pokazywać naszym 
synom, mężom, wnukom, jak powin-
no się traktować kobiety, to niestety 
nigdy nie przestaniemy być narodem 
szowinistycznym i seksistowskim, 
a mężczyźni zawsze będą traktować 
i patrzeć na kobiety jako „na coś” nie 
jak „na kogoś”. To tylko pokazuje nam 
jak potrzebny jest feminizm. I ze femi-
nistą oraz feministką może być każdy. 
 Ostatnio Benedict Cumber-
batch, jeden z najwybitniejszych akto-
rów brytyjskich, powiedział o sobie, że 
jest dumny z bycia feministą, i że każ-
dy z nas powinien nim być. Jednak aby 
utożsamiać się z feminizmem, trzeba 
wiedzieć jaka jest jego istota, należy go 
zrozumieć.

Międzynarodowy 
Strajk Kobiet

Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca br jest w Polsce realizowany przez Ogól-
nopolski Strajk Kobiet – nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet, należących 
do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały 
Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 
200 miastach w Polsce i za granicą. Czarne protesty OSK doprowadziły do wycofa-
nia się partii rządzącej z procedowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu 
aborcji. Sukces zawdzięczamy maksymalnemu rozproszeniu naszego protestu – 
temu, że każda kobieta w Polsce mogła wziąć sprawy w swoje ręce. 
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Siła jest w Nas! 
Katarzyna Marcinkowska
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„Być kobietą, być kobietą …” marzy 
Alicja Majewska, a właściwie Magda-
lena Czapińska, bo to ona jest autorką 
tekstu piosenki. Marzenia kończą się 
smętnie, gdy okazuje się, że „najczę-
ściej o tym marzy, kiedy pierze mu 
koszule albo naleśniki smaży”. Wszy-
scy wtedy wybuchają śmiechem, choć 
w rzeczywistości jest to bardzo smutna 
piosenka o kobiecym losie.
 Temat równouprawnienia 
i praw kobiet był jednym z głównych 
tematów programu 'Tak czy nie" 3. 
marca w Polsat News. Przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego roz-
począł dochodzenie w sprawie sek-
sistowskich uwag wygłoszonych przez 
europosła Janusza Korwin-Mikkego. 
Chodzi o bulwersujące opinie na te-
mat kobiet. Europoseł mówił na fo-
rum, iż kobiety muszą zarabiać mniej, 
"bo są słabsze, mniejsze i mniej inte-
ligentne". Ta wypowiedź wywołała 
burzę i falę potępienia zarówno w Eu-
ropie, jak i w Polsce, choć niestety są 
i tacy, którzy się z tym zgadzają. Zwo-
lennicy patriarchalnego porządku 

świata najchętniej widzieliby kobietę 
jedynie w roli żony i matki. Odpowie-
dzialność za przemoc i dyskryminację 
wobec kobiet przerzucana jest często 
na nie same, gdyż nieodpowiednio 
wybrały partnera lub źle wychowa-
ły swoich synów, nie przekazując im 
wartości takich jak szacunek wobec 
innych kobiet. Negatywnie postrze-
gane są kobiety, które przejawiają po-
glądy feministyczne, te, które karierę 
zawodową przedkładają ponad warto-
ści rodzinne, które studiują lub wykła-
dają gender studies. „Kinder, Küche, 
Kirche”, czyli dzieci, kuchnia, kościół) 
lub „die drei K” (trzy K) - slogan od-
noszący się do tradycyjnej roli kobiety 
w społeczeństwie i rodzinie – nadal 
ma wielu zwolenników, o zgrozo. I to 
nie tylko u nas, inne kraje też nie są 
wolne od podobnych przesądów, np. 
w Niemczech istnieje bardzo tradycyj-
ny wizerunek mężczyzn i kobiet, który 
w czasach Trzeciej Rzeszy doprowa-
dzony został do ekstremum: kult ma-
cierzyństwa z jednej strony i męskiego 
braterstwa z drugiej. Tych mental-
nych stereotypów wciąż nie udało 
się  przezwyciężyć. A mamy przecież 
XXI. wiek. Domagamy się państwa 
wolnego od zabobonów, a także peł-

ni praw reprodukcyjnych, wdrożenia 
i stosowania Konwencji Antyprzemo-
cowej i poprawy sytuacji ekonomicz-
nej kobiet. Niech równouprawnienie 
nie będzie tylko pustym hasłem. 8. 
marca w Dzień Kobiet wychodzimy 
na ulice, żeby domagać się naszych 
praw. W koalicji Międzynarodowego 
Strajku Kobiet biorą udział kobiety 
z ponad 30 państw demonstrując pod 
hasłem „Solidarność naszą bronią”. 
Naszym zadaniem szeroko pojęta 
walka z dyskryminacją i propagowa-
nie równości. Razem stanowimy siłę, 
która potrafi zmienić świat. Kobiety 
wszystkich krajów, łączcie się!  
 W niniejszym specjalnym 
wydaniu KODkarpacia znalazły się 
wyłącznie materiały okolicznościowe:
• informacja o Międzynarodowym 

Strajku Kobiet,
• informacja o manifestacji w Rzeszo-

wie (Joanna Buława),
• artykuł „Siła jest w nas” o równo-

uprawnieniu, czyli istocie femini-
zmu (Katarzyna Marcinkowska), 

• relacja z akcji „Uchodźczyniom na 
Dzień Kobiet” (do której wciąż jesz-
cze można się przyłączyć!)

Nasze Postulaty:
Żądamy:
1. Pełni praw reprodukcyjnych:
• utrzymania standardów opieki oko-

łoporodowej;
• dostępu do nowoczesnej bezpłatnej 

antykoncepcji i zabiegów steryliza-
cji;

• dostępu do bezpiecznego przerywa-
nia ciąży;

• dofinansowania in vitro;
• badań prenatalnych najnowszej ge-

neracji.
2. Państwa wolnego od zabobonów:
• rzetelnej edukacji seksualnej;
• edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą 

naukową;
• opieki medycznej, nie watykańskiej;
• likwidacji tzw. „klauzuli sumienia”;
• religii w parafiach i na koszt Kościoła;
• niezależnej komisji ds. pedofilii 

w Kościele;
• wymierzenia bezwzględnych kar 

sprawcom i osobom winnym ukry-
wania przestępstwa pedofilii w Ko-
ściele.

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji 
Antyprzemocowej:
• przesunięcie finansowania budżeto-

wego z Kościoła na organizacje zaj-
mujące się walką z przemocą wobec 
kobiet i przemocą domową;

• bezwzględnego ścigania i karania 
sprawców przemocy domowej;

Magdalena Małecka

Od Redakcji

Joanna Buława

Międzynarodowy Strajk Kobiet.
Postulaty Strajku
Ogólnopolski Strajk Kobiet wpisał się w serię protestów. Uważamy, że kobiety są 
siłą, która może powstrzymać marsz populizmu i neofaszyzmu przez świat – je-
steśmy przecież wszędzie. W koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet i grupie 
International Women’s Strike/Paro Internacional de Mujeres biorą udział kobiety 
z ponad 40 państw, planując na 8 marca 2017 masowe, solidarne, zróżnicowane 
działania pod hasłem „Solidarność naszą bronią”.
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Zapraszamy na cykliczne spotkania grupy KOD Rzeszów
w każdą środę o godz. 18:00

Instytut Kulturalny im. Chune Goldberga
Rzeszów, Rynek 10 (2 piętro)

kontakt: rzeszow@kodpodkarpackie.pl
telefon: +48 795 988 630
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Uchodźczyniom na Dzień Kobiet

• bezwzględnego ścigania gwałcicieli 
i wdrożenia procedur zapobiegają-
cych wtórnej wiktymizacji;

• ochrony ofiar i izolacji sprawców;
• współpracy rządu z organizacjami 

pozarządowymi przy wdrażaniu 
Konwencji Antyprzemocowej;

• ścigania mowy nienawiści jako źró-
dła przemocy.

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej ko-
biet:
• zabezpieczenia emerytalnego nie-

odpłatnej pracy kobiet;
• realnego zabezpieczenia społeczne-

go rodzin osób z niepełnosprawno-
ściami;

• skutecznego ściągania alimentów 
przez państwo i karania dłużników 
alimentacyjnych;

• podniesienia progu uprawniającego 
do świadczenia z Funduszu Alimen-
tacyjnego do średniego wynagro-
dzenia;

• równości płac bez względu na płeć.

 W dniu 10 marca, dary zosta-
ną przekazane kobietom i dzieciom ze 
Strzeżonego Ośrodka dla Uchodźców 
w Przemyślu. 
 Grupy lokalne KOD na 
Podkarpaciu w ramach akcji do tej 
pory zebrały już dość znaczną liczbę 
materiałów higienicznych, kosme-
tyków, ubrań i zabawek dla dzieci. 
Jest to wynik ofiarności mieszkań-
ców Rzeszowa i okolic: Mielca, Dę-
bicy, Krosna i innych. Jeszcze dziś 
jest możliwość udziału w tej akcji 
- w Rzeszowie dary można składać 
w Instytucie Kulturalnym im. Chu-
ne Goldberga, Rynek 10 /II piętro/.
 Także 10 marca, w piątek, 
o godzinie 17.00 w Hotelu „Accade-
mia” w Przemyślu (Wybrzeże Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 4) odbędzie się 

spotkanie z Natalią Gebert, przedsta-
wicielką Inicjatywy „Dom Otwarty”. 
Pani Natalia przedstawi informacje 
na temat uchodźców, dyskryminacji 
i działań, jakie mogą być skierowane 
do uchodźców. Władze karmią nas lę-
kiem przed innymi i każda inicjatywa, 
która zamieni ten lęk w racjonalne, 
prawdziwe informacje, jakie otrzyma-
my na takich spotkaniach są szansą by 
nasz kraj stał się bardziej przyjazny dla 
obcych i inaczej myślących. Zaprasza-
my na to spotkanie. Jako otwarci lu-
dzie otwórzmy też Polskę na innych.

KOD Podkarpacie włączył się w akcję zbiórki darów dla Kobiet – uchodźczyń 
z polskich ośrodków dla uchodźców. Akcję tę zainicjowała nieformalna grupa ini-
cjatywna „Dom Otwarty” z Warszawy. Osoby te, tak jak KOD, postanowiły prze-
ciwstawić się otaczającej nas obojętności i nienawiści. „Nasza inicjatywa powstała 
spontanicznie z przerażenia i złości. Nie chcemy Polski zamkniętej w sobie, obo-
jętnej. Marzy nam się Polska otwarta na wszystkich”. Osoby buntujące się patrzą 
szerzej, niż tylko przez pryzmat swojego małego świata. Widząc to tworzą dobro, 
potrafią współpracować dla większych celów.

MARIA FIEDKO
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 Niestety w Polsce feminizm 
nie zawsze jest rozumiany, a jeśli już 
to przez wcale nie tak duży odsetek 
osób. Dlatego też tym wszystkim, któ-
rzy określają się mianem feministów 
czy feministek, a nie do końca potrafią 
zdefiniować i zrozumieć co to ozna-
cza, jak i może osobom, które poprzez 
karykaturalny niejednokrotnie obraz 
feminizmu w mediach, nie chcą się 
identyfikować z tym nurtem - przybli-
żę trochę jego istotę, jak i istotę walki 
o prawa kobiet.  
 Przede wszystkim zacznijmy 
od najbardziej podstawowych rze-
czy. Od  definicji feminizmu. Inter-
net mówi, że „feminizm (łac. femina 
‘kobieta’) – to ideologia, kierunek 
polityczny i ruch społeczny związany 
z równouprawnieniem kobiet. Istnieje 
wiele nurtów feminizmu, odróżniają-
cych się stanowiskami w takich kwe-
stiach jak np. prawa kobiet i płeć kul-
turowa. Współcześnie pod pojęciem 
feminizmu rozumie się przede wszyst-
kim nowy ruch feministyczny (femi-
nizm drugiej fali), za którego początek 
uważa się wydanie w roku 1963 przez 
Betty Friedan książki pt. „Mistyka 
kobiecości”. Poglądy reprezentowane 
przez wcześniejszą falę feminizmu 
(formalne równouprawnienie kobiet) 
zostały w dużej mierze przyswojo-
ne przez zachodnie społeczeństwa 
i przestały być elementem programu 
feministycznego.” Tutaj stop. Skupmy 
się na kilku rzeczach, a mianowicie 
nad terminem jakim jest równo-
uprawnienie, jak i na ostatnim zdaniu.
 To równouprawnienie 
jest istotą feminizmu. Nie chodzi 
o dyskryminację pozytywną, lecz 
o zrównanie praw między kobietami 
i mężczyznami. Nie chodzi o to, aby 
wychodzić i zachowywać się wulgar-
nie na ulicach, prowokacyjnie i krzy-
czeć do mężczyzn „my lepsze wy 

gorsi, nie macie nic do gadania, nie 
możecie się wypowiadać”. Nie chodzi 
o to, aby kobiety miały więcej praw od 
mężczyzn. Chodzi tylko o to, aby mia-
ły takie same prawa. Abyśmy mogły 
tak samo jak Wy, drodzy Panowie, de-
cydować o swoim życiu seksualnym, 
mieć takie same prawa reprodukcyj-
ne (tak, tak - chodzi o antykoncep-
cję i aborcję), mieć prawo do godnej 
opieki zdrowotnej oraz  zarabiać tyle 
samo co Wy, na takich samych stano-
wiskach,  a także aby móc się rozwijać 
naukowo i zawodowo tak samo jak 
Wy. Jeżeli kobieta chce być górnikiem 
i jej zdrowie na to pozwala, oraz wa-
runki fizyczne - czemu nie? Z jakiego 
powodu mamy jej tego zabronić? Jeże-
li kobiety chcą być policjantkami czy 
żołnierzami i nie ma żadnych prze-
ciwwskazań zdrowotnych, to czemu 
im nie pozwolić się realizować w ten 
sposób? Ostatnio czytałam wywiad 
z dr Izabelą Zawiszą w „Wysokich Ob-
casach Extra”. Wynalazła ona krem, 
który może pomóc uczulonym na 
nikiel. Kiedy opisywała całą swoją 
bardzo ciężką drogę do tego sukcesu, 
przytaczała wypowiedzi recenzentów, 
osób z wiedzą i autorytetem, którym 
nie można było dać wiary, że ich au-
torem jest osoba o tak wysokim do-
robku naukowym. „Oczywistym jest 
fakt, że projekt nie jest pomysłem 
wnioskodawczyni, ale promotora”, to 
jedna z „mniej” skandalicznych uwag.  
 I właśnie dlatego powinny-
śmy walczyć, moi drodzy. Celowo 
piszę moi drodzy, gdyż to się tyczy 
również Was, drodzy Panowie. Wy 
też powinniście się przeciwstawiać 
tak obrzydliwym i seksistowskim za-
chowaniom. Zastanawia mnie czemu 
ostatnie seksistowskie, żałosne słowa 
o kobietach Pana Janusza Korwina- 
Mikkego, praktycznie tylko kobie-
ty oburzyły? Czemu  było Was tak 
mało, drodzy mężczyźni? Dlaczego 
tak mało reprezentantów Waszej płci 
stanęło razem z nami i zareagowa-
ło na te ohydne słowa? Reagujcie na 

seksistowskie zachowania względem 
Waszych koleżanek w pracy, w szko-
le i w środowisku, jeżeli jesteście tego 
świadkami. Ponieważ wsparcie w wal-
ce o równe traktowanie jest potrzebne.  
No ale idziemy dalej. Ostatnie zdanie 
definicji: „(…) Poglądy reprezentowa-
ne przez wcześniejszą falę feminizmu 
(formalne równouprawnienie kobiet) 
zostały w dużej mierze przyswojone 
przez zachodnie społeczeństwa i prze-
stały być elementem programu femi-
nistycznego.” Czy na pewno? Pierwsza 
fala feminizmu  starała się wyzwolić 
kobietę z zależności prawnej wobec 
męskich opiekunów. Jednakowoż cią-
gle w przypadku chęci poddania się 
przez kobietę zabiegowi sterylizacji, 
wymagana jest zgoda męża. Co wię-
cej zabiegowi sterylizacji można się 
poddać tylko i wyłącznie w sytuacji,  
gdy następna ciąża zagraża życiu lub 
zdrowiu kobiety. Więc jeżeli mamy 
sytuację gdy następna ciąża może być 
śmiertelnie niebezpieczna dla kobie-
ty i chce poddać się sterylizacji, musi 
ona mieć zgodę męża. Natomiast 
wazektomia u mężczyzn jest w pełni 
dozwolona, nie jest potrzebna zgoda 
żony, można ją zrobić prywatnie. 
 W magazynie „PANI” na-
trafiłam na piękne hasło – „Siła jest 
kobietą”. Razem możemy zdziałać 
wiele. Rozmawiajmy o feminizmie, 
równouprawnieniu, nie uciekajmy od 
trudnych tematów. Każda z nas jest 
wyjątkowa na swój sposób i nie ważne 
co nam mówią - w pracy, w szkole, na 
uczelni - nie dajmy sobie wmówić, że 
jesteśmy „gorszego sortu”, głupie i że 
nic nie potrafimy. Nigdy nie wątpmy 
w siebie. Nigdy nie poddawajmy się 
w realizacji naszych celów i marzeń. 
Bo kto wie - może któraś z nas bę-
dzie w przyszłości kolejną Marią Cu-
rie-Skłodowską? To takie małe słowa 
wsparcia. I, moje drogie Panie, z oka-
zji Dnia Kobiet życzę Wam, abyście 
zawsze miały w sobie tę siłę, mądrość 
i - tak jak pisałam wcześniej - nigdy się 
nie poddawały. Wierzę w nas. 

Siła jest w Nas! 
Katarzyna Marcinkowska
dokończenie ze str. 1.


