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Christine Ockrent

Przedmowa
...Zwa˝ywszy, ˝e Narody Zjednoczone przywróci∏y swà wiar´
w podstawowe prawa cz∏owieka, godnoÊç i wartoÊç jednostki
oraz równouprawnienie m´˝czyzn i kobiet...

Jestem przekonana, ˝e niektóre uniwersalne zasady winny byç strze˝one, g∏oszone i promowane ponad wszelkimi podzia∏ami kulturowymi i religijnymi. Karta
Praw Cz∏owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych jest w kwestii owych zasad
tekstem fundamentalnym dla ca∏ej ludzkoÊci. Kobiety sà cz´Êcià ludzkoÊci – co wi´cej – ona si´ na nich opiera.
Jako twórcy tej ksi´gi uwa˝amy, ˝e ˝adna religia ani ˝adne prawo zwyczajowe nie usprawiedliwiajà zabijania, palenia, torturowania, kamienowania czy
gwa∏cenia kobiet tylko dlatego, ˝e sà kobietami. ˚adna religia ani ˝adne prawo
zwyczajowe nie usprawiedliwiajà okaleczania ma∏ych dziewczynek, sprzedawania
ich lub zmuszania do prostytucji, nie usprawiedliwiajà podporzàdkowania kobiet,
upokarzania i pozbawiania ich elementarnych praw cz∏owieka.
W XX wieku we Francji, w Europie, w spo∏eczeƒstwach Zachodu po∏o˝enie
kobiet ulega∏o spektakularnej poprawie. Z uporem walczy∏y o swoje miejsce i na
tym nie poprzesta∏y. Ju˝ od dwóch pokoleƒ kobiety wiedzà, co to jest kontrola
urodzeƒ, decydujà o swoim ciele i jest to prawdziwa rewolucja. Niemal wsz´dzie
prawo gwarantuje kobiecie wolnoÊç decydowania o macierzyƒstwie, g∏osi zasad´
równoÊci.
Jednak jednoczeÊnie przy tym samym poziomie wykszta∏cenia i porównywalnych kompetencjach panuje nierównoÊç w hierarchii zatrudnienia i p∏ac. Nie ma
równoÊci przy wyborze zawodu, nie ma jej równie˝ w ˝yciu codziennym, w warunkach stworzonych i finansowanych przez wspó∏czesne spo∏eczeƒstwa. Bywa,
˝e partie polityczne w ogóle nie przejmujà si´ parytetami, wolà p∏aciç grzywny
ni˝ dopuszczaç kandydatki do stanowisk wybieralnych. Zwiàzki i stowarzyszenia
zawodowe tkajà ze szklanych nici niewidzialny pu∏ap, który uniemo˝liwia kobietom
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dotarcie na szczyt. W∏adza zawsze jest w garniturze i pod krawatem. Uwaga, z jakà
Êledzi si´ pozycj´ Angeli Merkel czy Michelle Bachelet, sposób mówienia o nich,
dobór okreÊleƒ i epitetów, dowodzà, ˝e sà traktowane raczej jako anomalia ni˝
prawid∏owoÊç.
Lecz gdy tylko oddalimy si´ od publicznej sceny i stron kolorowych czasopism, by spojrzeç na spo∏ecznà codziennoÊç, rzeczywistoÊç pos´pnieje.
Szykany, niepewnoÊç, przemoc w ma∏˝eƒstwie, prostytucja, przest´pczoÊç,
bezrobocie, seksizm – kobiety sà tu zawsze pierwszymi ofiarami. Gorzej – w naszych spo∏eczeƒstwach istniejà strefy cienia, w których kobiety ˝yjà w ca∏kowitym
podporzàdkowaniu, by nie powiedzieç w niewoli, w zbiorowoÊciach imigrantów,
gdzie tradycja Êciera si´ z prawem. Dziewcz´ta ucz´szczajà wprawdzie do publicznych szkó∏ republikaƒskiej Francji, lecz sà okaleczane, zmuszane do noszenia chust
czy si∏à wydawane za mà˝, z naruszeniem sfery prywatnoÊci. Los tych dziewczàt,
a tak˝e wielu innych, jak dowodzà tego przyk∏ady Francji i krajów skandynawskich,
mo˝e poprawiç jedynie zwi´kszenie roli prawa w ˝yciu spo∏ecznym. Pozostaje
te˝ wiele do zrobienia, choçby w zakresie praktycznego wykorzystania osiàgni´tych
ju˝ zdobyczy.
Tyle o Zachodzie. A co z resztà Êwiata?
W pozosta∏ej cz´Êci globu ponad po∏owa ludzkoÊci, zarówno kobiet, jak m´˝czyzn, ugina si´ pod ci´˝arem cierpienia, biedy, niedo˝ywienia, chorób, analfabetyzmu, wyzysku. Lecz cierpienie wynikajàce z urodzenia si´ kobietà pot´guje
wszystkie pozosta∏e. Wsz´dzie bowiem sytuacja kobiet objawia nam najczarniejsze
oblicze wspó∏czesnej rzeczywistoÊci. Kobiety sà po prostu istotami ni˝szymi.
Nieczystymi. Nadajà si´ tylko do tego, by je sobie podporzàdkowywaç, wykorzystywaç, biç, gwa∏ciç, kupowaç, odtràcaç. Skazane na milczenie i zapomnienie.
Jednym s∏owem, pozbawione godnoÊci i zas∏ugujàce jedynie na pogard´.
ZdecydowaliÊmy si´ zbadaç – tak jak odkrywa si´ nieznany làd – jak to jest,
gdy ktoÊ urodzi si´ kobietà i ˝yje jak kobieta. Ambicjà twórców niniejszej pracy –
znawców tematu, pisarzy i dziennikarzy wszystkich specjalnoÊci i ze wszystkich
stron Êwiata – by∏o naÊwietliç los wspó∏czesnych kobiet, w ró˝norodnoÊci obyczajów i kultur.
„Czarna ksi´ga”, okreÊlenie przyj´te ju˝ dawno, odnajduje swój pierwotny
sens, gdy mowa jest o sytuacji kobiet. Pomys∏owoÊç zbiorowoÊci ludzkich w kwestii form przemocy wobec kobiet zdaje si´ nie mieç granic. PróbowaliÊmy przedstawiç ich liczne przejawy – przemoc fizycznà w warunkach konfliktów zbrojnych
i w czasie pokoju, przemoc zbiorowà i indywidualnà, ekonomicznà i spo∏ecznà,
politycznà i religijnà, a tak˝e psychicznà.
Czy zostaniemy oskar˝eni o arogancj´ i kulturowy imperializm? Niektórzy,
w imi´ wolnoÊci myÊli czy te˝ poszanowania wszelkich tradycji, chcieliby, byÊmy
akceptowali odst´pstwa od uniwersalnych zasad g∏oszàcych równy status m´˝czyzny
i kobiety. Byliby na pewno zadowoleni, gdybyÊmy w naszych krajach tolerowali
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jawne pogwa∏cenie naszych podstawowych praw, w kwestiach takich, jak genitalne
okaleczanie dziewczàt czy wielo˝eƒstwo. Pod pretekstem walki z globalizacjà starajà si´ narzuciç poszanowanie i krzewienie wielokulturowoÊci równie˝ w jej najbardziej archaicznych i poni˝ajàcych formach. Etniczni puryÊci, wzbraniajàcy si´ przed
zegarkami, telefonami komórkowymi czy mechanicznymi Êrodkami antykoncepcyjnymi dla kobiet w samym sercu Afryki nie znajdujà niczego niew∏aÊciwego w najbardziej nawet haƒbiàcych praktykach, byle tylko zosta∏y odziedziczone po przodkach, jak na przyk∏ad w publicznej kontroli dziewictwa u Zulusów, czy w paleniu
kobiet, które sta∏y si´ niepotrzebne, w stanie Kerala w Indiach... Nale˝y oczywiÊcie
chroniç i promowaç ró˝norodnoÊç kulturowà, gdy˝ stanowi ona o bogactwie Êwiata,
lecz nie za cen´ ∏amania elementarnych praw cz∏owieka. Co jest bardziej cenne – kultura czy jednostka? A dok∏adniej, co jest nadrz´dne – kultura czy kobieta?
Popieranie kobiet nie oznacza wcale uszczuplania roli m´˝czyzn i dla spo∏eczeƒstw jest najlepszà gwarancjà równowagi i rozwoju. Potrzeba by∏o trzech tysiàcleci, by dojÊç do tego prostego wniosku, z którym zgadzajà si´ dziÊ wszyscy autorzy post´pu i który wprowadzajà w ˝ycie mniej lub bardziej konsekwentnie,
z mniejszà lub wi´kszà wytrwa∏oÊcià lub hipokryzjà, przywódcy rzàdów i przedstawiciele spo∏ecznoÊci.
„Jedna rzecz jest pewna – pisze Franc˛oise Héritier z Collège de France – przysz∏e pokolenia b´dà si´ dziwiç, ˝e tak naprawd´ nigdy nie uÊwiadomiliÊmy sobie
tego, ˝e najpowa˝niejszym problemem politycznym jest równoÊç p∏ci. Moment,
w którym to nastàpi, b´dzie prze∏omowy”.
Nadzieja kobiet ulokowana jest w kobietach, w dziele przekszta∏cania spo∏eczeƒstw mogà bowiem liczyç tylko na siebie. Za ka˝dym razem, gdy udaje si´ wywalczyç jakieÊ prawo dla nas wszystkich, ludzkoÊç czyni wielki krok w kierunku
sprawiedliwszego Êwiata. Dzi´ki tej ksià˝ce, opisujàcej po∏o˝enie wspó∏czesnych
kobiet, ka˝da z nas mo˝e dowiedzieç si´ czegoÊ, o czym nie wie, zobaczyç coÊ, czego nie mo˝e lub nie chce widzieç, i wziàç udzia∏ w walce o lepszy Êwiat.

Christine Ockrent, dziennikarka i pisarka, pierwsza kobieta we Francji, której powierzono redakcj´ g∏ównego wydania wiadomoÊci w telewizji publicznej („Journal de
20 heures”). Autorka wielu publikacji, m.in. Franc˛oise Giroud, une ambition franc˛aise
(Franc˛oise Giroud, francuska ambicja), Bush-Kerry les deux Amérique (Bush-Kerry,
dwie Ameryki), La double vie d’Hillary Clinton (Podwójne ˝ycie Hillary Clinton).
Obecnie w trzecim programie telewizji publicznej prowadzi cyklicznà audycj´ politycznà „France-Europe Express”, a w programie TV5Monde audycj´ poÊwi´conà
aktualnoÊciom mi´dzynarodowym „Une fois par mois”.
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Wprowadzenie
Zagadnienia losu kobiet i ich miejsca w ˝yciu politycznym, gospodarczym
i spo∏ecznym dopiero od niedawna przyciàgajà uwag´ spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej. Nie by∏y one dotàd przedmiotem studiów ani systematycznych badaƒ.
W niniejszym opracowaniu przy okreÊleniu problematyki i doborze autorów kierowaliÊmy si´ zasadà oddania prawdy, bez ambicji stworzenia naukowej syntezy.
Pragn´liÊmy jedynie przedstawiç mo˝liwie najpe∏niejszy obraz obecnej sytuacji.
Dlaczego w∏aÊnie kobiety sà tak wa˝nym elementem strategii wspó∏czesnych
wojen? W jaki sposób i dlaczego sà okaleczane, zamykane, kupowane i sprzedawane, cz´sto za milczàcym przyzwoleniem w∏adz, nawet w krajach demokratycznych?
Jakie b´dà konsekwencje ekonomiczne i ludzkie braku równowagi demograficznej w Azji, gdzie w zwiàzku z wyraênym preferowaniem dzieci p∏ci m´skiej brakuje dzisiaj oko∏o 90 milionów kobiet? Czy to przypadek, ˝e AIDS zabija dziÊ
w Afryce wi´cej kobiet ni˝ m´˝czyzn? Dlaczego u˝ywa si´ obecnie terminu „pracownica seksbiznesu”, a nie „prostytutka”? Dlaczego w kwestii gwa∏tów i przemocy
w ma∏˝eƒstwie w krajach Po∏udnia szuka si´ raczej wyjaÊnieƒ natury kulturowej lub
religijnej, a w krajach Pó∏nocy przyczyn raczej w sferze psychiki czy indywidualnych
zachowaƒ? Dlaczego w krajach muzu∏maƒskich wolnoÊç kobiet jest regularnie ograniczana, czasami wr´cz deptana, nawet w paƒstwach Maghrebu, które przekroczy∏y
ju˝ próg nowoczesnoÊci. Jak zwi´kszyç bezpieczeƒstwo kobiet, niezale˝nie od ich
przynale˝noÊci do tej czy innej grupy wyznaniowej, w kraju tak zró˝nicowanym spo∏ecznie jak Indie? Dlaczego bardziej przeÊladowane sà kobiety wykszta∏cone i dà˝àce do uniezale˝nienia si´? Jakie formy post´pu i rozwoju mog∏yby sprawiç, by kobiety przesta∏y nale˝eç do najbiedniejszych z biednych?

Powszechna i bezustanna przemoc
D∏ugo próbowano ograniczyç problematyk´ przemocy wobec kobiet do specyficznych kwestii historycznych, gospodarczych, spo∏ecznych czy religijnych. DziÊ
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wiemy ju˝, ˝e przemoc ta ma charakter powszechny i nieprzerwany. Problem ten
znalaz∏ te˝ swe miejsce na forum ONZ i spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej. Trzeba
by∏o czekaç a˝ do grudnia 1993 roku, by w Deklaracji o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet pojawi∏a si´ pierwsza definicja tego poj´cia: „Dla celów tej Deklaracji
termin «przemoc wobec kobiet» zostaje zdefiniowany jako wszelki akt przemocy
zwiàzany z faktem przynale˝noÊci danej osoby do okreÊlonej p∏ci, którego rezultatem jest lub mo˝e byç fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie
kobiet, w∏àcznie z groêbà pope∏nienia takich czynów, wymuszeniem lub arbitralnym pozbawieniem wolnoÊci, niezale˝nie od tego, czy czyny te majà miejsce
w ˝yciu publicznym czy prywatnym” (artyku∏ 1). Kilka miesi´cy wczeÊniej,
w czerwcu 1993 roku, Âwiatowa Konferencja Praw Cz∏owieka w Wiedniu jasno
okreÊli∏a wszystkie odnotowane na Êwiecie formy przemocy. Obie deklaracje
pozwoli∏y na stworzenie katalogu powszechnie spotykanych brutalnych praktyk.
Znalaz∏y si´ tam mi´dzy innymi: ∏amanie praw kobiet w warunkach konfliktu zbrojnego, w tym metodyczne gwa∏ty, niewolnictwo seksualne i wymuszane cià˝e;
przemoc fizyczna, seksualna i psychologiczna w rodzinie, w tym zwiàzana z obowiàzkiem wniesienia posagu, gwa∏t ma∏˝eƒski; genitalne okaleczanie kobiet, wykorzystywanie seksualne i handel kobietami. Tekst z grudnia 1993 roku wskazywa∏
ponadto na grupy szczególnie nara˝one na przemoc: kobiety nale˝àce do mniejszoÊci narodowych, uchodêców, przesiedleƒców, mieszkaƒców obszarów wiejskich
lub odosobnionych, kobiety pozbawione Êrodków do ˝ycia, przebywajàce w wi´zieniach i szpitalach psychiatrycznych, dzieci p∏ci ˝eƒskiej, kobiety upoÊledzone,
kobiety w podesz∏ym wieku, a tak˝e przebywajàce na terenach obj´tych dzia∏aniami wojennymi. Obie deklaracje wyra˝a∏y tak˝e zaniepokojenie trudnoÊciami kobiet
w dà˝eniu do równego traktowania przez prawo i do równouprawnienia w ˝yciu
spo∏ecznym, politycznym i ekonomicznym w obr´bie rodzimych spo∏ecznoÊci.
Projekt definiujàcy cele na nowe tysiàclecie (Projekt Milenijny), og∏oszony
przez ONZ w styczniu 2005 roku, stwierdza, ˝e „prawo do ochrony przed przemocà, szczególnie dla dziewczàt i kobiet”, jest prawem elementarnym. Nieprzestrzeganie go uniemo˝liwia kobietom twórcze ˝ycie. WÊród wskazanych celów znajdujà si´
mi´dzy innymi: zapewnienie równoÊci p∏ci, gwarancja powszechnego nauczania
na poziomie podstawowym, ochrona zdrowia, ograniczenie umieralnoÊci matek
i dzieci, walka z AIDS i innymi chorobami zakaênymi. W ka˝dej z wymienionych
dziedzin miejsce i rola kobiet wydajà si´ dziÊ decydujàce.

Bezpieczeƒstwo, integralnoÊç, nietykalnoÊç osobista, wolnoÊç,
godnoÊç i równouprawnienie dla kobiet
Prac´ nad Czarnà ksi´gà kobiet rozpocz´liÊmy od tekstów êród∏owych –
podstawowych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W preambule
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deklaracji z 1993 roku ONZ uznaje naglàcà potrzeb´ upomnienia si´ o prawa dla
kobiet gwarantujàce bezpieczeƒstwo, nietykalnoÊç osobistà, wolnoÊç, godnoÊç
i równouprawnienie. Pi´ç podstawowych uniwersalnych hase∏ wyra˝ajàcych to,
czego u progu trzeciego tysiàclecia brakuje jeszcze tak wielkiej liczbie kobiet. Pi´ç
prostych, ale jak˝e donios∏ych s∏ów, wokó∏ których uporzàdkowaliÊmy wàtki niniejszej pracy.
Piecz´ nad projektem wydawniczym obj´∏a nieoceniona Franc˛oise Gaspard,
socjolog z École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS – Wy˝sza Szko∏a Nauk Spo∏ecznych), która reprezentuje Francj´ w CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ONZ nadzorujàcym
wype∏nianie postanowieƒ Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Przy jej udziale ustaliliÊmy list´ tematów i wybraliÊmy kompetentnych autorów. W ciàgu dwóch lat wokó∏ naszego ma∏ego oÊrodka skupi∏o si´
liczne grono zapaleƒców, pracujàcych w atmosferze serdecznoÊci i wzajemnego
zaufania. Bez przeszkód natury kulturowej czy j´zykowej pozostawaliÊmy w sta∏ym kontakcie elektronicznym z blisko czterdziestoma autorami z ró˝nych kontynentów – Êwiatowej s∏awy ekspertami, naukowcami, praktykami, dzia∏aczami,
pisarzami i dziennikarzami, specjalistami z ró˝nych dziedzin. Niektórzy z nich,
mimo ˝e ˝yjàcy w rejonach Êwiata, w których mówienie o cierpieniu kobiet niesie
z sobà najwy˝sze ryzyko cenzury lub kary, nie zawahali si´ przes∏aç nam swoje
teksty, wiedzàc, ˝e nareszcie zostanà przeczytani. Inni skorzystali z naszego zaproszenia i podj´li ˝mudne poszukiwania w Iranie, w krajach Maghrebu czy te˝ na
szlaku chiƒskich prostytutek. Wszystkim pragniemy wyraziç naszà wdzi´cznoÊç
i zadeklarowaç przyjaêƒ.
Bezpieczeƒstwo, nietykalnoÊç osobista, wolnoÊç, godnoÊç i równouprawnienie, oto lista, która ustali∏a porzàdek niniejszej ksi´gi. Has∏a te wyznaczajà
równie˝ zadania dla wszystkich tych, którzy odrzucajà zwàtpienie w cz∏owieka
– i w kobiety.
Praca ta nie jest jedynie spisem skarg, wr´cz przeciwnie, jest wyrazem determinacji. SpotkaliÊmy na naszej drodze wiele kobiet i m´˝czyzn – jasno myÊlàcych,
odwa˝nych i wojowniczych – próbujàcych swym dzia∏aniem ulepszaç Êwiat, zmieniajàc los kobiet. Ich indywidualne losy, historie o podj´tych przez nich wyzwaniach zostanà tu przywo∏ane jako argumenty przeciwko niemo˝noÊci zmiany stanu
rzeczy.
Nasza wyprawa szlakiem najg∏´biej le˝àcych, najciemniejszych obszarów
wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw, owa podró˝ dooko∏a Êwiata mo˝e byç dla ka˝dego
i ka˝dej z nas wezwaniem do przerwania milczenia. Podj´ciem pewnego rodzaju
zobowiàzania.

Wprowadzenie

Sandrine Treiner, z wykszta∏cenia historyczka, dziennikarka i pisarka. Autorka wielu
filmów dokumentalnych, w tym telewizyjnej adaptacji powieÊci Kathrine Kressmann
Taylor Inconnu à cette adresse (Nieznany pod tym adresem). Wyda∏a wiele ksià˝ek,
mi´dzy innymi La Pilule et après? Deux génération face au contrôle des naissances
(Pigu∏ka i co dalej? Dwa pokolenia wobec kontroli narodzin), we wspó∏pracy z Catherine Valabrègue (1996). Ostatnia publikacja: Le goût d’Odessa (Smak Odessy) (2005).
Jest obecnie redaktorkà audycji „Un Livre un jour” w trzecim programie francuskiej
telewizji publicznej (France 3).
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U progu trzeciego tysiàclecia ˝ycie wielu kobiet bywa zagro˝one tylko dlatego, ˝e sà kobietami. WÊród praw podstawowych pierwsze jest wi´c prawo do ˝ycia, bez dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç.
W Azji ˝ycie dziewczynki jest du˝o mniej warte ni˝ ˝ycie jej
brata: dziewczynkom zabrania si´ przychodziç na Êwiat lub,
jeÊli ju˝ sà, pozwala im si´ umieraç z powodu braku opieki czy
nieodpowiedniego ˝ywienia. W niektórych krajach, gdzie toczy
si´ wojna, by uniemo˝liwiç prze˝ycie wrogiej zbiorowoÊci,
zabija si´ lub gwa∏ci kobiety, wykorzystujàc rol´, jakà odgrywajà
w procesie reprodukcyjnym. W imi´ archaicznie rozumianego
m´skiego honoru kobiety sà mordowane, palone i kamienowane nie tylko w tych paƒstwach muzu∏maƒskich, w których w∏adza
nale˝y do radykalnych wyznawców islamu, lecz tak˝e w wielu
spo∏ecznoÊciach muzu∏maƒskich zachodniego Êwiata. W Ameryce Ârodkowej mordy kobiet sta∏y si´ tak cz´ste, ˝e dla nazwania zjawiska ukuto nowy termin – kobietobójstwo. To w∏aÊnie
kobiety sà pierwszymi ofiarami w spo∏eczeƒstwach wyniszczanych przez wojny, bied´ i korupcj´.
W rozdziale tym przyjrzymy si´ ró˝nym formom naruszania ich bezpieczeƒstwa osobistego.

Claire Brisset

Ju˝ od dzieciƒstwa...
Przemoc i dyskryminacja towarzyszà im od wczesnego dzieciƒstwa. W wielu rejonach Êwiata majà ograniczony dost´p do
nauki szkolnej i do po˝ywienia. Dziewczynki w biednych krajach, wykorzystywane, traktowane jak towar, sà pierwszymi
ofiarami przesàdów i najbardziej bezpoÊrednio doÊwiadczajà
skutków ubóstwa i wojen.

Od dawna nurtowa∏a demografów pewna anomalia statystyczna. „Niedobór
kobiet”. Jak to mo˝liwe, ˝e brakuje kobiet? A jednak – na ogromnych obszarach
Azji, w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu i w Chinach – statystyki odnotowujà niedobór kobiet liczony w dziesiàtkach milionów. SpecjaliÊci wyra˝ajà to we w∏aÊciwy
im sposób, mówiàc, ˝e obserwowany w tych rejonach wspó∏czynnik feminizacji jest
dla nich niezrozumia∏y. Czy˝by ukrywano tam kobiety i ma∏e dziewczynki przed
rachmistrzami spisowymi? Czy˝by bano si´ podawaç dok∏adnà ich liczb´ w krajach
obowiàzywania Êcis∏ej kontroli demograficznej? Czy˝by rodzice deklarowali cz´Êciej narodziny ch∏opców? W wielu j´zykach – rzecz zastanawiajàca – jest jedno
s∏owo na okreÊlenie dziecka i ch∏opca...
Otó˝ ˝adne z powy˝szych, ca∏kiem zresztà prawdopodobnych wyjaÊnieƒ, nie
jest w∏aÊciwe. RzeczywistoÊç okazuje si´ du˝o prostsza. Naukowcy stan´li wobec
oczywistoÊci – „brakuje kobiet”, poniewa˝ nie ˝yjà. Wed∏ug ostatnich szacunków,
liczba „brakujàcych kobiet” mia∏aby wynosiç oko∏o stu milionów, byç mo˝e wi´cej.
Osobliwe wydaje si´ to, ˝e informacja o stanie faktycznym, o tak powa˝nym, mo˝na by rzec, skandalu, nie wysz∏a jeszcze dotàd poza wàski kràg demografów
i naukowców.

16

Bezpieczeƒstwo osobiste

100 milionów „brakujàcych kobiet”
Czy da si´ jakoÊ wyjaÊniç fakt Êmierci wszystkich ma∏ych dziewczynek odrzuconych przez ich w∏asnà wspólnot´? Otó˝ w wi´kszoÊci ginà, zanim jeszcze zdà˝à
si´ narodziç. Zaraz po tym, jak metody diagnostyczne pozwalajàce na okreÊlenie
p∏ci nienarodzonego dziecka wysz∏y poza bramy ekskluzywnych klinik (patrz artyku∏ Isabelle Attané, str. 27) w Azji, szczególnie w Indiach, rozpocz´to stosowanie
selektywnego usuwania ˝eƒskich p∏odów. Praktyka amniopunkcji rozprzestrzeni∏a
si´ b∏yskawicznie, trafiajàc nawet do skromnych gabinetów lekarskich w ubogich
dzielnicach miast i na odleg∏ych terenach wiejskich. Zabieg jest prosty – przy
pomocy d∏ugiej ig∏y lekarz pobiera kilka kropli p∏ynu owodniowego zawierajàcego
komórki p∏odu. Ich badanie pozwala rozpoznaç p∏eç dziecka.
Upowszechnienie amniopunkcji, a szczególnie jej stosowanie niezgodne
z pierwotnym celem (teoretycznie ma ona s∏u˝yç diagnozowaniu nieprawid∏owoÊci
rozwoju p∏odu), na tyle zaniepokoi∏o indyjskie w∏adze, ˝e w roku 1995 zabroni∏y
uciekania si´ do tej metody jedynie w celu ustalenia p∏ci dziecka. Jak jednak rozpoznaç prawdziwy motyw? Poza tym, kto w kraju, którego liczba mieszkaƒców przekroczy∏a w∏aÊnie miliard, móg∏by egzekwowaç ów zakaz? Czy˝ ju˝ w roku 1961 Indie nie zabroni∏y uposa˝ania córek i nie znios∏y tradycyjnych kast mocà odpowiedniego zapisu konstytucyjnego?... Amniopunkcja jest wi´c tam nadal stosowana
w celu okreÊlenia p∏ci, tyle ˝e bardziej skrycie.
Mo˝na te˝ wykonaç przeÊwietlenie promieniami Roentgena, wprawdzie mniej
dok∏adne, szczególnie w poczàtkowym okresie cià˝y, ale badania tego nie sposób
zabroniç. Stosuje si´ je wi´c równie szeroko w omawianym tutaj celu.

Dziewcz´ta sà gorzej od˝ywiane
i otaczane gorszà opiekà ni˝ ch∏opcy
OczywiÊcie, dziewczynki mimo wszystko przychodzà na Êwiat, i to bardzo
licznie. Gdy takie narodziny stajà si´ prawdziwym dramatem, pozostaje równie cz´sto spotykane dzieciobójstwo – ziarnko ry˝u w tchawicy, buteleczka naparu z trujàcych zió∏, kropla eteru na chusteczce, taki noworodek to przecie˝ bardzo krucha
istota. Nieco póêniej te, które prze˝yjà, dotyka nadumieralnoÊç. Dziewcz´ta sà
gorzej od˝ywiane ni˝ ch∏opcy: przy stole jako ostatnie si´gajà po posi∏ek, po ojcu
i braciach, dostaje si´ im wi´cej gorszych kawa∏ków, czyli mniej bia∏ka, a tym
samym zwi´ksza si´ ich podatnoÊç na infekcje. W czasie choroby sà mniej starannie piel´gnowane, do lekarza lub do szpitala trafiajà w zaawansowanym stadium
choroby, rzadziej sà równie˝ poddawane szczepieniom ochronnym. Cz´Êciej wi´c
umierajà, a statystycy znowu zadajà sobie pytania.

Ju˝ od dzieciƒstwa...

Wszystko to sprawia, ˝e w Indiach odnotowuje si´ najni˝szy na Êwiecie wspó∏czynnik feminizacji. Podczas gdy we wszystkich spo∏ecznoÊciach ludzkich rodzi
si´ statystycznie 105 ch∏opców na 100 dziewczynek – proporcja ta wyrównuje si´
w ciàgu pierwszych pi´ciu lat ˝ycia – wspó∏czynnik feminizacji, który ju˝ sto lat
temu wynosi∏ 972 kobiety na 1000 m´˝czyzn, w interesujàcym nas regionie Êwiata
nie przestaje spadaç. Wed∏ug ostatnich szacunków przekracza nieco 900 kobiet
na 1000 m´˝czyzn. Brak równowagi dotyczy równie˝ Pakistanu i Bangladeszu.
W Chinach zjawisko to jest powszechne.
Sytuacja ta rodzi oczywiÊcie wiele pytaƒ. Pierwsze odpowiedzi by∏y próbà
ekonomicznego wyjaÊnienia zjawiska i skupi∏y si´ na zwyczaju uposa˝ania kobiet.
Tradycja ta, wywodzàca si´ z kr´gu wy˝szych kast pó∏nocnych Indii, rozpowszechni∏a si´ w ca∏ym kraju, docierajàc do obszarów wiejskich stanu Tamilnadu,
na po∏udnie do najbiedniejszych Êrodowisk ch∏opskich, do najni˝szych kast, a tak˝e do spo∏ecznoÊci pozostajàcych poza systemem kastowym. Posag wyp∏acany
przez rodzin´ panny m∏odej rodzinie pana m∏odego mo˝e si´gaç znacznych sum,
przybiera te˝ ró˝ne postacie, od pieni´dzy po sprz´t typu skuter czy telewizor.
Co wi´cej, nie jest to przekaz jednorazowy. Przez d∏ugie lata po zaÊlubinach
wypada dorzucaç kolejne sumy w brz´czàcej walucie lub w postaci klimatyzatora, lodówki czy tym podobnych przedmiotów u˝ytkowych. ¸atwo oceniç, jak
wielkà katastrofà finansowà mogà byç takie powtarzajàce si´ darowizny dla
rodzin biednych, szczególnie liczàcych wiele córek.

„Nie zabijajcie dziewczynek, lepiej je porzuçcie”
By zrozumieç, o co tu chodzi, trzeba spojrzeç nieco dalej, w stron´ kultury i religii. Wed∏ug hinduskich wierzeƒ stos cia∏opalny rodziców mo˝e zapaliç tylko m´˝czyzna, czyli syn. Gdy tak si´ nie stanie, dusze zmar∏ych b∏àkaç si´ b´dà w nieskoƒczonoÊç, przechodzàc kolejne reinkarnacje, przybierajàc postaç stworzeƒ coraz
to ni˝szych w hierarchii i nigdy nie osiàgnà nirwany, nadrz´dnego celu istnienia,
czyli wiecznego odpoczynku. Gdy nie ma syna, w ˝yciu pozaziemskim czeka tylko
wieczne pot´pienie. Jak stawiç czo∏o takim projekcjom? Czy mo˝na pragnàç dla
siebie podobnego koƒca? Popularne w Indiach imi´ ˝eƒskie „Nakusha”, czyli „niechciana”, najproÊciej oddaje t´ sytuacj´.
To wyjàtkowo negatywne traktowanie p∏ci ˝eƒskiej, które w skrajnych
przypadkach przybiera postaç okreÊlanà mianem „kobietobójstwa”, w niektórych
indyjskich stanach osiàgn´∏o alarmistyczne rozmiary. W stanie Tamilnadu w∏adze
przyznajà, ˝e 45% zgonów noworodków p∏ci ˝eƒskiej nast´puje wskutek dzieciobójstwa. Instytucje stanowe rozpocz´∏y tam nawet kampani´ pod has∏em „Nie zabijajcie dziewczynek, lepiej je porzuçcie” i zorganizowa∏y system umo˝liwiajàcy
otoczenie opiekà niechcianych dziewczàt. Bez wi´kszego powodzenia.

17

18

Bezpieczeƒstwo osobiste

W dwóch sàsiednich krajach Pakistanie i Bangladeszu, mimo i˝ charakteryzujà si´ one znacznà przewagà ludnoÊci muzu∏maƒskiej, obserwuje si´ podobny,
bardzo negatywny stosunek do kobiet i dziewczàt, który mo˝na t∏umaczyç znaczàcym wp∏ywem hinduizmu na terenie dawnego Imperium Brytyjskiego. Podobnie jak
w Indiach, akuszerka dostaje tu podwójne wynagrodzenie, gdy na Êwiat przychodzi
ch∏opiec, a narodziny córki sà oznajmiane matce jak najbardziej ogl´dnie i wymagajà podnoszenia jej na duchu.
W pewnych rejonach Pakistanu, a nawet w sàsiednim Afganistanie narodzinom dziewczynki towarzyszà obrz´dy ˝a∏obne. W trzech wielkich krajach subkontynentu nadumieralnoÊç dziewczàt jest regu∏à. Wed∏ug badaƒ UNICEF-u,
„w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu jeden zgon dziecka p∏ci ˝eƒskiej na dziesi´ç
jest bezpoÊrednio zwiàzany z dyskryminacjà”.
W krajach tych, gdzie – paradoksalnie – kobietom dane by∏o piastowaç najwy˝sze funkcje paƒstwowe, dyskryminacja uderza w samo ich istnienie, stajàc si´
sprawà ˝ycia i Êmierci. Faktem jest, ˝e Hindusi nie palà ju˝ wdów na stosach zmar∏ych m´˝ów, gdy˝ staro˝ytny zwyczaj sati zosta∏ zniesiony przez brytyjskie prawo.
Nadal jednak wygnane z w∏asnych domów, pozbawione dzieci, wdowy prowadzà
˝ywot prawdziwych rozbitków. Zabrania si´ im nawet ponownego zamà˝pójÊcia,
czyli mo˝liwoÊci urodzenia ch∏opca, co by∏oby dla nich ratunkiem przed upodleniem. „W Indiach – jak pisa∏ Henri Michaux – strze˝cie si´ byç wdowà czy psem”1.
A my dodajmy – dziewczynkà.

Polityka syna jedynaka w Chinach
W Chinach, choç nie funkcjonujà tradycja posagu i wiara w nirwan´, sytuacja
jest podobna. Tu równie˝ wyjaÊnieƒ nale˝y szukaç w sferze obyczajowoÊci. Zwyczaj preferowania dzieci p∏ci m´skiej si´ga najodleglejszych czasów. Zgodnie
z konfucjanizmem, który nadal silnie oddzia∏uje tu na kultur´ mimo przyspieszonej
modernizacji kraju wielkiego jak kontynent, jedynie m´˝czyêni, ch∏opcy, a przede
wszystkim pierworodni synowie gwarantujà trwanie kultu przodków. Tu równie˝,
jak w Indiach, dziewczyna zaraz po zaÊlubinach opuszcza swoich najbli˝szych
i wchodzi na sta∏e do rodziny m´˝a. Wychowanie i wykszta∏cenie córki sà w tej sytuacji postrzegane jako wysi∏ek spisany na straty. W kraju, w którym preferowanie
ch∏opców jest tak zdecydowane, tak g∏´boko utrwalone w tradycji i tak powszechnie akceptowane, regulacja urodzeƒ narzucona w 1978 roku, w myÊl której rodzina
ma prawo do jednego tylko dziecka, mog∏a jedynie doprowadziç do zwielokrotnienia wysi∏ków eliminowania dziewczàt.
OkreÊlanie p∏ci dziecka pod pretekstem badaƒ prenatalnych s∏u˝àcych wykrywaniu ewentualnego upoÊledzenia p∏odu, selektywna aborcja, dzieciobójstwo, porzucanie noworodków p∏ci ˝eƒskiej w sierociƒcach-umieralniach i tym podobne

Ju˝ od dzieciƒstwa...

dzia∏ania przybra∏y tak ogromne rozmiary, ˝e chiƒskie w∏adze zmuszone by∏y z∏agodziç, szczególnie na terenach wiejskich, zakaz posiadania dwojga dzieci. Ch∏opom przyznano prawo sp∏odzenia drugiego dziecka w sytuacji, gdy pierwszym by∏a córka. W miastach zakaz obowiàzywa∏ nadal, a kobiety mia∏y obowiàzek publicznego informowania o datach miesiàczki za pomocà notek wywieszanych w miejscu
pracy. Opornym matkom dwojga lub trojga dzieci odmawiano prawa do Êwiadczeƒ
socjalnych i wszelkich zasi∏ków, zabraniano im tak˝e posy∏ania do szkó∏ dziecka lub
dzieci „ponadnormatywnych” pozbawionych prawa do ˝ycia. JeÊli chodzi o los tych
ostatnich, tam gdzie nie powiod∏o si´ fizyczne pozbycie si´ potomka lub nie dano
pozwolenia na zabieg, rodzina mog∏a uciec si´ do ostatniego sposobu – po prostu nie
zg∏asza∏a narodzin. W Chinach ˝yjà dziÊ wi´c miliony dzieci, których istnienie,
w Êwietle prawa, jest nielegalne.
Zarysowany wy˝ej szczegó∏owy plan dzia∏ania, powsta∏y tu˝ po zakoƒczeniu
rewolucji kulturalnej (1966–1972), obowiàzuje nadal. DziÊ, z wi´kszà ni˝ kiedykolwiek mocà, polityka realizujàca has∏o „jedna rodzina – jedno dziecko” wpisuje si´
w katalog oficjalnych zadaƒ Komunistycznej Partii Chin, której przedstawiciele
skrycie przyznajà, i˝ bardzo ˝a∏ujà, ˝e plan ten nie zosta∏ wdro˝ony wczeÊniej.
Mimo staraƒ zmierzajàcych do ograniczenia przyrostu naturalnego, w latach
1940–1980 liczba ludnoÊci Chin podwoi∏a si´, osiàgajàc pod koniec tego okresu
okràg∏y miliard. W roku 2003 Chiny liczy∏y ju˝ miliard trzysta milionów mieszkaƒców, a liczba „brakujàcych” kobiet przekroczy∏a, wed∏ug ró˝nych szacunków,
50 milionów.
Indie, w których ka˝dego roku przychodzi na Êwiat 25 milionów dzieci, za
20 lat liczyç b´dà wi´cej mieszkaƒców ni˝ Chiny, gdzie rocznie przybywa jedynie 18 milionów istnieƒ. JeÊli nic nie zostanie zrobione – a niczego nie da si´ zrobiç
w krótkim czasie – w tym rejonie Êwiata, gdzie ˝yje wi´cej ni˝ jedna trzecia populacji globu, dysproporcje mi´dzy liczbà m´˝czyzn i liczbà kobiet znacznie si´
zwi´kszà. Dziesiàtkom milionów dziewczynek albo „niedane b´dzie si´ urodziç”,
albo – jeÊli ju˝ przyjdà na Êwiat – zostanà zabite.

Powszechne praktyki wycinania organów p∏ciowych
dziewcz´tom w Afryce
Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e w Afryce nigdy nie dochodzi∏o do fizycznej
eliminacji dziewczàt. Wprawdzie wed∏ug tamtejszych systemów religijnych – mowa o islamie, animizmie i chrzeÊcijaƒstwie – nie ma zwiàzku mi´dzy m´skim
potomstwem a ˝yciem pozaziemskim, lecz pojawi∏ si´ tam i nadal, na przekór
wszystkiemu, obowiàzuje inny rodzaj pi´tnowania kobiet, cielesnego utrwalania ich
statusu jako istot podleg∏ych. Na ogromnych obszarach kontynentu, od Dakaru
po D˝ibuti, w tym tak˝e w Egipcie, niemal wszystkie dziewczynki sà okaleczane,

19

20

Bezpieczeƒstwo osobiste

ich zewn´trzne organy p∏ciowe sà usuwane, a czasami – szczególnie na Wschodzie
– zaszywane. Wycinanie zewn´trznych cz´Êci genitaliów, w tym ∏echtaczki i ma∏ych
warg sromowych, i infibulacja praktykowane sà przez liczne wspólnoty muzu∏maƒskie i chrzeÊcijaƒskie (patrz artyku∏ Lindy Weil-Curiel, str. 147), mimo ˝e ˝adna
z tych religii nie nakazuje stosowania podobnych zabiegów.
Prawdà jest te˝, ˝e od blisko dwudziestu lat wiele kobiet, szczególnie prawniczek, liczne stowarzyszenia, a czasem nawet politycy, prowadzà – idàc nieraz pod
pràd – odwa˝nà walk´ z tà plagà, która, abstrahujàc od jej znaczenia czysto symbolicznego, niszczy ˝ycie wielu kobiet, jest êród∏em niezliczonych, czasami ci´˝kich
powik∏aƒ zdrowotnych, odbiera ˝ycie noworodkom, ginàcym w nast´pstwie zaka˝eƒ lub niemo˝liwych do zatamowania krwotoków.
W niektórych wypadkach walka ta zaczyna przynosiç pozytywne skutki,
o czym Êwiadczy przyk∏ad Burkiny Faso. Blisko 15 paƒstw przyj´∏o ju˝ regulacje
prawne zakazujàce omawianych praktyk. Zakaz ten wprawdzie rzadko bywa
respektowany, lecz jest istotny – rzecz jasna – dla tych, którzy próbujà walczyç
o zniesienie zwyczaju usuwania zewn´trznych organów p∏ciowych. Istniejà jednak
kraje, które odmawiajà uchwalenia jakichkolwiek ustaw idàcych w tym kierunku,
przyk∏adowo Republika Mali, gdzie zwyczaj ten dotyczy zdecydowanej wi´kszoÊci dziewczàt.

Dla okaleczania nie ma ˝adnych argumentów religijnych,
lecz tysiàc wierzeƒ
Mo˝na by zadaç sobie pytanie, dlaczego, mimo udowodnienia ich szkodliwoÊci, tego rodzaju praktyki sà wcià˝ tak silnie zakorzenione, choç publicznie deklaruje si´, ˝e nie znajdujà one êród∏a w dwóch podstawowych religiach objawionych,
islamie i chrzeÊcijaƒstwie, praktykowanych przez ich gorliwych wyznawców.
Tutaj równie˝ odpowiedzi nale˝y szukaç g∏´boko w kulturze, w obyczajowoÊci, przed islamem i przed chrzeÊcijaƒstwem, w archaicznych formach psychologicznych zachowaƒ. Konkretnie w kierunku t∏amszenia seksualnoÊci kobiet, tej seksualnoÊci, która tak przera˝a, tak bardzo niepokoi, przez swój charakter uwa˝any
za nieokie∏znany, zaborczy i niemo˝liwy do zaspokojenia.
Uzasadnieniem i powodem omawianych praktyk jest tysiàc najró˝niejszych
wierzeƒ. Autork´ tych s∏ów nieraz zapewniano, ˝e nieokaleczenie prowadzi do zatrzymania wzrostu, ˝e nierespektowanie tradycji grozi plagà szaraƒczy, ˝e deszcz
przestanie padaç i ˝e, co oczywiste, dziewczynki, niezadowolone z ich kobiecej
kondycji, zacznà si´ prostytuowaç. Ile˝ kataklizmów z powodu tak ma∏ego organu!
Ile˝ katastrof z powodu kobiecych narzàdów p∏ciowych...
Cel tych dzia∏aƒ jest jawnie represyjny, podtrzymujà one równie˝ obsesyjne
przywiàzanie do dziewictwa, a wszystko to prowadzi do symbolicznego unicestwie-

