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Zarys wykładu
Trzy perspektywy spojrzenia na miejsce kobiet w
społeczeństwie:
1. perspektywa osobista
2. perspektywa językowa
3. perspektywa mojej własnej kariery
akademickiej
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PERSPEKTYWA OSOBISTA
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Feminizm
Podstawą programu feminizmu jest dążenie do
emancypacji kobiet i równouprawnienia płci, zarówno
pod względem formalnym, jak i faktycznym.
Feminizm zajmuje się też problemem kobiecości,
konstrukcją płci kulturowej oraz zwiększeniem
udziału kobiet w różnych obszarach życia.
Od lat 60. XX wieku wysunięto postulaty dotyczące
uwzględnienia roli kobiet w historii, w której pomijano
ich dorobek i osiągnięcia.
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Feminizm w ostatnich 30 latach: tematy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozwój teorii feminizmu oraz przekształcanie jej w polityczną
praktykę
równe traktowanie
równouprawnienie w polityce, pracy, społeczeństwie, rodzinie
itd.
przemoc indywidualna i strukturalna wobec kobiet
seksualne samostanowienie
dopuszczalność aborcji
walka z męską dominacją językową
krytyczne ujęcie spraw reprodukcji
pozycja matek w społeczeństwie
homoseksualizm – równe traktowanie związków hetero- i
homoseksualnych
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Feminizm w ostatnich 30 latach: tematy
•
•
•
•
•
•
•

dyskusje na temat pornografii
konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości płciowej GENDER
kulturowe i indywidualne samostanowienie
przeciwdziałanie tendencjom dyskryminacji poprzez dążenia
emancypacyjne
stosunek wobec innych ruchów społecznych, takich jak ruch
robotniczy, ruch ekologiczny, ruch praw obywatelskich
obecność kobiet w różnych obszarach życia (np. kobiety w
nauce)
intersekcjonalność, czyli relacje płci do innych podstawowych
kategorii społecznych, takich jak rasa, klasa, orientacja
seksualna
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Feminizm
• nie jestem radykalną feministką (feministki radykalne
sięgają po ostre metody walki i nawołują do
całościowego, rewolucyjnego przekształcenia
społeczeństwa)
• działam i wypowiadam się na wiele tematów spod
szyldu feminizmu (zob. poprzednie slajdy)
• jestem za równymi szansami dla każdej osoby
ludzkiej
• jak/czy te szanse dana osoba wykorzysta jest kwestią
indywidualną i nie ma nic wspólnego z płcią
Rachel Weisz: Kobiety rodzą całą ludzkość, dlaczego są
gorzej traktowane?
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PERSPEKTYWA JĘZYKOWA
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Zmiana językowa
• wszystkie języki mówione zmieniają się z biegiem
czasu, a więc pewne formy zanikają podczas gdy
nowe pojawiają się – język jest dynamiczny
• czynniki:
– wewnątrz-językowe, związane z systemem i przyswajaniem
języka (akwizycją)
– zewnątrz-językowe: zmieniająca się rzeczywistość społecznokulturowo-polityczna
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Język polski a rola kobiet
• z powodów społecznych i historycznych w języku
polskim (i innych) przeważają formy zawodów i
stanowisk rodzaju męskiego
• język stoi przed zadaniem aby ‘dostosować się’ do
rosnącej roli kobiet w życiu politycznym, społecznym
ale też naukowym
• brak bowiem w języku polskim form żeńskich
(zwanych feminatywami) dla takich funkcji jak
premier, marszałek, minister, prezydent, generał,
dowódca ale też rektor czy dziekan (choć jest
królowa!)

11

Nowe formy
• nowe formy w języku nie są nigdy obojętne dla
użytkowników i wywołują zagorzałe a czasem wręcz
zaciekłe dyskusje
• np. żeńskie nazwy zawodów i stanowisk: socjolożka,
językoznawczyni, naukowczyni, ministra,
dziekana/dziekanka, rektorka
• bywają określane są jako tzw. ‘nowomowa’ ale czy na
pewno są nowe w języku?
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Formy nowe?
• w latach 90 posłanka wzbudzała uśmiech i zakłopotanie;
dzisiaj w 2019 roku, posłanka jest dość powszechnie
używana
• uśmiech i zakłopotanie wzbudza dzisiaj doktorka a warto
przypomnieć, że to właśnie nasz Uniwersytet (Uniwersytet
Poznański) w roku 1922 przyznał Marii Skłodowskiej-Curie
doktorat honorowy, a w dokumencie Senatu możemy
przeczytać:
„udzielenie stopnia doktorki w dziedzinie nauk lekarskich
honoris causa”
• ministra została wypromowana przez Panią Izabelę
Jarugę-Nowacką, która pełniła urząd pełnomocnika
(pełnomocniczki?) do spraw równego statusu kobiet i
mężczyzn (od 17.12. 2001 do 16.08. 2004).
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Która forma?
• w kontekście zachodzącej zmiany językowej,
użytkownicy zadają sobie pytanie, która z form
żeńskich jest lepsza, „poprawna”: dziekanka?
dziekana? żartobliwie dziekanica? a może po prostu
pani dziekan?
• z jednej strony, język jako system narzuca nam pewne
ograniczenia, np. formy żeńskie tworzone są w języku
polskim poprzez dodanie końcówek do form męskich,
stąd formy żeńskie są z reguły dłuższe i często
trudniejsze do wymówienia, np. architektka lub
językoznawczyni (nb, mimo to, używane!!!)
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Wpływ fleksji na wybór formy?

dziekana; dziekany
dziekany; dziekan
dziekanie; dziekanom
dziekanę; dziekany
dziekaną; dziekanami
dziekanie; dziekanach

dziekan; dziekani
dziekana; dziekanów
dziekanowi; dziekanom
dziekana; dziekanów
dziekanem; dziekanami
dziekanie; dziekanach

dziekanka różni się poprzez cały paradygmat
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Która forma?
• z drugiej strony, o przyjęciu się form decyduje ich użycie
• np. dziekanka ma już inne znaczenie (choć można je
zmienić używając w nowym znaczeniu)
• dziekanica to przykład tzw. zgrubienia, które jest
nacechowane pejoratywnie
• pani dziekan pozostaje także nacechowana ponieważ nie
jest żeńskim odpowiednikiem formy męskiej dziekan oraz
wymaga dodatkowego określenia pani; jest zatem
asymetryczna w porównaniu z formą dziekan
„Konferencję otworzy Pani Dziekan Wydziału Anglistyki”
vs.
„Konferencję otworzy Dziekan Wydziału Chemii”
• w języku pisanym możliwy splitting: pan/pani wziął/wzięła
udział

16

zmiany w j. niemieckim
splitting w jezyku prawniczym i urzedowym, wiele zapisow:
1. Für eine Umfrage wurden Bürger/-innen von Köln befragt.
2. Für eine Umfrage wurden Bürger(innen) von Köln befragt.
3. Für meine Umfrage wurden BürgerInnen von Köln befragt.
4. Für meine Umfrage wurden Bürger_innen von Köln befragt.
Szwajcarski pisarz Christoph Busch użył po raz pierwszy w roku 1981
majuskułowego I w jego książce o wolnych stacjach radiowych w
słowie HörerInnen – ‚słuchaczkiʼ w przeciwieństwie do stosowanego wówczas
politycznie poprawnego zapisu z ukośnikiem Hörer/innen. Swój „wynalazek” Busch
określił jako Geschlechtsreifung des „i” – ‚dojrzałe płciowo „i”ʼ (tłum. M. G.G.).(Zobacz http://www.taz.de/!5218668/)

24. März 1993 "Gleichstellung von Frau und Mann in der Rechtsund Amtssprache" (MBl. NRW. S. 780/SMBl. NRW. 20020)
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zmiany w j. angielskim
•

Pinker (2014) używa zaimka ‘she’

In classic prose the writer is directing the gaze of the reader to
something in the world she can see for herself.

•

2013 President Barack Obama

“No American should ever live under a cloud of suspicion just because
of what they look like.”

•
•

zaimka ‘they’ w tzw. l.p. używali: Szekspir, Austin, Chaucer, the
King James Bible, Swift, Byron, Thackeray, Wharton, Shaw, and
Auden
vs. stare:

“I support the liberty of every father or mother to educate his children as
*he desires.” zaimek ‘he’ nie jest neutralny
Pinker, Steven. The Sense of Style: The Thinking Persons Guide to Writing in the
21st Century (p. 255). Penguin Books Ltd. Kindle Edition.
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zmiany w j. angielskim
• ”the moral principle that half of humanity should not be
excluded from generic statements about the species”
Pinker, Steven. The Sense of Style: The Thinking Persons Guide to Writing
in the 21st Century (p. 257). Penguin Books Ltd. Kindle Edition.

• splitting he/she, s/he, he or she
• every writer should shorten their sentences à all
writers should shorthen their sentences
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Mój wybór w j. polskim
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Dziekana
Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dkasia@wa.amu.edu.pl
http://wa.amu.edu.pl/wa/
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

• również w korespondencji służbowej i wypowiedziach
oraz adresowaniu (rektorka, kierowniczka itp)
• dopuszczalna jest wariantywność, zarówno w ramach
jednego znaczenia (dziekana, dziekanka, pani
dziekan) jak i grupy form (dziekana ale rektorka);
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Nowe role kobiet
• potrzeba widoczności kobiet w języku
– wynika z ich rosnącej obecności w życiu społecznym,
politycznym i naukowym
– ma przełożenie na ich szanse w życiu zawodowym

• nowe role kobiet wymagają nazwania!
• dotychczas część żeńskich nazw odnosiła się do zawodów
o nie najwyższym prestiżu społecznym (praczka,
sprzątaczka, ale też sekretarka; przecież nie pracz i
sprzątacz, a sekretarz to kto inny…; ale pielęgniarka i
pielęgniarz)
• prostytutka, która nie posiada formy męskiej (stąd męskie
prostytutki)
• widzimy, jak forma wtórnie narzuca stosunek do osoby,
i przez to ją dyskryminuje
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Formy żeńskie przyjęły się
• wiele form żeńskich przyjęło się
artystka, autorka, barmanka, dziennikarka,
gimnastyczka, humanistka, doktorantka, lekarka,
recenzentka, spikerka, studentka, tłumaczka,
promotorka
• inne wciąż na to czekają
członkini, językoznawczyni, mówczyni, doradczyni
(NB, tu męska forma ma końcówkę –a)
chemiczka, fizyczka, filolożka, profesorka,
taksówkarka
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Żeńskie końcówki (sufiksy)
• żeńska końcówka wyraża językową tożsamość kobiet,
nie bójmy się jej!
• czas na rektorkę, dziekankę, profesorkę i żołnierkę
lub rektorę, dziekanę, profesorę i ministrę: które z
tych form są bardziej fortunne zdecyduje użycie!
• powtarzalność form żeńskich – zwłaszcza w
kontekstach formalnych – spowoduje, że z czasem ta
forma stanie się powszechna
• warto też zasięgnąć opinii Rady Języka Polskiego –
jednocześnie zachęcić Radę do większej otwartości i
aktywnej postawy
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RJP o normie językowej
• artykuł prof. Andrzeja Markowskiego
(2007),przewodniczącego RJP, nt. językoznawstwa
normatywnego:
Najczęściej jednak zainteresowanie polszczyzną
przejawia się wyrażaniem przekonania o jej upadku
(nieraz gwałtownym), apelowaniem o ratowanie języka
ojczystego, o przeciwdziałanie jego anglicyzacji,
wulgaryzacji, prymitywizacji itd. Ci użytkownicy języka,
którzy wygłaszają takie sądy, są przy tym przekonani o
tym, że istnieje wzorzec dobrej polszczyzny, który jest
nieustannie gwałcony.
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RJP o normie językowej
Mogłoby nastąpić oparcie oceny środków językowych na
współczesnym uzusie językowym i danych
statystycznych. To, co częste w tekstach, to, co
używane, jest funkcjonalne; użycie tych środków jest
fortunne. Należy zrezygnować z pojęcia błędu
językowego i formy poprawnej, mówić zaś o różnym
stopniu odstępstwa od formy typowej (prototypowej?),
która gwarantuje optymalne porozumienie w akcie
komunikacji.
[] w niektórych wypadkach należałoby zwiększyć zakres
wariantywności poprawnych/fortunnych elementów
językowych.
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RJP o normie językowej
W programach szkolnych nauki o języku należałoby
zwrócić uwagę na funkcjonalność używanych przez
uczniów środków językowych, na umiejętność
posługiwania się nimi tak, by w akcie komunikacyjnym
osiągnąć zamierzony cel. Powinno to być połączone,
oczywiście, z przekazywaniem zasad etycznego
posługiwania się językiem (etyki słowa), np. nauką tego,
że osiągnięcie własnego celu komunikatywnego nie
może się odbywać kosztem dyskomfortu
psychicznego partnera dialogu, nie mówiąc już o
manipulacyjnym używaniu środków językowych.
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Żeńskie końcówki
• język nieustannie się zmienia dostosowując się do
nowych realiów społecznych
• jednak język to przede wszystkim jego użytkownicy
(znów forma męska obejmuje kobiety i
mężczyzn…) i to one i oni swoimi wyborami
zdecydują, która z form żeńskich przyjmie się na
dłużej
• żeby móc dokonać tego wyboru trzeba do języka
wprowadzać kobiety
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Terminy

Kiełkiewicz-Janowiak & Pawelczyk (2014)
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Analiza zmiany
• „Szanowna Pani Ministro! My, niżej podpisani, polscy
intelektualiści, badacze i badaczki kultury ...”
• „w języku polskim zachodzi obecnie zmiana dotycząca
oznaczania rodzaju żeńskiego w rzeczownikach
odnoszących się do osób”
• „forma w rodzaju męskoosobowym stopniowo traci swój
(rzekomo) generyczny charakter (czyli oznaczający ludzi
bez względu na płeć), jednak nie zastąpiła jej jeszcze [np.
dla rzecz. minister] forma symetryczna (np. badacz i
badaczka; przed- stawiciel/ka)”
Kiełkiewicz-Janowiak, Agnieszka. 2019. „Szanowna Pani Ministro! My, niżej
podpisani, polscy intelektualiści, badacze i badaczki kultury (…)” – obserwując
zmianę językową.”
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Analiza zmiany: utrudnienia
• wielość i wielofunkcyjność żeńskich sufiksów osobowych
• derywacja form rodzaju żeńskiego jest często ograniczana
lub wręcz blokowana względami leksykalnymi (np.
szermierka), morfologicznymi (np. blokada feminatywizacji
w rzeczownikach na -owiec; zob. naukowiec, zawodowiec,
sportowiec) lub fonotaktycznymi (np. -ktka; zob.
architektka)
• niegdyś konotacja niższego statutu referenta
• emocje
• wyimek z Prawa o Szkolnictwie Wyższym: „Nauczyciela
akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w
wieku do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach
ponadwymiarowych bez jego zgody” (Art. 131.3.) !!!
Kiełkiewicz-Janowiak, Agnieszka. 2019.
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Analiza zmiany: utrudnienia
•
•
•

„„znacznej większości polskich kobiet nie dokucza i nie upokarza
asymetria, brak paralelizmu w nazwach związanych z płcią”
(Grybosiowa 2006: 78) „
„autorka zdaje się odrzucać idee wzajemnej zależności języka i
rzeczywistości”
„„uzasadnienie historyczne. System gramatyczny (nie tylko
polszczyzny) kształtował się przez wieki w społeczeństwie
patriarchalnym lub nawet seksistowskim” (Łaziński 2006: 197)”

• „przynajmniej w przypadku dzieci, niemających jeszcze
dostatecznej wiedzy o świecie i realiach społecznych, to
właśnie rodzaj gramatyczny koduje cechy płciowe
przypisywane danej nazwie (zawodu czy funkcji) i w ten
sposób narzuca im społeczne oczekiwania, które w
przeciwnym razie mogłyby łatwiej odrzucić albo w ogóle ich
sobie nie uświadamiać. Być może dalekosiężnym efektem
byłaby większa liczba kobiet w funkcji ministra czy premiera.”
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Analiza zmiany: wnioski
•

•

•
•

„należy przeprowadzić wnikliwe i systematyczne badania
dotyczące wpływu języka na rzeczywistość w zakresie nazywania
osób płci męskiej i żeńskiej.[] Zapewne inspirujące – zarówno dla
badaczy, jak i zwykłych użytkowników języka – byłoby
wyobrażenie sobie sytuacji, w której w języku polskim
wszystkie nazwy mężczyzn są derywatami nazw kobiet.”
„język z asymetrią rodzajowo-płciową nie tylko nie odzwierciedla
zachodzących szybko zmian społecznych, ale także przyczynia
się do stereotypizacji płci, a w stosunku do kobiet sankcjonuje i
utrwala ich „drugorzędność” czy też „niewidzialność” (zob.
nacechowanie i/lub wtórność form gramatycznych w rodzaju
żeńskim)”
„systematycznie rośnie świadomość użytkowników dotycząca
zakodowanych w języku uprzedzeń”
„Obecne trendy faworyzują dążenie do symetrii nazewnictwa w
języku polskim jako strategię „językowego równouprawnienia”.”
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PERSPEKTYWA KARIERY
AKADEMICKIEJ
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Moje doświadczenia ‘w akademii’
1. pisemne formy adresu, pochodzące zarówno od
mężczyzn jak i kobiet
– do mnie od mężczyzny:
Szanowny Panie Dziekanie,
moja odpowiedz:
Szanowna Pani Kierownik,
Dziekuje za email.

– do mnie od kobiety
Szanowna Pani,
Zwracam się z serdeczną prośbą: w związku z konferencją, która pod hasłem
„Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych" wkrótce odbywać się będzie
w Poznaniu, w ramach debat poprzedzających Narodowy Kongres Nauki chciałam Pana poprosić o udzielenie krótkiej kilkuzdaniowej odpowiedzi na dwa
pytania
- co chciałby Pan na konferencji poznańskiej usłyszeć
- co chcialby Pan jej uczestnikom powiedzieć
- Pańskie i innych uczonych UAM...
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Moje doświadczenia ‘w akademii’
2. mówione formy adresu
–
–
–

“Pani Basia” i “Pan Kowalski” – mimo tych samych funkcji,
kompetencji; kobiety tego nie zauważają
panowie dziekani, witam dziekanów – w obecności kobiet o
tej samej funkcji
szanowni panowie, koledzy, etc – w obecności kobiet

3. kobiety w administracji czyli ‘obsłudze’, które nie chcą
być nazywane kierowniczkami, forma kierownik
podnosi prestiż w ich własnych oczach oraz odbiorze;
ale – kwestorka (a funkcja ważna, tu sama funkcja
podnosi prestiż formy)
dyskryminacja i autodyskryminacja
35

Moje doświadczenia ‘w akademii’
4. wybory na ważne stanowiska: jedna kandydatka
wśród mężczyzn akceptowana bo ‘parytet’, dwie to
już przesada…(hipokryzja)
5. ewaluowanie przydatności kobiet do uprawiania
dziedzin nauki: humanistyka tak, nauki ścisłe nie
(dyskryminacja i kobiet i nauki)
6. współpraca w projekcie ze starszym mężczyzną
profesorem z zakresu nauk medycznych:
– On: A Pani co robi w tym projekcie?
– Ja: Jestem tylko jego kierownikiem (czy odważę się
powiedzieć kierowniczką?)
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Moje doświadczenia ‘w akademii’
7. reakcja kobiety profesorki z nauk medycznych w
czasie mojej wizyty w towarzystwie mojego
prodziekana: panie dziekanie, rozmowa i kontakt
wzrokowy z nim (podobna sytuacja z zachowaniem
rasistowskim: biała kobieta i czarny mężczyzna,
rozmówca zwraca się do niej)
8. zachowania słowne wobec studentek – stereotypowe
seksistowskie treści rodem ze szkolenia wojskowego
9. uwagi dotyczące wyglądu, przykłady nawiązujące do
stereotypowych ‘ról kobiecych’, dowcipy, itp.
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Moje doświadczenia ‘w akademii’

• #metoo movement w nauce - 'nieuswiadomione'
seksistowskie zachowania, które (niestety) są częścią
tzw. kultury: przekraczanie granic słowem i
zachowaniem – to CODZIENNOŚĆ również w
akademii
wiadomość z wczoraj:
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-senator-marthamcsally-mowi-o-tym-ze-byla-ofiara-gwaltu,916020.html
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Brak zmian
• niestety por. badania społecznej hierarchii współczesnych
nastolatków dr Iwony Chmury-Rutkowskiej z UAM (tu
artykuł z Polityki 23-29.01.19)
– kobiety uczą się oceniać wzajemnie za wygląd i nie reagować na
przypadki seksizmu; ich wartość w społeczeństwie zależy od ich
wyglądu
– wśród chłopców: pogarda wobec kobiecości (mizoginia) i
homofobia; to co kobiece dla chłopców jest obraźliwe
– sprawcami przemocy o charakterze seksualnym wobec kobiet i
dziewcząt są głównie chłopcy: język pogardy (rozumiany jako
komplementy jak i odwrotnie)
– dziewczyny mają nie reagować, nauczyciele nie pomagają ‚końskie zaloty’, chłopcy już tak mają, wyrosną, ale wielu nie
wyrasta, przemoc eskaluje, chłopcy nie dostają komunikatu, ze
naruszają czyjeś granice
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Brak zmian
– media społecznościowe: jedyny obszar wolności wyrażania
siebie jako istoty seksualnej wobec braku edukacji seksualnej
w szkołach (lub penalizuje ją jako cieżki grzech); to prowadzi
do wykorzystania młodych przez dorosłych
– kobiety są do milczenia wychowywane i trenowane, nie
zgłaszaja molestowania i gwałtów, normalizują to
– natomiast: nie ma ani jednej cechy psychicznej, która
byłaby własnością tylko jednej z płci
– najwyższy czas skończyć z reprodukowaniem starych
skryptów, zmienić kulturę
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Zmiany
• to co dzieje się w nauce np. rosnąca liczba kobiet w
stereotypowo męskich dziedzinach nauki, jest
odzwierciedleniem tego co dzieje się w społeczeństwie, np.
zachęca się dziewczynki od początku do wyjścia poza
normatywne wzorce kobiecości (zmiana w podręcznikach?)
• kobiety stają się liderkami, jednak negatywna percepcja
leadership, np. w przypadku wypowiedzi/ wystąpień
overt displays of authority by women prompt others to judge
them negatively on measures of both F and likeability; The
demand for leaders to be both authoritative and likeable is
particularly difficult for women to meet.
(Rudman 1998; Rudman and Fairchild 2004)
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Kobiety liderki
Women, Naturally the Best Leaders for the 21st Century
by Greg Young (2016)
• According to the World Economic Forum (2015),
women today earn what men were earning ten years
ago with global average earnings for women being
$11k compared to $21k for men.
• kariera zawodowa to nowość dla kobiet; odbywa się w
otoczeniu mężczyzn; podczas gdy mężczyźni od
wieków przebywali prawie wyłącznie w męskim
otoczeniu (kobiety najwyżej w funkcjach
pomocniczych) – dlatego mają teraz (negatywny)
wpływ na kariery kobiet, są uprzedzeni
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Kobiety liderki
• More and more companies now recognise that
collaborative, rather than competitive behaviour
creates more success and as such women are well
placed to lead in this century.
• kobiety posiadają własciwe atrybuty by zostać
nowoczesnymi liderkami, choć
• women will naturally undermine their own
achievements, are afraid of being found out and suffer
from imposter syndrome
• kobiety wypadają lepiej w 15 z 19 umiejętności
związanych z inteligencją emocjonalną
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Indeks równości płciowej
• Indeks równości płciowej (2016) mierzy szanse
ekonomiczne, zawodowe, polityczne, edukacyjne i
zdrowotne. Głębsza zieleń oznacza większą równość.
• By Kamalthebest - Praca własna, derived from
File:2014 Gender gap index world map, Gender
Inequality Distribution.svg, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57
435119
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Indeks równości płciowej

The confidence gap
(Kay & Shipman 2014)
“In studies, men overestimate their abilities and performance, and
women underestimate both. Their performances do not different
quality.”
”men don’t let their doubts stop them as often as women do”
“women applied for a promotion only when they met 100 percent on
the qualifications. Men applied when they met 50 percent”
“if life were one long grade school, women would be the undisputed
rulers of the world”
“if a woman speaks up first at meetings, she risks being disliked or
even – let’s be blunt - being labelled a bitch”

• wniosek: uwierzmy we własne siły i nie wahajmy się
działać!
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LERU (od 2002)
League of European Research Universities
• University of Amsterdam • Universitat de Barcelona •
University of Cambridge • University of Copenhagen •
Trinity College Dublin • University of Edinburgh •
University of Freiburg • Université de Genève •
Universität Heidelberg • University of Helsinki
• Universiteit Leiden • KU Leuven • Imperial College
London • University College London • Lund University •
University of Milan
• Ludwig-Maximilians-Universität München • University of
Oxford • Sorbonne University • Université Paris-Sud •
University of Strasbourg • Utrecht University • University
of Zurich
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Implicit bias in academia (LERU 2018)
• statystycznie znacząca liczba kobiet w Europie nie
osiąga wysokich stanowisk liderów w akademii
• ukryte uprzedzenia w procesach podejmowania
zasadniczych decyzji o karierze: rekrutacja na
stanowiska, awanse, alokacja funduszy na badania
• implicit bias to nieuświadomiony proces kognitywny
wywołany doświadczeniem i kontekstem, blokujący
przyjmowanie informacji i odpowiedzialny za
preferencje, uprzedzenia i skojarzenia
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Implicit bias in academia (LERU 2018)
• implicit gender bias – skutki:
– pionowa segregacja
– niższe zarobki
– niepełne etaty (uprzedzenia co do ról)
– w procesie rekrutacji na wszelkie stanowiska i do zadań
(w języku ogłoszeń, w komisjach, itp.)
– niższe finansowanie badań, wyższa ocena badaczy
mężczyzn (a nie ich badań)
– gorsze oceny w grantach
• artykuł formułuje zalecenia dla uniwersytetów
europejskich jak przeciwdziałać tym ukrytym
uprzedzeniom (również dla ciał przyznających fundusze,
dla wydawnictw, dla rządów)
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‘leaky pipeline’

Equality & Diversity Strategy 2016-21
University of Cambridge
…the objectives that shape this Strategy. We know from data that while
women make up half of our workforce, they are significantly overrepresented in lower grade roles and under-represented in senior
grades at only 18.8%. Our numbers of women professors are lower
than they should be, and with only 7.1% of BME (black&minority
ethnic) professors, we are determined to find ways to improve on this
and ensure inclusivity. We have been pushing ahead to make it a
requirement that all staff complete E&D training, we are about to
introduce University-wide resources on harassment and unconscious
bias. …the University’s pay gap, while declining, still stands at 18.6%.
Urgent and bold action is needed to address this, and this Strategy
provides a starting point for that. Similarly, we are concerned to tackle
gender and ethnicity attainment gaps so that all students have equal
opportunity to succeed.
Professor Sir Leszek Borysiewicz Vice-Chancellor, University of
Cambridge
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Kolejne przykłady dobrych praktyk
Kodeksy postępowania w nauce
• 1992, Komitet Etyki w Nauce PAN: Dobre obyczaje w
nauce, 1994, 2001
• 1998, Zespół do spraw Etyki w Nauce przy Ministrze
Nauki i Informatyzacji: Dobra praktyka badań
naukowych,2004
• 2003, Senat UJ: Akademicki kodeks wartości (jeden z
wielu kodeksów wyższych uczelni w Polsce)
• Dobre praktyki w szkołach wyższych, KRASP 2007
• Kodeks Etyki Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
2009
• Strategia UAM
• Strategia WA
54
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Przykłady dobrych praktyk
• szkolenia (outreach programs) właśnie dla kobiet nauki z
sukcesami – praca u podstaw
• ogłoszenia o pracę
– AUDIJust for reasons of easier readability, only the grammatical
male form is used in person names. This always means people
of every gender identity. We embrace diversity, actively
encourage inclusion and create an environment that fosters each
employee’s individuality in the interests of the company.
– männlich/weiblich/divers (m/w/d)

• FNP: Od 15 marca na naszej
stronie www.naukapolska.eu dostępna będzie ankieta
dotycząca mobbingu na uczelniach. Uprzejmie prosimy o
jej wypełnienie.
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Przykłady dobrych praktyk z UAM
•
•
•
•
•
•

STRATEGIA UAM
pełnomocnik ds. równego traktowania na UAM
szkolenia
konferencje
publikacje
program równości i różnorodności
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przykłady z UAM
Ramowy Program „Laboratorium Kobiet"
29 listopada 2018 r.
9:30 rejestracja
10:00 10.15 Otwarcie Laboratorium Kobiet (wystąpienie JM Rektora UAM prof. UAM dr hab.
Andrzeja Lesickiego oraz prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, prorektorki ds. studenckich)
10.15- 11.00 Sesja panelowa
Europejska Karta Naukowca - co niej dla nas wynika - prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
prorektorka ds. kształcenia UAM
Oblicza dyskryminacji w świetle prawa pracy - dr Aleksandra Bocheńska, Wydział Prawa i
Administracji UAM
Przeciwdziałanie dyskryminacji na UAM - prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak Pełnomocnik Rektora
UAM ds. równego traktowania
11:00-11.30 Poznaj pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego
wystawa "Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939" prof. UAM dr hab. Edyta
Głowacka-Sobiech, dr Iwona Chmura-Rutkowska
happening Koła Literacko-Teatralnego "Dygresja"
11:30-13.00 Prace warsztatowe przy stolikach tematycznych
praca w grupach wokół zagadnień: KARIERA, PRZESĄDY, LIDERKA, DOM,KOBIETA I...,
HYDEPARK - czekamy na propozycje
13:00-13.30 Podsumowanie

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Uj4g_M4qU
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przykłady z UAM
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przykłady z UAM
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania
prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
zapraszają na szkolenie dotyczące

Równego traktowania osób transpłciowych studiujących w
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników UAM na temat osób transpłciowych i ich
sytuacji prawnej oraz wskazanie możliwości zapewnienia im w trakcie studiów funkcjonowania zgodnie z
odczuwaną płcią.
Szkolenie poprowadzi Anna Mazurczak - adwokatka, członkini zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach
2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Mecenas Anna Mazurczak specjalizuje się
w prawie antydyskryminacyjnym, prowadzi precedensowe postępowania sądowe m.in. dotyczące ochrony
praw osób transpłciowych. Współautorka publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat równego
traktowania ze względu na tożsamość płciową.
W trakcie spotkania odpowiemy na pytania:
Czym jest transpłciowość?
Na czym polega uzgodnienie płci w Polsce?
W jaki sposób zapewnić osobom transpłciowym równe traktowanie w trakcie procesu uzgodnienia płci?
Jak osoby transpłciowe mogą funkcjonować na uczelni?
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Przykłady kobiet sukcesu
https://podcasts.ox.ac.uk/series/women-oxfords-historyseries-one
Maria Czaplicka, polska antropolożka, badaczka ludów
Syberii, studiowała na początku XXw w Oxfordzie, przez
3 lata piastowala stanowisko wykładowczyni (jako
pierwsza kobieta w Oxfordzie) – jednak w zastępstwie,
wróciło ono do zajmującego je meżczyzny; autorka
książek o Syberii, które stanowiły jedyne źródło do lat
60-tych; niestety, późniejsze poszukiwania pracy nie
powiodły się (Brystol na krótko), w 1921 popełniła
samobójstwo
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Przykłady kobiet sukcesu
Prof. Louise Richardson
Rektorka Uniwersytetu w Oxfordzie od 2016
prof. Beata Javorcik z Oxfordu
została właśnie jako pierwsza kobieta Chief economist
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Polka
https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-appoints-beatajavorcik-as-new-chief-economist.html

62

Przykłady kobiet sukcesu
Indianki z wykładami plenarnymi – zaproszone na 40. American
Indian Workshop 25-7 kwietnia, WA, UAM
Prof. Lisa Brooks jest profesorką Literatury Angielskiej i
Amerykanistyki w Amherst College, Massachusetts, w USA. Jest
rdzenną badaczką i pisarką, a jej interdyscyplinarne badania
skupiają się na wczesnej amerykańskiej literaturze i historii,
geografii oraz Ludności Rodzimej. Prof. Brooks jest członkinią
plemienia Abenaki (w północno-wschodniej części USA), z którego
zasobu kulturowego czerpie w swojej pracy.
W 2009 roku, prof. Brooks była członkinią inauguracyjnej rady
stowarzyszenia Native American and Indigenous Studies
Association [stowarzyszenia badań nad Rdzennymi Amerykanami i
Ludami Rodzimymi], największego międzynarodowego
stowarzyszenia zrzeszającego badaczy Ludów Rodzimych.
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Przykłady kobiet sukcesu
Tara Houska, działaczka ruchu Honor the Earth, w którym pełni
funkcję dyrektorki ds. prowadzenia kampanii. Z wykształcenia
prawniczka, broni interesów rdzennych narodów w Stanach
Zjednoczonych w sprawach rozpatrywanych w sądach federalnych i
stanowych. Doradza organizacjom i ruchom obywatelskim w
kwestiach ochrony środowiska, reprezentuje je w mediach, a także
uczestniczy w obradach Komisji ds. Czystego Środowiska przy
Prezydencie Stanów Zjednoczonych. W kampanii wyborczej na
prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku była doradczynią
Berniego Sandersa do spraw rdzennych Amerykanów.
Diane Strand jest członkinią Pierwszego Narodu Champagne i
Aishihik (CAFN) oraz Klanu Kruka z Yukonu w Kanadzie. Diane
Strand piastowała wiele funkcji w swoim plemieniu, między innymi w
latach 2006-2010 była pierwszym wodzem kobietą swojego
narodu. Obecnie jest dyrektorką Biura Obsługi Obywateli.
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Przykłady kobiet sukcesu
"W północnoniderlandzkim świecie artystycznym osobną pozycję zajmowała Anna Maria van
Schurman (1607-1678), malarka, rzeźbiarka, rytowniczka, poetka i uczona o europejskiej sławie,
zwana Minerwą lub gwiazdą z Utrechtu. Van Schurman, córka bogatych rodziców pochodzenia
niemieckiego, już w wieku czterech lat potrafiła czytać, zaś później jako pierwsza kobieta w Holandii
ukończyła uniwersytet (prawo w Utrechcie), gdzie słuchała wykładów zza zasłony, żeby nie mogli jej
zobaczyć i doznać zgorszenia studenci-mężczyźni. Była zwolenniczką edukacji kobiet w każdej
dziedzinie, jednak pod warunkiem, że zdobyta wiedza nie zostanie wykorzystana przez nie dla celów
zarobkowych i nie przeszkodzi domowym obowiązkom (nawet z tym zastrzeżeniem były to na owe
czasy poglądy odważne). Praca van Schurman na ten temat, Num feminae Christianae convenit
studium litterarum (1641, Czy studia naukowe przystoją kobiecie chrześcijańskiej), przetłumaczona
została na kilka języków. Autorka propagowała w niej tezę, że cokolwiek napełnia umysł ludzki
niezwykłą i prawdziwą rozkoszą (czyli studiowanie i nauka), jest ze wszech miar stosowne dla kobiet.
Van Schurman korespondowała z większością wybitnych Holendrów swej epoki, a także z
Kartezjuszem, Krystyną Szwedzką i królową polską Marią Gonzagą. Opublikowała wiele prac z
zakresu filologii klasycznej i teologii, znała czternaście języków obcych (w tym hebrajski, chaldejski,
aramejski, arabski, syryjski i etiopski – napisana przez nią etiopska gramatyka niestety zaginęła).
Dzieła zebrane uczonej zostały wydane w lejdejskiej oficynie Elseviera już w 1648 roku, kiedy
autorka miała zaledwie 41 lat. Zawierały one także jej teksty literackie, co zapowiadał tytuł Nobiliss.
Virginis Annae Mariae a Schurman Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, Prosaica et Metrica
(Najszlachetniejszej Panny Anny Marii Schurman dzieła poetyckie i prozatorskie w języku
hebrajskim, greckim, łacińskim i francuskim). Schurman była także członkinią protestanckiej sekty
labadystów. Jej popiersie zdobi dziś Drugą Izbę holenderskiego parlamentu w Hadze.

Piotr Oczko. 2019. Widzę rzeki szerokie... Z dziejów dawnej literatury
niderlandzkiej.
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Dziękuję za uwagę!
Panowie i Panie!
Climate Change Impact on Europe
prof. Zbigniew Kundzewicz, PAN
31 stycznia 2019 roku, godzina 18:30

Sztuczna inteligencja - obawy i nadzieje
prof. Roman Słowiński, Wiceprezes PAN
11 lutego 2019 roku, godzina 18:30

Kobiety w XXI wieku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, UAM
8 marca 2019 roku, godzina 18:30

Miejsce spotkań: Sala Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29)

Uwierzmy, że
równouprawnienie osób
bez względu na płeć jest
możliwe. Uwierzmy, że
język może w tym pomóc.
Wychowujmy dzieci bez
uprzedzeń. Świat będzie
wtedy lepszy.
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