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Wostatnich dniach zrobiło sie ̨głośnowokół KongresuKobietw zwiaz̨ku ze
sprawa ̨ pracownic ochrony. Pomimo że pracownice zatrudnione przez Kon-
gres były kobietami z krwi i kości, organizatorki nie traktowały ich po sio-
strzeńsku – o ile nakazów stania na baczność i wyzwisk „głab̨ie, idiotko” nie
uznamy za typowe relacje w kobiecej rodzinie.

Zarówno ujawnione warunki pracy osób zatrudnionych przy obsłudze
Kongresu, jak też publiczna ̨ reakcje ̨ organizatorek KK ostatecznie trudno
uznać za wyjat̨kowe. Nowoczesne modele zarzad̨zania praca ̨ w firmach
czes̨to forsuja ̨ iluzje ̨ rodzinnej lojalności. Cież̨sza praca ma być wykonywana
„dla dobra wszystkich”, „brudy pierze sie ̨ w domu”. Organizowanie sie ̨
wokół własnych interesów i walka o godne warunki tłumiona jest jako dzia-
łanie na szkode ̨ wspólnej firmy, której zyski nie sa ̨ już jest jednak wspólnie
dzielone. W wiek̨szości takich firm szefowe i szefowie traktuja ̨ pracownice i
pracowników niższego szczebla podobnie do pracownic ochrony KK. Co jest
wyjat̨kowe w tej historii, to że te pracownice postanowiły sie ̨ sprzeciwić i
zabrać głos. Walke ̨o swoje prawa, czyli prawa pracownicze, musiały stoczyć
z organizatorkami Kongresu, który rzekomo walczy o prawa wszystkich
„sióstr” w Polsce. Powyższy spór naszym zdaniem wpisuje sie ̨ w szerszy
problem: KK ma wiele wymiarów – pośród nich jest też wymiar ściśle
anty-socjalny. Nie podważamy tu ogromnej pracy wielu zwykłych zdetermi-
nowanych kobiet w organizacje ̨ tego wydarzenia. Jesteśmy jednak oburzone
jak ta praca jest zawłaszczana do antyspołecznych celów.

Przez ostatnie 10 lat Kongres Kobiet pozwalał na organizacje ̨ paneli o sy-
tuacji pracownic obok dyskusji o weganizmie, a nawet leczniczej roli magne-
sów. Kreg̨i decyzyjne KK dotad̨ nie zajmuja ̨ sie ̨ jednak poprawa ̨ ekonomicz-
nego położenia najgorzej opłacanych pracownic. Pomimo że KK skupia rze-
sze ̨kobiet, to jego zasadniczy, programowy przekaz kształtuje gabinet cieni.
W jego skład wchodza ̨ min. działaczki Konfederacji Lewiatan, czyli organi-
zacji zrzeszajac̨ej pracodawców, która konsekwentnie walczy o osłabienie
roli zwiaz̨ków zawodowych, pogorszenie warunków pracy i ciec̨ia zabezpie-
czeń socjalnych. Za sprawy wewnet̨rzne odpowiada ministra Teresa Kamiń-
ska – prezeska zarzad̨u Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ministra ̨
spraw zagranicznych jest prezeska General Electric. Za infrastrukture ̨ odpo-
wiada właścicielka firmy Solaris Bus, za równość płci – przewodniczac̨a Rady
Nadzorczej Allianz Bank Polska. I tak dalej. Gdyby Kongres Kobiet doszedł do
władzy, jego ministry stworzyłyby najbardziej pro-biznesowy, neoliberalny
rzad̨ w dziejach III RP. Miałby promil społecznego poparcia. Taka ̨ baze ̨ spo-
łeczna ̨ miałby też feminizm w wersji Kongresu, gdyby nie upiek̨szać go pa-
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ulice wyszły kobiety pracujac̨e i z małych miejscowości, które wcześniej
nie były uczestniczkami ruchu feministycznego.

Ta fala oraz zaangażowanie działaczek w ruchy lokatorskie i pracownicze,
które same dostrzegły, że to kobiety sa ̨ czes̨to na pierwszej linii oddolnego
organizowania sie,̨ doprowadziły do powstania Socjalnego Kongresu Kobiet.
Zainicjowały go poznańskie pracownice żłobków, instytucji kultury oraz lo-
katorki zWarszawy i Poznania. Chciałyśmy poszerzyć walke ̨o wyższe płace i
niższe czynsze, która ̨wspólnie toczymy od lat, znaleźć wspólne punkty, wy-
mienić sie ̨ doświadczeniami, uczyć sie ̨ od siebie nawzajem.

Niezależnie czy rzad̨za ̨nami meż̨czyźni bad̨ź kobiety obecna forma demo-
kracji nie broni nas przed praca,̨ która czes̨to zmienia nasze życie w koszmar
i przed drożyzna,̨ która zmusza nas do jeszcze cież̨szej pracy. Nie chcemy od-
najdywać sie ̨na wolnym rynku, nie chcemy być bizneswomen, ani posłanka-
mi. Chcemy realizować samodzielnie nasze potrzeby, a nie potrzeby biznesu.
Jeśli Kongres Kobiet nadal bed̨zie pozostawał pod wpływem pozycji neolibe-
ralnych, pozostanie wrogi ludziom pracy, niezależnie od ich płci.

Jako inicjatorki Socjalnego Kongresu Kobiet jesteśmy gotowe na publiczna ̨
debate ̨ o charakterze różnych odmian feminizmu i naszych postulatach w
świetle żad̨ań Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.

6

nelami o prekariacie czy bio-magnesach, pozbawionymi wpływu na Gabinet
Cieni.

Siła ̨ rzeczy Kongres walczy wiec̨ o interesy najlepiej usytuowanych
kobiet zwiaz̨anych z dużym biznesem i wpływowymi środowiskami po-
litycznymi. Z tego powodu feminizm bywa kojarzony w Polsce z pary-
tetami w radach nadzorczych, aktywizacja ̨ zawodowa ̨ bez wzgled̨u na
warunki płacy czy szklanym sufitem (blokowaniem awansów), lecz nie
z walka ̨ o wyższe wynagrodzenia i niższe czynsze.

Zarówno w przeszłości jak i w ramach toczac̨ej sie ̨ w ostatnich dniach
dyskusji w internecie organizatorki Kongresu robia ̨ wiele, aby ukryć
sprzeczność interesów, wystep̨ujac̨a ̨ pomied̨zy bizneswomen zorientowany-
mi na zwiek̨szanie zysków a pracownicami czy lokatorkami, które czes̨to
walcza ̨o fizyczne przetrwanie. Kongres apeluje o siostrzeństwo, solidarność,
konieczność dialogu mied̨zy kobietami, a zarazem jego ministry z Gabinetu
Cieni wspieraja ̨ polityke ̨ pogarszajac̨a ̨ sytuacje ̨ pracowniczych gospodarstw
domowych. W naszej opinii traci przez to na wiarygodności.

Do tej pory w sporze mied̨zy organizatorkami KK a pracownicami ochro-
ny milcza ̨ ministry-prezeski Lewiatana, Allianza czy Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. W zamian, w obronie dobrego imienia KK publiczny głos zajmu-
ja ̨ głównie członkinie lub sympatyczki kongresu kojarzone z lewica.̨ Aga-
ta Szcześ̨niak, Agnieszka Grzybek, Magdalena Środa na przemian zarzucaja ̨
nam – organizatorkom Socjalnego Kongresu Kobiet – że rozbijamy jedność
kobiet, dobijamy biedny Kongres i wspieramy PiS. Ich uczulenie na brak jed-
ności wśród kobiet albo jest wybiórcze, albo kompletnie ignorowane przez
najbardziej wpływowe postaci Kongresu. Jedna z jego twarzy, prezydentka
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, podczas przemów na KK na przełomie
lat zwykła zaznaczać że „Warszawa jest kobieta”̨. „Jesteśmy waleczne jak
warszawska Syrenka. Życze,̨ żeby dobrze nam sie ̨mieszkało w Warszawie!”.
Jeśli jedność kobiet traktować poważnie, to najlepszy moment aby dorzucić:
„w moim mieście waleczna siostra Jolanta Brzeska została brutalnie zamor-
dowana walczac̨ właśnie o dobre warunki mieszkaniowe”. Waltz nie wyko-
rzystała jednak mównicy KK do apelu o solidarność z Brzeska,̨ aby dotarł do
uszu przedstawicielek kongresu USA, polityczek z Europy, ksież̨nej Arabii
Saudyjskiej, ani szeregowych gości. Magdalena Środa nie zarzuca jednak pre-
zydent Gronkiewicz-Waltz, że na Kongresie straciławiele szans na odebranie
inicjatywy PiSowi. Reprywatyzacja w Warszawie wciaż̨ zbiera swoje żniwo,
na pierwszym froncie walki pozostaja ̨ kobiety zrzeszone m.in. w Warszaw-
skim Stowarzyszeniu Lokatorów – to one współtworza ̨ postulaty Socjalnego
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Kongresu Kobiet. Zamiast je wspierać i wpływać na Gabinet Cieni, konfronto-
wać ministry KK z tymi postulatami, Szcześ̨niak, Grzybek i Środa ogranicza-
ja ̨ swoja ̨ publiczna ̨ role ̨ na lewicy i w Kongresie Kobiet do wytykania nam –
zwiaz̨kowi zawodowemu i organizacjom lokatorskim – awanturnictwa i roz-
bijackiej działalności. Ta rola wpisuje sie ̨ w tradycje ̨ polskiej lewicy jako fa-
sady upiek̨szajac̨ej neoliberalne projekty. Poszerza też ogromny rozdźwiek̨
mied̨zy postulatami Socjalnego Kongresu Kobiet (ogłoszonymi wmarcu br.),
a seria ̨ żad̨ań Gabinetu Cieni na ostatnim liberalnym Kongresie Kobiet.

Organizatorki WSL – lokatorki szalenie drogich prad̨owych mieszkań wal-
cza ̨ z długiem, mrozem i trujac̨ym grzybem. Wysokie rachunki skazuja ̨ je na
bardziej wyteż̨ona ̨prace,̨ kobiety z ich dzielnic żyja ̨5–10 lat krócej niż kobie-
ty w elitarnym warszawskim Wilanowie. Obok niezwłocznego podłac̨zenia
do miejskiej sieci grzewczej, członkinie Socjalnego Kongresu Kobiet żad̨aja ̨
realnych dopłat do prad̨u lub mocnych obniżek jego cen. Ministra energe-
tyki liberalnego Kongresu Kobiet i była członkini zarzad̨u korporacji PGE,
Elżbieta Matuszewska, lobbuje tymczasem za obniżka ̨ cen prad̨u dla przed-
sieb̨iorców. Na przywileje elit według ministry Kongresu najwyraźniej nie
zasługuja ̨ szeregowe pracownice i emerytki.

Sejmowe lobby Kongresu milczy o reparacjach dla ofiar reprywatyzacji.
Tak samo Gabinet Cieni milczał latami gdy rzad̨ i prezydentka Warszawy
przetransferowała w sumie niemal dwa miliardy złotych dla beneficjentów
tego procederu, forsujac̨ przy okazji szereg socjalnych cieć̨ uderzajac̨ych w
kobiety i dzieci. Dla przykładu, prywatyzacja stołówek szkolnych w stolicy
odebrała stabilne zatrudnienie kucharkom, a na uboższych matkach wymo-
gła wiec̨ej darmowej pracy w domu. Dziś prezydentka Warszawy – jedna z
ważnych twarzy Kongresu – zdecydowała sie ̨ zablokować liche odszkodowa-
nie za reprywatyzacje ̨ dla Magdy Brzeskiej, córki Jolanty – zamordowanej
działaczki WSL.

Czy Grzybek, Środa i Szcześ̨niak poprosza ̨ koleżanki z KK, aby prze-
konały Gronkiewicz-Waltz do zmiany tej kompletnie antyspołecznej de-
cyzji? Czy też zadowola ̨ sie ̨ rycerska ̨ obrona ̨ dobrego imienia Kongresu
przed „wichrzycielkami” z WSL i Inicjatywy Pracowniczej?!

Na przełomie 2017 i 2018 r. przez poznański Urzad̨ Miasta przetoczyły sie ̨
protesty sfeminizowanego sektora samorzad̨owego, w których brały udział
setki osób. Prezydent Jacek Jaśkowiak nie dotrzymał bowiem wcześniejszej
obietnicy, która miała zagwarantować podwyżke ̨ płac o 400 zł. Jaśkowiak
uznał, że kobiety zatrudnione m.in. w sektorze opiekuńczym, pomocy spo-
łecznej czy kulturze moga ̨ poczekać. Ogólnopolskiemu Kongresowi Kobiet
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nie przeszkadzało to przyznaćmunagrody różnorodności, określajac̨ go jako
polityka prokobiecego. Kilka miesiec̨y później Wielkopolski Kongres Kobiet
uznał go za lidera w szerzeniu równych szans dla kobiet i meż̨czyzn.

Nie mamy wat̨pliwości, że liderkami pod wzgled̨em szerzenia równych
szans sa ̨ aktywnie działajac̨e i organizujac̨e sie ̨ w Poznaniu (choć nie tyl-
ko) pracownice samorzad̨owe. Od lat walcza ̨ one z kolejnymi prezydentami
miast, obecnie z Jaśkowiakiem, o to, aby ich płace zrównały sie ̨ chociażby ze
średnia ̨płaca ̨w Polsce. Aktywnie biora ̨udział również wManifach, a od 2016
r. również w czarnych protestach, budujac̨ w ten sposób oddolny ruch ko-
biecy. Ich pensji nie można porównać z dochodami wspierajac̨ych Jaśkowia-
ka liderek Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Promowanie rozwiaz̨ań neoli-
beralnych, za którymi stoja,̨ uderza w kobiety poprzez utrzymywanie naj-
niższych płac w zawodach sfeminizowanych, brak zabezpieczeń socjalnych,
brak mieszkań komunalnych, żłobków, stołówek i zajeć̨ poza lekcyjnych itd.

Pracownice poznańskich żłobków zrzeszone od 7 lat w zwiaz̨ku zawodo-
wym Inicjatywa Pracownicza walcza ̨ o skrócenie czasu prasy, poprawe ̨ wa-
runków bhp, sprawiedliwsza ̨strukture ̨płac, ale też o zwiek̨szenie finansowa-
nia sektora opieki, w tym rozbudowe ̨ publicznych instytucji opiekuńczych.
Należac̨a do gabinetu cieni KK Magdalena Środa stwierdziła w swoim wpi-
sie na Facebooku, że zwiaz̨ek zawodowy Inicjatywa Pracownicza to organi-
zacja bolszewicka. Nie raz tego pokroju opinie słyszałyśmy ze strony prawi-
cy, dla której wszystko, co na lewo od Opus Dei, jest bolszewizmem. Nato-
miast pierwszy raz słyszymy to od „feministki”. Wbrew twierdzeniom Śro-
dy, jakoby nasza tożsamość była kształtowana poprzez mieszanie z błotem
Kongresu Kobiet – nasza tożsamość kształtowała sie ̨ w ciag̨u lat walki z wy-
zyskiem i upokarzaniem nas przez meż̨czyzn jak i kobiety z elit biznesu i
polityki. Przykładem takiego upokorzenia było pismo poprzedniego prezy-
denta Poznania, że dla pracownic żłobków „zgodnie z prognoza ̨ finansowa ̨
nie przewiduje podwyżek w latach 2012- 2032”. Nasze doświadczenia wska-
zuja,̨ że elitaryzm reprezentowany przez polityków oraz Magdalene ̨ Środe,̨
jest ostatnia ̨ rzecza,̨ której potrzebuje ruch kobiecy w Polsce.

Przez ostatnie lata Kongres Kobiet stał sie ̨ według nas symbolem we-
pchniec̨ia polskiego feminizmuw objec̨ia biznesu i polityki. Tym samym
taki feminizm stał sie ̨ obcy dla środowisk pracowniczych czy lokator-
skich. Niewat̨pliwie Czarne Protesty i Strajk kobiet zaczeł̨y zmieniać
oblicze polskiego feminizmu: zmienił sie ̨ zarówno jez̨yk czy charakter
żad̨ań (strajk, odmowa pracy), jak i jego skład klasowy, gdyżmasowo na

5


