


JAK ODPOWIADAĆ NA WĄTPLIWOŚCI W SPRAWIE PARYTETÓW? 

MÓWIĄ CI: Parytety (lub kwoty) spowodują, że politycy wybierani będą ze względu na płeć, 
 a nie kwalifikacje. 
To teraz wybiera się polityków ze względu na płeć! 

MÓWIĄ CI: O tym, czym się zajmują politycy, powinien decydować interes społeczny, a nie płeć. 
Ale to właśnie płeć (męska) decyduje o tym, co uważa się za ważne  
w polityce, a co za marginalne.

MÓWIĄ CI: Parytety (lub kwoty) naruszają demokratyczną zasadę wolnego wyboru.
To bez kwot wolność wyboru jest ograniczona.

MÓWIĄ CI: Kwoty i parytety są czymś sztucznym, co się nie przyjmie.
Kwoty funkcjonują w polityce od dawna. Kraje, w których już obowiązują parytety:  
Belgia, Grecja, Słowenia, Dania, Finlandia, Niemcy, Francja.

MÓWIĄ CI: Kobiety nie nadają się do polityki, bo polityka jest pełna brudów i agresji.
Im więcej kobiet w polityce tym mniej awantur, ambicji i rywalizacji. 

MÓWIĄ CI: Parytety to system, który upokarza kobiety. Kobiety nie potrzebują ułatwień, 
 to poniżej ich godności!
Kwoty nie dają specjalnych i niezasłużonych przywilejów dla kobiet wynikających z płci, 
tylko likwidują niesprawiedliwe przywileje mężczyzn – wynikające z płci i z tradycji. 

MÓWIĄ CI: Kobiety nie mają czasu na politykę, bo wolą macierzyństwo.
Jest mitem przekonanie, że kobiety nie garną się do polityki.

MÓWIĄ CI: Kobietom nie chodzi o równość i sprawiedliwość tylko o władzę!
Chodzi i o równość, i o sprawiedliwość, i o władzę!

DLACZEGO POTRZEBNE SĄ PARYTETY I JAK ICH BRONIĆ?

Jednym z najważniejszych postulatów Kongresu Kobiet jest wprowadzenie kwot do ordynacji 
wyborczej (czyli zagwarantowanej liczby miejsc na listach wyborczych, np. 40% dla kobiet) lub 
parytetów (zagwarantowanych 50%, bo „parytet”, z łac. paritas, to „równość”; parytet stanowi 
więc równościową odmianę kwot), co spowoduje, że szanse kobiet w wyborach na wszystkich 
szczeblach poważnie wzrosną, a tym samym wzrośnie ich udział we władzy politycznej, a więc 
tam gdzie podejmuje się decyzje dotyczące życia wszystkich obywateli i obywatelek.

Mimo że w wielu demokratycznych krajach, również spoza Europy, parytety lub kwoty od daw-
na funkcjonują, w Polsce ciągle spotykają się z ogromną krytyką i niezrozumieniem.

Na podstawie materiału przygotowanego przez Kingę Dunin i Magdalenę Środę. 
Pełen tekst dostępny jest na stronie internetowej www.kongreskobiet.pl


