
I(vinna i Polen

Samtidigt nred kvinnokonfercnst:n i Helsingfors sorlr-
rraren 1969 utg;rr,s Krystyna Wrochnos bok Kvinna
i Polen av Interpress Pubiishers i \Tarszawa.

Iloken innchåller en utförlig redogörclse för kvin-
nonlas situation i dagens Polen.

Den utbildade kvinnan
De unga kvinnomas instiillning till äktenskap och

utbildning har radikalt förändri1rs, anser författarin-
nan. Karaktäristiskt för dagens unga kvinna år, att
hon vill göra sig oberoende gerlorn att skaffa sig ut-
bildning och yrke.

Varför har r-ru denna ornstälining i tänkesättet in-
träffat? Verkligheten och omständighcterna i dagens
samhäilc har förär'Ldrats.

Ar 1931 faurrs i Polen 5.945.000 analfabcter eller
22,2 procenr av den totala befolkningen. Ungefär
varAlrrlan kvir-rna mellan 25-49 ;irs ålder och var
tredje man kunde inte läsa och skriva.

Är 1960 var antalet analftrbcrcr 664.000. De flesta
icke läs- och skrivkunniga var ör'er 50 år.

Staten slog etr stort slag för att avsiiaffa analfa-
betisrnen och i dcnna li.anrpanj ingick också att skaf-
fa flickoma tillträde till alla typer av skolor. Deras
deltagande i unden,isningen har ökat avsevärr i om-
fång.

Många jämlikhetsreformcr har lagstaclgats, men för
att dessa inte skall stanna endast på papperer, har
åtskilliga åtgärc{cr vidtagits för att genomföra dem
i pral<ciken. Men trots atr den tr:rclitionella skillna-
den r-nellan kvinnors och mäns r-rtbildningsstandard
numera tillhör det förflurna, iir vissa områden fort-
farande dor-r-rineracle av livinnor, mcdan det på sam-
n-ra giiug är för liten tillväxt a.," kvinnor på områ-
den dor-r-rineradc av r-niin. Till grund för detta ligger
clcn qanrla fördonrcn, att kvinironras psykiska karak-
tärsegerrsliaper är bäst firrenliii;r med lärare- och sjuk-
skcjtcrskeyikena, nrcd:rn deras förr,rtsiittningar på t. ex.
det tei<,nisi"^a område t ir-r rr-iindrc eller obefintliga.
l)enna fördom :ir fortfarandc alltför rotad i folk-
djupet för att kunria ör'crvinnas på liort tid. Såda-
1la förrilrdrini;ar k;ur endas'r slie genom stiindiga,
rlradi,isa insatser på nrånga områclen.

Ln on-rfattan.--le lia-r-npanj har undcr ett antal är
vrrrr i,'.nl hl.',d fiicl<or oc[ föräldrar för att loc-
ka kvinirliga clever till dc teli.niska. skolorna och yr-
licsi iiillcdniiigcn har utvcclilats i stor skala.

Antaict flickor i högre yrlicssli.oleutbildning i tek-
niska branschcr iir dock fortfara-ndc för liter. Siffror-
na 52,7 proccnt i dc traditionella feminina ärnnena
och 29 procent i de tckiriska iirnnena.
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Yrkeskvinnan
Statens sociala politik har som n-rålsättning att för-

säkra varje individ nröjlighct att förverkliga de mål
den strävar not. Kvinnan son.r har ett yrke vill
pr:aktisera ciet. Ju högre utbildningcn är, ju större
är yrkcsaktiviteten. Irkonorniska sk:il är inte den för-
sta orn iin en viktig orsak. Själva arbetet börjar spe-
la en viktigare roll i kvinnans liv. Det ger hennc
personlig tillfrcdsstälielsc, ökar hennes strävanden ef-
ter kunskap och utvecklar hennes personlighet. Det-
ta vct man intc bara genorn undersökningar, utan
också genom vad kvinnorna sji'ilva säger i brev till
utgivarna av olika tidningar. För atr ge arbetsmöj-
ligheter i rclation till utbildning och yrkessträvan-
den har fernårsplancn 1,966-1,970 frambringat en
och en halv nriljorl nya arbetstillfällen. Av dessa är
665.000 avsedda för kvinnor. Man har förlagt indu-
strier till landsbygdsområden och mindre städer för
att skapa anställningsmöjligheter. Industriföretagerl
anordnar kurser för att undervisa nvrekrvterade
I,. virrnor.

Det finns bestän-rrnelser som bcordrar förn-rän, ar-
betsledarc och avdelningschefer sonl sysselsätter ny-
anstälida kvinnor arr ge dem direkt hj;ilp i hante-
ringen, att se tiil att de får arbete i ör'e rensstäm-
rnelsc med sin uppr-rådda skicklighet och att försäkra
clem stöd från sociala anorclningar sor.n barnavård,
rekreationslokaler, r-natsaiar, son-rmarlägcr etc.

Undersökr-ringar har visat, att kvinnor anställda
i yrken ticiigarc besatta av rnän har: prestcrat lika
goda clicr t. o. nr. biittre resultat än r-niinnen, r'ilket
irlargör, att de argumellt som ofta franförs mot an-
stiillning ar. kviniror i vissa branscher t. ex. att de-
ras produktiva effektivitet är ber.isar 1ägre, att deras
psykisk;r och psylioiogiska onrständigl-reter har en
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ogyr-lnsam ef jekt på deras yrkcsprcstatiou, är ornoti-
verade.

På lil.,nande siitt har undersökningeir inte fastställt
den ståer-rde frasen om högre frånvarofrekveus bland
livinnor iin bland män. Är 1964 gjordcs eu under-
sökning inom 24 företag där 54 procent av persolla-
len var kvinnor. Grader-r av frånr.aro på grund av
sjukdom \rar liigre bland kvinnor än bland män.
Obefogad frånr.aro från arbetet var som regel mind-
re ..'anlig bland kvinnor. I(vinnor byter albete mind-
re ofta. De är ordentligare och visar rner tillgiven-
het för sin arbetsplats. lLesr-rltater-r av experirr-rentella
r-rnde rsökningar tillhandahåilcr såluncia ett överty-
gande argumcrlt rnot oberättigade förutfattade me-
ningar om kvinnornas yrkesverksamhet.

Antalet yrkesarbetandc kvinnor ör,ersti€ier idag
antalet yrkesarbetande män och kr.innor 1938. Vid
denna tid var niistan \zar trccijc ckonon-riskt aktiv
kvinr-ra hembiträdc. Genom inciustrins utveckling och
clen un idgade underr.isningen är l<vinnoma idag i
tilitagande grad högkvalificerade.

Den 31 decernber 1969 fanns clct 3.500.000 kvin-
nor anstiillda ir-ronr den socialiserade ekonornin och
de utgjorde 37,4 pdocent av clet totala antalet an-
ställda.

\/artcftcr landct utveckla:s öliar tillfrillena för sys-
selsättning åt kr,inr-ror, irrte bara inom ir-rdustrin, merl
också inom serviceon-rr:ådct. Den högsta. procclrte lr

av kvinnliga anstiillda i relation till det totala an-
tale t finr.rs inorr alhriin hiilsor'ård och social väl-
färd med 77,8 procent. Inom finarrs- och försäkrings-
institutioner finns 68,6 procerlt, inoln utbildning, ve-
tenskap och kultur 66,0 och inor.r.r handelsverksarnhc-
ten 64,9 procent.

Det höga antalet kvir-rr-lor anställda i yrken basc-
rade på cxakt vetcnsliap är siirskilt liaralitiiristiskt.
i(r,innoma utgör:

ZO procent av biolopierna
4C procent av geoloserna
42 procent av l<emistema
40 procer-rt av matematikernx
32 procent av fysiologema
Var tionde ingcnjör är kvinna. Var tredje textil-

ingenjör, gcolog och kcnrist är kvinna. IJnder åren
1958-1964 förclubbladcs airtalct kvinniiga ingenjö-
ref.

Bland de yrken, som lir:iver universitetsutbildning,
bortsett från de fria kon:;tcrna, har tanciläkanra dct
största arrtalet kvinnor nairrligcn 77,5 procent. Illand
lälrarrra ir 44,3 procent kviunor.

Inor-r-r den allmrirrna administrationen oclr ir-rom in-
stitutionema fijr juridisk aclministration utgör l<vin-
norna 46,8 procent.

Före krigct fanns endast en irvir-rnlig domare i Po-
ler-r. I dag finns 950 kvinnliga domare i de högre
dorlstolanra, 8O i ungdonrsdonrstolar och 3 kvinnli-
ga dornarc i högsta domstolen.

Det finns 36 orclinarie livinnliga professorer) 100

cxtraordinaric.

Bland universitetsrektorerna zir 21. procent kvin-
nor. Var tredje persoll som erhåller doktorsgraden
är kvinna.

I{r'innornas deltagande i yrken förbur-rdna med
jordbruk och skogsbruk ökar viisentligt:

.fordbruksteknik 59,2 procent
'Iriidgårdsteknili 40,0 procent
Är 1,960 fanns 1.023.000 självständiga kvinnliga

jordbrukare, vilket är en betydancle ökning från 1950
ned 674.000. Detta beroende på, att den utökade
industriaiiseringen dragit männen från jordbruket.
Man och hustru praktiserar ofta konibinationen jord-
bruk-ir-rdustriarbete. Kvit:nrorua har på så sätt kom-
mit att överta a.nsvaret för gården och har genom
dctta fullständig siälvständighet. 

,

Okning av antalet gifta yrheskvinnor
Fler och fler gifta kviunor ägnar sig åt yrkes-

arbete. Är 1950 utgjorde antalet gifta kvinnor 18

procent av det totala antaiet yrkeskvinnor. Ar 1967
hade siffran ökat illl 75 procent.

Avcn om antalet yrkesarbetande kvinnor ökar
i aila industriländer är det karaktäristiskt för Po-
len, att så många kvinnor i åldersgruppen 25.-34 är,
den av nroderskap och hcn"ransvar mest upptagna ti-
cien, behåller sitt yrkesarbete. Nedanstående siffror
r.isar eir jämförelse incd Förerlta staterna:

Förenta statema 1960 2.0-24 ir 45 proc.
25-31 ir 30 proc.

196A 2a-24 är 61,4 proc.
25-34 ir 50,5 proc.

Polen

I(urr.an för kvinnonlas yrkesaktivitet i Polen når
sin topp i ålciersgruppen 20-24 år och sjunker se-

dan gradvis, medan den i Förenta staterna sjunker
tän-rligen n ärt i åldersgruppcll 25-34 är, för att
i-rå sin andra topp på en något liigre nivå i ålders-

ljrupperna 45-55 år. Detta inncbär, att kvinnorna
i västra L,uropa och i Förenta staterna som regcl av-
bryter yrkesarbetet vici tiden för havandeskapet me-
dan kvinr.rorna i Polen i allmänhet fortsätter. Otvi-
velaktigt har .oolsk;r kvinnor större nröjligheter att
förena yrkesarbete med familjcansvar. Lagstiftning-
cn spelar en stor roll i detta sanrmanhang. Den ga-
lanterar den yrkesr.rtör,ar-rde kvinnarl ett antal pri-
vilegier. Behovet ar. daghen-r och lckskolor är vä1,
om iin inte hclt tiilgodosett. l:mellertid spelar möj-
lighcterna till utbildning och arbete cn minst lika
stor roll. När kvinnor får sarnma yrke som män får
de också samlna yrkessträvanden. Framför allt be-
tyder det mycket art rättcn trll arbete är sanktione-
lad.

Urrdersökrringar från i 961-1963 visar att 68 pro-
cent av kvinnoma irterupptog sitt arbete efter barns-
börden. .|u högrc yrkcskvaiifikationer kvinnoma har
iu oftarc återta.r de sitt arbetc:

100 proc. av irvinniiga relitorer
94,7 proc. av lärare
94,2 proc. av fysiirer
84,2 proc. av iugenjörer
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Hofino Krzywdzionko, chefredoktör för ungdomstidskriften "Zorze-
wie", hor gjort reportoge från Koreo under kriget och från må-
nodslångo resor i krigets Vietnom. Foto: Speciolservice P. A. In-
terpress,

7O proc. av utbildade yrkesarbetare inom industri
och byggnad

49 proc. av outbildade grovarbetare inom industri
48 proc. av städerskor och hjälpkvinnor.
För att underlätta situatior.icn för famillerna och

därigenom medverka till kvinnornas yrkesaktivitet
finns en rad sociala förrnåner:

Fri medicinsk vård. I'ri behandling och rådgivning
på kvinnokliniker. Fri rnedicinsli r.ård för alla barn
under ett år.

På initiativ av fackföreningarna har industriell
hälsoservice etablerats och polikliniker har satrs upp
för att förebygga sjukdomar i samband med arbem-
miljön. På dcssa polikliniker utförs pcriodiska, pro-
fylaktiska undersökningar av anstäl1cla och special-
undersökningar av kvinnor t. ex. rned avsikt att i
tid upptäcka livmodercancer.

Industriserr.icens uppgift är också att skapa pas-
sande arbetsförhållanden för blivande mödrar. Ar-
betslagstiftningen reglerar situationen. Samtidigt som
den garanterar full yrkesjämlikhet har den emeller-
tid också utfärdar förbud lxot arr ansrälla kvinnor
i yrker-r särskilt betur-rgar-rde och skadliga för hälsan.

I samband med graviditet är kvinnorna berätti-
gade till 12 nänaders ledighet med full lön. Ytter-
ligare ett års ledighet utan betalning kan beviljas ef-
ter a.nsökan. Under den oavlönade ledigheten är fort-
farande rätten till fri medicinsk r'ård och till fa-
miljebidrag obeskuren.
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Är 1966 fanns ör,er 59.OOO daghenrsplatser. Av
1.000 barn i åldern i--6 år kan 2OO deltaga i lek-
sliolor. Man berälinar en ökning n.red 90.C00 lek-
skoieplatser de närmaste fem årer-r.

'j'rtrts .lett si()ra e).[rl1115i6i1gt'r av berntillsyucrr är
denna erneliertici i'inr-ri-i t;tillräcklig. För att lösa detta
har andra fori.ner ev barntillsyn än den statliga ord-
nats r,. ex. genorn pJacerir-rg av bai'n hos pensionärer
från de företag där rnödranra är anstiillda. Sådana
initiativ har tagits av kvinnorna vid företagen och
av de sociala lekskolorna rned stöd av föreninser-r
3al'irens rränner.

Avgiftcrna föi' ban-rtillsyr-ren iir betydligt 1ägre
rir-r rracl r'ärclct av cle;ri-r:r tj:inst utgör. Iröräldrar i
si'ål"a ckoircn-riskal olnstäl) rlighcter kar-r befrias från
;i1'giftcn. I skoloma finns dagrun-r för barn i lägre
sLoiåldei:n. Där har dc tillgång till läxhjälp och mat.

Sor-rirnarlägcr och andra forrner av rekreation ord-
no,s ltör skolunsdomar. Mer än 1.500.000 bam åt-
njr-ltcl varje :;ol-irmar denna förrnån. ZO procent ar'
ciessa läger ancrdnas av arbetsföretag och fackför-
enit-:qar rned str,'rcns finansiellar stöd. För \rarje å,r

iilias ansl;rgcn till utbildning, kultur, uppfostrar-r ocl-r

social välfärd. Irxpansionen av anslag för sociala
hjälpmcdel avsedda för arbetande föriildrar är ett
sätt att förverliliga der.r princip som folkrepubliken
Poleir har ar-rtagit, nämligen i:ätten till arbete för alla
och rättcn att förena yrkesa.mbitioner med ansvar för
familjen.

Mannens likvärdiga partner i äktenskapet

I polsk lagstiftnirrg betraktas inte nlannen som fa-
miljens överhuvud. I polsk lagstiftning är kvinnan
mannens likvärdiga partner. Men som tidigare nämnts
är inte lagens bokstav på papperet detsamma som
att principen praktiseras i verkligheten. Trots sina
framgångar i yrkeslivet, trots de reformer som €ie-
non-rförts don-rirrerar änr-ru alltför rnycket av den tra-
ditionella uppfattningcn, att kvinnan är huvudan-
svarig för hushållsplikterna. Dubbelarbete vidlåder,
betungar och härnn-rar fortfarande kvinnan alltför
rnycket. På grund av dessa traditionella uppfatt-
r-ringar har kvinnan inte heller de rnöjligheter ati
uppnå chefsbefattningar i sitt yrke och ledande pos-
ter inom fackföreningarna som önskvärt vore. Även
inoin de yrkesområden där kvinnonra dominerar,
r. ex. läraryrket, finns det alltför få kvinnor på ie-
dande poster och i spetserl för fackföreningen. En
förändring är dock att rnärka i de yngre familjerna.
Ur-rdersökningar har visat att dc flesta män som ut-
för sin dcl av arbetet i det gemensamma hushållet
" . ol 1 0ar 1 aloern lv-l> iLr.

För att poängtera, att det inte bara är modern,
utan i lika hög grad fadem, som är intresserad av att
bariret skall bli r,ä1 uppfostrat, undviker man for-
muleringar av typen: institution till stöd för den ar-
betande kvinnan och anviinder i stället: institution
till stöd för familien.



Förändringar i familjetypen
Tidigare hade den polska fan-riljen i genornsnitt

sex barn. Dcn polska kvinnan använde femton åL

av sitt liv till havandesli,ap och amning. I dag består
f;rmiljen i reg;el av eti till två barn. Kvinr-rans ha-
vandeskap och amning tar fem år av hennes tid.

Vid trettiofenr år har en kvinna passerat sin mo-
derskapsperiod. Vid fyrtio är som regel her-rnes barn
vuxrla. Sliillnader rnellan stad och landsbygd i des-

sa förhållanderr är på väg att helt utjämr-ras.

Man bör ha så n-rår-rga bam som l.uan kan för-
siikra en lycklig barndor.r.r och etr frisk, iycklig ut-
'',,eckling. Farniljelycka har mer och mer kommit att
betyda detsamma som att ge livet åt ett önskat barn.
Denr,a uppfattning verkar till förmån för kvinnor-
nas stiillning i familj och sar-nhälle. Fanriije- och mo-
derskapsfunktionerr-ra förblir ett viktigt eiement i
kvinnomas liv. Det har er-nellertid upphört att v^ra
deras errda funktion.

Polska förenir.rgen för planerat moderskap, vilken
verkar medelst familje- och äktenskapsrådgivning för
födelsekontroll och sexualupplysning, når ut till
hundratusentals mänskor lle nom filialer över hela
landct. Ornfattande samarbete med läkare och lärare
för sexualupplysning blancl ungdornar i skolorna på
systematisk grund. Föreningen för planerat moder-
slrap prop^gerar för och distribuerar prcventivme-
del av olika slag.

Mannens likvärdiga partner i samhällslivet
De polska kvinnorna fick röstrd,tt 1,91.9.

I mellankrigspe rioden uppföljdes en-rellertid inte
deras jämlikhet genom en aCekvat sociai politik. Det
är först under folkrepublikens existens som en ökning
:rv kvinnornas deltagande i sarnhälleliga organ på al-
la nivåer har kornn.rit till står'rd.

Äveir om situatiorren är fullt tillfredsställande är
kvinnomas deltagande i samhällslivet emellertid
betydligt större i Polen än i n-rånga västländer. Det-
ta år utan tvekan ett resultat av statens politik så-
väl som av kvinnornas egen aktivitet.

Av riksdagens 460 deputerade år 57 kvinnor.
I Folkets Råd har kvinnornas antal ökat från 5,8

procent 1958 till 15,4 procent 1968.
Fastän lagstadgad jämlikhet har uppnåtts och den-

na i sin tur håller på att realiseras i praktiken anses
inte kvinnornas organisation vara satr ur spel. Kvin-
nornas organisation, bildad 1.945, ser tvärrom som
sin uppgift att hjalpa kvinnorna att rätt tillvarata
och utnyttja de möjiigheter som står dern till buds.

Just i kampen mot de traditior-rella uppfattningarna
och de ännu kvarhängande fördomarna behöver kvin-
norna det stöd och den enhet, sorn organisationen
kan ge. Genom tidningar, böcker och andra publika-
tioner sprider kvinnoorganisationen kunsliap och in-
formation till kvinnorna i såväl städerna som oä
landsbygden.

H. L.

Sextonårig
flieka

lgår
i hörnet av Piotrkowska och Tuwimgatan
en sextonårig flicka
med läppar sminkade i violett
drog mej i armen
Följ med mej

Ogon som förgätmigej
läpparna ännu friska
som blomknoppar
och hon säjer
folj med mei

Jag tog hennes hand
vi gick
Tjänar 400 på posten
nylonstrumpor kostar 200

understöd till fadern 120

Hur skall man existera
därför sa hon

foll med mel

Hon grät när jag inte ville
jag sa att jag har hustru
och en son
bägge tycker om mej
två gånger i månaden
väntar min fru på pengar
hon har inga nylonstrumpor

Jag sa

vi bygger upp en tung industri
vi bygger fartyg för export
flygplan kostar kolossala pengar
lika mycket som en miljard nylonstrumpor
en miljard läppstift
violetta och andra
därför tjänar vi så litet

Hon nickade
och återvände
till hörnet av Piotrkowska och Tuwimgatan
att vänta tills vi byggt färdig vår tunga industri
tills vi försett vår armö

En sextonårig flicka
med läppar sminkade i violett.

Bohdan Drozdowski

Oversättning till svenska av Nils Äke Nilsson
prof. vid slaviska institutionen, Stockholms uni-
ve rs itet.
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