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Kobiety w Australii 

 

Hanna Wiwatowska 

Na przestrzeni ostatnich tygodni, w związku z restrykcjami Covid-19, byliśmy pozbawieni 
spotkań towarzyskich i pogaduszek przy kawce czy lampce wina. Jak to mówił mój teść “nie 
było z kim pogadać”, więc zdani byliśmy na własne przmyślenia i refleksje. 

Wracając myślami do moich i mojego męża początków w Australii w 1981 roku, przyciągnęła 
moją uwagę kwestia kobiet. Doskonale pamiętam własną frustrację związaną z poczuciem 
swoistej społecznej degradacji. Nie spodziewałam się, że w demokratycznym i bogatym kraju o 
kulturze europejskiej kobiety były w dalszym ciągu odsunięte na drugi plan, pod wieloma 
względami zależne od swoich męskich partnerów.  

System komunistyczny, pomimo niezaprzeczalnych ograniczeń swobód obywatelskich oraz 
niezliczonych wad ustrojowych, dał kobietom równouprawnienie, przysłowiowo “wsadził 
kobietę na traktor”. Żeńskie pokolonie wychowane w tym ustroju prawdopodobnie nie 
zdawało sobie sprawy z tego przywileju. Podśmiewywaliśmy się z propagandy glorifikującej 
kobiety uprawiające zawody tradycyjnie uważane za męskie zajęcie. Tym niemniej, większość 
matek pracowała, wiele z nich miało wysokie kwalifikacje zawodowe, dzieci wychowywały się 
w żłobkach i przedszkolach, a obiady były jedzone w stołówkach. Jednym słowem, system 
socjalno-społeczny umożliwiał kobietom aktywność zawodową i zapewniał im dostęp do 
wszechstronnej edukacji. 

Proszę nie myśleć, że moim celem jest idealizacja ustroju komunistycznego. Wręcz przeciwnie. 
Zapewniam Drogich Czytelników, iż jestem zdecydowanym przeciwnikiem zasad tej ideologii. 
Tym niemniej, bez względu na przesłanki, które kierowały komunistyczną administracją, 
kobiety polskie uzyskały status społeczny uprzednio zarezerwowany wyłącznie dla panów. 

Natomiast sytuacja kobiety australijskiej prezentowała się zupełnie inaczej. Angielska 
tradycja kulturowa wspomagana australijskim ustawodawstwem ograniczała społeczną 
pozycję kobiety do roli żony i matki. W powszechnej mentalności nadal panowało przekonanie, 
iż kultywowanie stereotypowego, opartego na przesłankach Biblijnych, modelu rodziny, 
stanowi klucz do dobrobytu i szczęścia obywateli. Postacią centralną tego modelu był 
mężczyzna, który jako jedyne źródło dochodu  posiadał nieograniczoną władzę nad, i 
odpowiedzialność za wszystkich członków rodziny. Miejsce kobiety było w domu, miała ona 
stworzyć oazę spokoju i odpoczynku dla męża, być mu posłuszną i wychowywać jego dzieci. 

System edukacji, struktury społeczne, organizacje religijne, media oraz przepisy regulujące 
przedmiot zatrudnienia promowały powyższą wizję rodziny. 

Na przestrzeni powojennego dwudziestolecia program edukacji dla dziewcząt był 
skoncentrowany na przygotowaniu absolwentek do roli Pani Domu oraz do macierzyństwa; 
nie zawierał on przedmiotów, które mogłyby rozwijać zainteresowania techniczne lub 
wzbudzać aspiracje akademickie. Według opini publicznej, wyższa edukacja dla kobiet była po 
prostu stratą czasu i pieniędzy, ponieważ ich aktywność zawodowa trwała zwykle bardzo 
krótko. Konsekwentnie liczba dziewcząt w starszych klasach liceum i na universytetach była 
raczej znikoma. W sytuacji rodzin wielodzietnych, wysiłek finansowy rodziny był 
skoncentrowany na zapewnieniu adekwatnego wykształcenia dla chłopców, podczas gdy 
edukacja córek zwykle kończyła się na klasie 10-tej.  Po podjęciu pracy wspomagały one 
domowy budżet, umożliwiając swoim braciom kontynuację przygotowania zawodowego. 

Możliwości zatrudnienia dla kobiet były mało ekscytujące i raczej ograniczone. 
Szestnastolatki opuszczające szkołę nie posiadały właściwie żadnych kwalifikacji, więc 
musiały się zadowolić funkcjami pomocniczymi w biurach lub sklepach. Lepiej wykształcone, 
jak na przykład nauczycielki, mogły wykonywać swój zawód tylko do czasu zamążpójścia. Do 
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1966 roku, większość instytucji takich jak banki, Australia Post czy Commonwealth Public 
Service nie zatrudniały mężatek, co więcej pracownice wychodzące za mąż musiały składać 
rezygnację. 

Jeśli chodzi o structurę płac, to opierała się ona na ustawie prawnej z 1907 roku, zgodnie z 
którą statystyczny mężczyzna miał zarobić na utrzymanie żony i trojga dzieci, wobec czego 
jego zarobki winne były być dużo wyższe niż kobiety na tym samym stanowisku. Koncept 
samotnej matki utrzymującej dzieci nie mieścił się w ramach tej i żadnej innej ustawy. Krótko 
mówiąc, wysokość wynagrodzenia odzwierciedlała skalę dyskryminacji kobiet w miejscu 
pracy. Na skutek długoletniej walki kobiet o ich prawa, w 1969 roku Rząd Federalny 
zatwierdził The Equal Pay Case, ustawę gwarantującą kobietom płace w wysokości co najmniej 
85% męskich zarobków i zapowiadającą ich zrównanie przed końcem 1972 roku. Dwa lata 
później  ustawa o wielkości płacy minimalnej uniezależniła jej wysokość od płci pracownika. 

Kwestia męskiej dominacji nie ograniczała się wyłącznie do sfery edukacji i zatrudnienia, była 
ona również prawnie usankcjonowana w zakresie finansów, rekreacji i rozrywki. 

Kobieta pracująca, niezależna finansowo, ale niezamężna, nie mogła ubiegać się o pożyczkę 
bez gwarancji żyranta płci męskiej. Był to warunek wymagany przez pożyczkodawców aż do 
końca lat 70-tych. W praktyce oznaczało to, że wyemancypowana osoba płci żeńskiej nie miała 
szansy na kupno nieruchomości bez zgody ojca lub brata. 

Australijski PUB był wyłącznie domeną mężczyzn, kobiety nie miały tam wstępu ani prawa do 
konsumpcji alkoholu w barach publicznych. 

Klasyczny PUB  posiadal specyficzne instalacje umożliwiające Panom oddawanie moczu bez 
potrzeby opuszczania ich stanowiska przy barze. Konsumując  duże ilości moczopędnego piwa 
nie musieli tracić czasu na szukanie toalety. Niektore historyczne PUBy zachowały do dzisiaj, 
jako pamiątkę tamtych czasów, atrapy tych instalacji zamontowanych wzdłuż całej długości 
baru. Mogę sobie tylko wyobrazić aromaty unoszące się nad takim barem, smród moczu i potu 
wzbogacony oparami piwa…, nic dziwnego, że nie wpuszczano tam kobiet… Od połowy lat 60-
tych PUBy zaczęły nabierać bardziej cywilizowanego charakteru i przekształcały się w 
ośrodki życia towarzyskiego, w którym kobiety również chciały mieć swój udział. Dzięki 
brawurowej akcji dwóch odważnych Pań, które w 1965 roku wkroczyły do sławnego “Regatta 
Hotel” w Brisbane i przywiązały się do baru, płeć żeńska uzyskała zarówno prawo wstępu, jak 
i konsumpcji alkoholu w publicznych barach. Nie było to jednak pełne zwycięstwo, w wielu 
klubach  tolerowano obecność kobiet jedynie w charakterze osób towarzyszących i w asyście 
męskich członków klubu. 

Patrząc na kwestię kobiet w Australii z perspektywy współczesnego, partnerskiego modelu 
rodziny, trudno uwierzyć jak wiele zmieniło się w społecznej mentalności na przestrzeni 75 
lat. Żyjąc w tym kraju 39 lat nigdy nie zdawałam sobie sprawy z rozległości i doniosłości 
problemu dyskryminacji kobiet. Wertując materiały historyczne dotyczące walki kobiet o 
równouprawnienie chylę czoła przed tymi odważnymi bojowniczkami, których akcje 
wywalczyły kobiecie prawo decyzji o jej własnym życiu. 

 

 


