Manifest Wolnej Polki
Hasło przewodnie Manifestu Wolnej Polki:
Prawo do bezpiecznej aborcji przyczynia się do rozwoju szczęśliwego, dobrze funkcjonującego społeczeństwa, gwarantującego wszystkim równe prawa, w którym
dzieci są chciane, kochane, akceptowane.
Moim pierwszym impulsem, który skłonił
mnie do zajęcia stanowiska, był artykuł autorstwa Stefana Riegera, który ukazał się na
portalu democracy is OK pod tytułem „Manifest 343 dziwek” (www.democracyok.org/
manifest-343-dziwek)
Własne doświadczenia życiowe oraz znacznie pogarszająca się sytuacja polityczna
w kraju, a w konsekwencji wciąż mające
miejsce ograniczenie praw kobiet w Polsce,
zmusiły mnie do podjęcia konkretnych działań
i kategorycznego przeciwstawienia się łamaniu elementarnych praw człowieka. Z poczucia
moralnego obowiązku nie potrafię pozostać
obojętna.
Tuż po ukazaniu się artykułu Stefana Riegera prowadziliśmy wspólnie długie rozmowy na temat reakcji Polek i polskich środowisk feministycznych wraz z Katarzyną
Wenta-Mielcarek, która stała się inicjatorka
naszego projektu.
Rzeczą istotną i najbardziej zastanawiającą było to, że to co zrobiły Francuzki czy
Niemki w latach 70-tych, wciąż dla Polek jest
tak odlegle, wstrząsające, niemoralne i bulwersujące wiele
środowisk.
To
nadal pokazuje,
jak wiele jeszcze
musi zmienić się
w świadomości
polskich kobiet.
Ile jeszcze przed
nami pracy.
Jestem Polką od paru lat mieszkającą poza
krajem, mam okazję przyglądać się życiu wielu
kobiet, mieszkam w mieście wielokulturowym,
otwartym i demokratycznym. Tu nikogo nie
oburza słowo aborcja, usuniecie ciąży, terminacja... Tu nikt nie ingeruje w moralność
i światopogląd drugiego człowieka, bo nikt nie
ma takiego prawa. Takiego kraju życzę polskim kobietom, ale to one, kobiety, muszą wywalczyć to prawo dla siebie. Muszą nauczyć
się wyrażać swój własny głośny sprzeciw, kiedy
ktoś próbuje podejmować decyzje za nie.
Pierwszy pomysł Manifestu Wolnej Polki
miał być dokładnie taką samą wersją, jak ten
wystosowany przez Francuzki ... po wielu rozmowach z kobiecymi organizacjami polskimi
walczącymi o prawa kobiet oraz po personalnym ataku na Natalię Przybysz(w tym również, co nas zasmuciło, ze strony feministek)
poszliśmy na tzw. kompromis, dochodząc do
wniosku, że Polki nie są wciąż jeszcze gotowe
do tak heroicznego zamanifestowania swojej
niezależności, że cena jaką przyjdzie im za to
zapłacić jest zbyt wysoka.
Dlatego powstała wersja powiedzmy „lajtowa” (łagodna ) Manifestu, która daje możliwość udzielenia poparcia przez każdą kobietę i każdego mężczyznę do wystosowanej pe-

tycji w sprawie zmiany prawa aborcyjnego
w Polsce. Wystarczy złożyć swój podpis.
Petycja skierowana do Komisarza Praw
Człowieka przy Radzie Europy, Nilsa Muzinecka to próba zwrócenia uwagi Polek na
fakt, że w polskim Rządzie nie ma partnera
do rozmów. A Komisarz po swojej wizycie
z Polsce w lutym 2016 roku wyraźnie określił
i napisał w raporcie, że prawa do decydowania o swojej rozrodczości to jedno z praw
człowieka. Chcemy, by Polki przyłączyły się
do takiego myślenia i z pomocą wsparcia od
organizacji typu Rada Człowieka, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka i innych światowych oraz krajowych organizacji wywarły
nacisk na Rząd, który idzie w kierunku zupełnie odwrotnym, chcąc nakazać prawnie
rodzenie za wszelką cenę. Ze smutkiem
stwierdzam, że od listopada kiedy to petycja została uruchomiona jest tych podpisów
wciąż bardzo mało.
Polki wychodzą na ulicę, by wykrzyczeć
światu sprzeciw i niezgodę na łamanie
ich praw, ale wciąż w tłumie pozostają
w większości anonimowe. Wygląda na to,
że do dziś tylko
nieliczne stać
na
odwagę
otwartego mówienia wprost,
bez tłumaczenia – „miałam
aborcję”, „usunęłam ciążę”.
Za swoja bezkompromisowość w wyrażaniu
poglądów i podjętych decyzji często płacą
wysoką cenę, skazując się na napiętnowanie społeczne.
Osobiście bardzo mnie to smuci i dotyka.
Zasmuca też fakt, że wśród tych piętnujących
znajdują się w dużej mierze same kobiety,
które z lubością umoralniają i narzucają swój
własny światopogląd. Staram wczuć się w sytuacje wielu kobiet. Wśród nich znajdują się
kobiety małych miast i wsi, i to w ich imieniu
dziś mówię. Bo to te kobiety z biednych środowisk wiejskich znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Tam często kościół, wójt, sołtys
i ich własny mąż „wie lepiej”, i wie za nie, jak
urządzić im własne życie... często wbrew ich
woli. Nie mają materialnych możliwości wyjazdu za granicę, jak praktykują to niezależne
finansowo mieszkanki miast. Kraj, który nie
zezwala na aborcję to perfidnie zakłamany
kraj. Nie tędy droga, by budować szczęśliwe
pokolenia.
Chcę równego prawa dla wszystkich bez
wyjątku.

Uważasz aborcję za zło? Nikt cię nigdy
do niej nie zmusi. Jednak tego poglądu nie możesz narzucać innym.
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Alicja Magdalena Molenda

współorganizatorka Czarnych Protestów w Berlinie
Prowadzi stronę Femini Berlin/Polska,
Manifest Wolnej Polki na FB, Twiterze

Ramowy Program
V REGIONALNY KONGRES KOBIET W KOSZALINIE

#Solidarność Naszą Bronią

TERMIN: 22 kwietnia 2017
MIEJSCE: Centrum Kultury 105 w Koszalinie
PROWADZENIE: Renata Kim
08.00 – 09.00
08.00 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.40

Rejestracja
Film „Założę czerwone spodnie”.
Powitanie gości – Dorota Róża Chałat i Renata Kim
Kobieta regionu  koszalińskiego 2017
Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród statuetek.
09.40 – 09.45 Hymn Kongresu Kobiet
09.45 – 09.50 Manifest Wolnej Polki – Alicja Magdalena Molenda.
09.50 – 10.00 Prof. Magdalena Środa – pomysłodawczyni
i założycielka Stowarzyszenia Kongres Kobiet
w Warszawie. Przedstawienie idei Kongresu Kobiet.
10.00 – 10.30 Renata Kim – dziennikarka Newsweeka.  
Końcówki żeńskie a stereotypy.                 
10.30 – 11.15 Robert Biedroń Prezydent Słupska.
Przyszłość w rękach Kobiet.
11.15 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.45 Demokracja jest Kobietą
– moderatorka Magdalena Chałat
                             Debata z udziałem gości: Alicja Magdalena Molenda,  
Anna Karaszewska, Katarzyna Paprocka,
Krystyna Kacpura, Jolanta Barbara Jackiewicz,
Claudia Rubanowicz.
12.45 – 13.00 Przerwa
13.00 – 13.30 dr Marta Mazurek – pełnomocniczka
Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania
wykluczeniom. Poznań przykładem zmian
prospołecznych i równościowych.
13.30 – 14.15 Prof. Magdalena Środa – O fundamentach
demokracji. Wolność, równość, solidarność.
14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 15.45 Polityka społeczna a polska rzeczywistość.
dr Iwona Chmura-Rutkowska – wprowadzenie
w problematykę oraz moderacja.
Debata z udziałem gości: Urszula Borzęcka,
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Elżbieta
Jachlewska, Magdalena Kochan,
Joanna Scheuring-Wielgus, Danuta Wawrowska.
15.45 – 16.00 Występ młodzieży z CK 105.
16.00
Zakończenie.

Pro-life? A co z naszym życiem?
Zeszłoroczny Czarny Protest pokazał, że potrafimy walczyć i wywalczyć swoje, jednak czy
w obliczu obecnej sytuacji politycznej jesteśmy
w stanie ostatecznie wygrać?
W Polsce nastała właśnie złota era tzw. ruchów „pro-life”. – Jestem zdecydowanym zwolennikiem ochrony życia ze względów religijnych,
a także dlatego, że ochrona życia ma w sobie element propaństwowy – powiedział w rozmowie
z TV Republika prezydent Andrzej Duda. Do sejmu trafiają co raz bardziej restrykcyjne projekty
obywatelskie, które spotykają się niejednokrotnie
z entuzjazmem władzy. Pod znakiem zapytania staje już nie tylko wizja Państwa, gdzie kobieta może
decydować o sobie, ale nawet obecnie obowiązujący kompromis aborcyjny.
Po pierwsze, patetyczne dość określenie pro-life wydaje się w praktyce mało mieć wspólnego
z rzeczywistą ochroną życia. O ile zwolennicy chcą
walczyć o dobre zdrowie embrionów, o tyle życie
rodziców wydaje się dla nich kompletnie bezwartościowe. W kontekście rozwiązań, jakie proponują należy nazywać ich raczej anti-women, a już na
pewno anti-choice.
Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji znajduje
się kobieta, ma rodzić. Niezależnie od tego, czy
ma pieniądze, by kolejne dziecko utrzymać. Niezależnie od tego, czy zdrowie jej na to pozwala.
Niezależnie od tego, czy jej dziecko urodzi się bez
mózgu lub będzie w jakikolwiek inny sposób niepełnosprawne. Nawet jeśli zaszła w ciążę w wyniku
gwałtu – dla wyznawców tych ruchów nie ma to
żadnego znaczenia.
Co więc z naszym życiem? Dlaczego nikt z przedstawicieli dzisiejszej władzy nie poczuwa się, by
bronić nas, matek, żon, córek i sióstr? Dlaczego stałyśmy się nagle tylko maszynką do rodzenia dzieci?

Niech usłyszą
nasz głos!
Dlaczego warto wychodzić na ulice
i głośno domagać się praw kobiet? Wydaje się, że to pytanie retoryczne – a jednak
nie. Niektórzy uważają, że akcje typu One
Billion Rising czy Międzynarodowy Strajk
Kobiet są nieskuteczne. Naprawdę?
Zostałam zgwałcona w 2013 r. Mimo świadków, DNA, obdukcji, sąd apelacyjny podważył
moje zeznania, bo gdzieś się pomyliłam. Walczę o sprawiedliwość od lat i nie wiem, co
będzie. Jednak wiem jedno – wsparcie innych
kobiet daje mi wielką siłę. Pozwala dalej działać. Słyszę i czuję – nie poddawaj się i stań po
stronie ofiar! Skoro sąd nie potrafi, to kto, jak
nie ja, ty, jak nie MY?
Dlatego takie akcje są ogromnie ważne. Dla WSZYSTKICH kobiet, które doznały
krzywdy. Dzięki takim wydarzeniom widzą,
że nie są same, a cóż gorszego jest niż samotna walka przeciwko machinie „sprawiedliwości”? Jak bez wsparcia walczyć
o swoje prawa w szpitalach czy pracy? Dzięki
takim akcjom jak OSK rośnie moc. Siła. Taka,
która może coś zmienić, sprawić, ze kobiety poczują, iż są razem i będą domagać się
swoich praw. Krzyczmy tak, by usłyszeli nas
ci, którzy zamiast pomagać – krzywdzą!
Aleksandra z Elbląga

Dlaczego mamy godzić się na to, by decydowano za nas? Prawo do wyboru jest egzekwowane
w większości krajów w Europie i na świecie. Przeciwnicy legalizacji aborcji nazywają kobiety, które
zdecydowały się na zabieg (choć często jest to
wspólny wybór małżonków) morderczyniami.
Z satysfakcją wznoszą nad głowami transparenty
z rozszarpanymi płodami, za nic mając życie i psychiczne zdrowie przechodzących obok dzieci.

Co jednak jest chyba najgorsze, mają kobiety za
bestie, które robią „skrobankę” dla przyjemności.
Nikomu z „obrońców życia” nie przychodzi do
głowy, że aborcja w większości przypadków jest
prawdziwą tragedią, a już chyba w każdym bardzo
trudną decyzją. Nie wiadomo, skąd w ich głowach

powstał obraz bezwzględnych bab, które pozbywają się płodu z uśmiechem na ustach. Nie, tak
to nie działa.
Od morza aż do Tatr, każda rodzina to zupełnie
osobna historia. Jesteśmy różni, mamy inne potrzeby, począwszy od emocjonalnych, a skończywszy na materialnych. Są tacy, którzy pragną dzieci,
ale nie mogą ich mieć. Są tacy, którzy nie czują się
na siłach, by powiększać rodzinę. Są tacy, którzy
bardzo chcą być rodzicami, jednak ciąża mogłaby
doprowadzić do śmierci matki. Wszechobecna
jest też przemoc, bieda i patologia. Dlaczego więc
wszyscy mamy nagle stać się tacy sami, a szczególnie w tak delikatnej kwestii?
Państwo robi wszystko, żeby kontrolować
nasze życie seksualne i rozrodcze, jednak nie
robi nic, żeby ułatwić nam bycie rodzicami. Do
lekarzy w ramach NFZ czeka się w kilkumiesięcznych kolejkach, nie ma porządnych programów
wsparcia dla samotnych matek czy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Żeby zapewnić
godny byt rodzinom, młodzi, wykształceni rodzice wyjeżdżają za granicę, gdzie często pracują
fizycznie. Wolą to, niż pracę w Polsce, zawodzie,
za najniższą krajową.
Nie jestem zwolenniczką aborcji. Wręcz
przeciwnie, jestem za edukacją seksualną
i dostępem do antykoncepcji, by aborcji było
jak najmniej. Uważam też, że każdy człowiek –
w kwestiach osobistych, jaką jest np. decyzja
o powiększeniu rodziny – powinien mieć prawo, by postępować wedle własnego sumienia
i własnych potrzeb.
Nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób.
Agata Rożnowska,
feministka, dziennikarka, menadżerka
marketingu w wydawnictwie

Kobiety w walce o demokrację
Rok 2016 był w Polsce szczególny. Umacniająca się władza PiS, wkraczająca brutalnie w większość obszarów życia, spowodowała wybuch
ruchów obywatelskich. Zalegalizował swoje
struktury Komitet Obrony Demokracji, powstał
Czarny Protest i wiele innych inicjatyw. Sporej
części obywateli nie spodobał się zamach na
prawa obywatelskie, w tym również, prawa
kobiet. Czyniąc zamach na ich wolność, władza
obudziła siły drzemiące w kobietach.
Nie widziałam demonstracji czy pikiety KOD,
przy organizacji której nie pracowałyby kobiety.
Ani takiej, na której żadna kobieta nie zabrała
głosu. I wreszcie akcje zbierania podpisów pod
petycjami – to wszystko nie byłoby możliwe bez
działaczek KOD.
Największym fenomenem okazał się strajk kobiet (Czarny Protest). Krystyna Janda ogłosiła na
Facebooku wezwanie do strajku. W 1975 r. Islandki
ogłosiły strajk, w którym wzięło udział ok. 90 proc.
z nich. Nie poszły do pracy, nie gotowały. Zebrały się na placach, poszły do kawiarni. Wezwanie
Jandy pojawiło się kiedy w sejmie został złożony
barbarzyński projekt całkowitego zakazu aborcji.
Kobiety połączył sprzeciw przeciwko nieznośnemu
wtrącaniu się rządzących w intymność, w wolność
wyboru. Masowe wyjście na ulice spowodowało
rezygnację z procedowania projektu. I był to właściwie jedyny skuteczny protest w całym 2016 roku,
co dobitnie pokazuje jaką siłę mają kobiety i co
mogą osiągnąć kiedy potrafią się zjednoczyć.
V

Mężczyźni – politycy nie rozwiążą za nas problemów kobiet. Widać też, że nie zorganizują nam
bezpiecznego, opartego na Konstytucji i prawie
państwa.
Nie zostawiajmy Polski mężczyznom. To za poważna sprawa.
Katarzyna Paprocka
wiceprzewodnicząca regionu
zachodniopomorskiego KOD
Reg ionalny

Kong res
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Czarny Protest w grafice
„Graficy i ilustratorzy w służbie narodu – Strajk Kobiet”
/ Plakaty z Czarnego Protestu /
Październik 2016.
Artyści za pośrednictwem
sztuki mogą prowadzić dialog
ze społeczeństwem, za jej pomocą pytają, szukają i interpretują rzeczywistość. Ich dzieła to
czasem pochwała zmian, próba
wywołania dyskusji lub manifest
sprzeciwu.
Kiedy na 3 października 2016
zapowiedziano „Ogólnopolski
Strajk Kobiet” - protest przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej - swoje poparcie w
walce o prawa kobiet wyraziło
Pogotowie Graficzne. Zespół artystów grafików i ilustratorów z
różnych zakątków świata, w ekspresowym tempie przygotował
ponad 40 tematycznych plakatów, które zostały udostępnione na stronie www.pogotowie.
tumblr.com.
Różnorodna seria posterów
posługująca się poważną i żartobliwą stylistyką, bazująca zarówno na słowie jak i operująca
symbolami, trafiła do szerokiego
grona odbiorców. Plakaty Pogotowia Graficznego były widoczne
wszędzie: nie tylko w social mediach, ale także w rękach tysięcy
uczestników „Czarnego Marszu”
w kraju, a nawet za granicą, w
miastach takich, jak Paryż, Londyn czy Berlin.
Wystawę przygotowała:
Fundacja #Kultura
Współorganizator:
FUNDACJA ERA DIALOGU
Miejsce realizacji:
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Księgarnia KROPECZKA – będzie podczas Kongresu Kobiet prowadziła sprzedaż
książki Roberta Biedronia „Pod prąd”.
K os z alin ,
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Robert Biedroń na pewno jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie lubianych polityków. Od 2011 do 2014 był posłem
na Sejm VII kadencji, od 2014 pełni funkcję Prezydenta Słupska. W 2007 wydał książkę popularnonaukową „Tęczowy elementarz”, poruszającą
kwestie związane z LGBT. Założyciel i w latach
2001–2009 prezes Kampanii Przeciw Homofobii.
W 2016 roku otrzymał nagrodę różnorodności od
Kongresu Kobiet.
A tak o sobie pisze w książce „Pod prąd”:
- Jestem chłopakiem z Krosna, któremu, idąc
pod prąd udaje się spełniać swoje marzenia. Liderem, który umie prowadzić dialogi i pociągać
za sobą ludzi. Synem, bratem, kolegą i w końcu
partnerem Krzyśka. Człowiekiem kochającym
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i szanującym naturę, z empatią patrzącym na los
zwierząt. Politykiem, który kocha Polskę, stawia
na zrównoważony rozwój, nowoczesne, uczciwe
państwo dające równe szanse każdemu, wspierające edukację i kulturę, zapewniające bezpieczeństwo i rozwój. Ale przede wszystkim jestem
i zawsze będę sobą, Robertem Biedroniem.
„Kiedy wzięłam do ręki książkę Roberta Biedronia „Pod prąd” na okładce zobaczyłam pogodnego, roześmianego mężczyznę. Kiedy zaczęłam
czytać miałam wrażenie, że poznaję wyjątkowego człowieka, który swoją szczerością zadziwia
i zachwyca. Nikogo nie udaje, o sprawach trudnych mówi odważnie, rozumie potrzeby innych,
pomaganie - szczególnie słabszym uważa za
rzecz fundamentalną i nie wybiera prostej drogi.

Robert Biedroń z kobietami czuje specjalną
więź, jak mówi – Kibicuję kobietom walczącym
o władzę, o pozycję społeczną, bo czuję, że dzielę ich los – wciąż rządzi nami patriarchat, wciąż
jesteśmy wykluczeni. Traktuje się nas w podobny
sposób: protekcjonalnie, stereotypowo i schematycznie. Kobiety Roberta Biedronia doceniają, rozumieją i nagradzają. Jego obecność na Kongresie Kobiet to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać
jak mądrze i naturalnie mówi o ważnych sferach
naszego życia. Zachęcam, aby z Kongresu wyjść
z zakupioną książką Roberta Biedronia, bo to
szansa, że rozmowę będziemy mogły kontynuować w zaciszu domowym.
Dorota Mielcarek
– entuzjastka Ery Kobiet, dziennikarka

Demokracja
jest kobietą
Niech z mocą zabrzmią dziś te słowa:
„RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, DEMOKRACJA!”
W ich obronie ta przemowa,
W nich dziś siła jest i racja.
Wolność nasza krwią obmyta
i po równo wszystkim dana.
Niech to pojmie hipokryta:
„WSZYSCY RÓWNI! NIE MA PANA!”
I niech każdy to zrozumie:
że idea demokracji,
w żeńskiej odmienia się deklinacji.
I nawet dziecko to wie i wymówić umie:
„kto? co?” – ONA, nie ma JEJ: demokracji.
Więc nie trzeba być filozofem, czy poetą,
żeby zrozumieć, że demokracja JEST KOBIETĄ!
Jest trudna, wieloraka, delikatna i krucha,
Toleruje, nie potępia, rozumie i słucha.
Nie twarda pięść, lecz – akceptacja.
Spokój i tworzenie, nie – destabilizacja.
Lecz gdy kobietom prawa odbiorą,
obrażą i poniżą ideologią chorą,
to z demokracji zostanie gruzowisko,
a z kraju – ruina i pośmiewisko…
Agnieszka Szantyr
nauczycielka, logopedka

Kuchnia Społeczna
Kuchnia Społeczna – Koszalin to impreza,
której idea polega na dzieleniu się roślinnym jedzeniem. Osoby, które chcą wziąć w niej udział, muszą
albo zapłacić symboliczną kwotę, albo przynieść
danie w takiej formie, aby mogli spróbować je inni.
Wszystkie potrawy są ustawiane na jednym stole,
gdzie każdy uczestnik może się nimi częstować.
Tym razem Kuchnia Społeczna będzie częstować
jedzeniem wegańskim uczestniczki i uczestników
Kongresu Kobiet w Koszalinie. Promujemy jedzenia wegańskie, wegetariańskie i zdrowy styl życia,
dzielimy się przepisami.
Kuchnię Społeczną organizują i przygotowują: Katarzyna Czarkowska, Piotr Zaborowski.

Plan Fit – Fregata – zrodził się z pasji do
zdrowego stylu życia i odżywiania. Mamy świadomość, że to co jemy ma wielkie znaczenie dla
naszego zdrowia, samopoczucia i urody. Plan
Fit oferuje zbilansowane, urozmaicone posiłki
opracowane przez wysokiej klasy dietetyka,
który dba o różnorodność oferty kulinarnej.

Męskie spojrzenie na świat…
Czy w XXI wieku fakt, że mężczyzna w ciągu swojego całego
dotychczasowego życia nigdy
nie uderzył żadnej kobiety, naprawdę powinien stanowić powód do dumy? No bo jak można
być dumnym z czegoś, co powinno być przecież całkowicie
oczywiste i normalne! Otóż to,
powinno, a niestety nie jest.
W dalszym ciągu mężczyźni stosują wobec swoich żon, partnerek
i matek różne formy przemocy
i nie widzą w tym nic złego, a kobiety, te które tej przemocy doznają, często traktują to jako zwyczajną, trochę gorszą część związku
lub relacji rodzinnej – bo tak musi
być, bo tak zostały wychowane, bo
zawsze może być gorzej...

Niektórzy mężczyźni oburzają
się już na samo użycie w rozmowie lub w prasie słów zawierających zwroty „feministka”, „równe
traktowanie” czy „prawa kobiet”,
bo według nich stanowi to atak na
męskość lub co gorsza, na instytucję rodziny! Zapominają przy tym,
że w skład rodziny oprócz nich
samych wchodzą też inne osoby,
a szukanie rozwiązań w spornych
sytuacjach nie polega na stosowaniu dyktatu i przemocy.
Szanowni Panowie! Koledzy
tej samej płci! Czy naprawdę
uważacie, że kobiety Wam coś
odbierają, całkowicie słusznie
domagając się równego traktowania? Pozycja „pana i władcy”
była modna w średniowieczu,
a od tego okresu w dziejach

świata minęło już trochę czasu.
Mi osobiście, do głowy by nawet nie przyszło aby traktować
swoją żonę w taki sposób. Partnerstwo i współdecydowanie
w sprawach dotyczących naszej
rodziny sprawdza się dużo lepiej,
także w kwestiach obowiązków
domowych, którymi staramy się
dzielić na zasadzie, że każdy robi
to co bardziej lubi, oczywiście
bez sztywnego podziału. Problem jest jedynie z prasowaniem
– u nas robi to żona, ale to…
z litości, bo widok mężczyzny
prasującego jedną koszulę blisko
30 minut faktycznie może wzbudzać politowanie.
Grzegorz Hamera
specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy, MOPR Koszalin
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