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A DYKTATEM KAPITAŁU

Streszczenie

Niniejszy tekst koncentruje się na wyjaśnieniu procesów i czynników, które przyczy-
niły się do umasowienia pracy zawodowej, zapoczątkowanego w latach 70. XX w. Punktem
docelowym, rozwijanych tu dociekań, jest próba odpowiedzi na pytanie: na ile aktywność
zawodowa jest wolnym zasobem emancypacji kobiet, na ile zaś jest podporządkowana i eks-
ploatowana przez zewnętrzne siły społeczne. Artykuł ma status teoretycznej analizy, bazuje
jednak na danych statystycznych udostępnionych przez autorów cytowanych w tekście oraz
na raportach instytucji międzynarodowych. W tekście zostają zrekonstruowane a następnie
porównane dwie konkurencyjne perspektywy teoretyczne interpretujące zjawisko masowej
feminizacji siły roboczej. Pierwsza z nich to koncepcja G. Espinga-Andersena przekonu-
jąca, iż analizowane tu zjawisko zostało umożliwione dzięki mechanizmowi defamilizacji
prac domowo-opiekuńczych. Z kolei druga narracja interpretacyjna przyjmuje perspektywę
ekonomii politycznej i teorii krytycznej. Umasowienie pracy zawodowej kobiet jest tu wyja-
śnione, postępującą od połowy lat 70., transformacją kapitalizmu, związaną z wyłanianiem
się postindustrialnych, sieciowych struktur produkcji, organizacji, zarządzania czy zatrudnie-
nia w gospodarce wolnorynkowej. W podsumowaniu zostaje wykazana większa przydatność
poznawcza drugiej ramy interpretacyjnej. Staje się to przesłanką dla argumentacji, iż praca
zawodowa kobiet, mimo jej umasowienia, pozostaje nadal w znaczącym stopniu podwójnie
podporządkowana i eksploatowana zarówno w ramach struktur gospodarczych kapitalizmu,
jak i patriarchalnej ekonomii gospodarstwa domowego.
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Employment of women:
between the promise of empowerment and the diktat of capitalism

Abstract

The paper focuses on explaining processes and factors behind a mass employment of
women, since the 1970s on. The author’s ultimate aim is to answer the following question: To
what extent professional activity may be seen as a resource available for women empower-
ment or to what extent such activity is subordinated to external social forces and exploited
by them. Even if the article takes a form of a theoretical analysis, it is still based on statist-
ical data made available by the authors cited in the text, and on reports from international
institutions. The paper reconstructs and compares two competing theoretical perspectives
within which the mass feminization of the workforce is analyzed. The first one has been de-
veloped by G. Esping-Andersen and assumes that the said phenomenon was enabled by the
defamilization of home and care tasks. The second interpretative narrative unbounds within
the framework of political economy and critical theory. Mass employment of women is there
explained in terms of the progressive transformation of capitalism, set in motion in the mid-
-1970s, and associated with the emergence of post-industrial, network-like structures of pro-
duction, management or employment in the free market economy. In the conclusive remarks
the author demonstrates a greater cognitive usefulness of the second interpretative frame.
This is the starting point to argue that the employment of women, despite its mass scale, is
still, to a great extent, subordinated and exploited in both, capitalistic economic structures
and the patriarchal economy of the household.

Key words: Employment of women, defamilization, political economics, capitalism, patri-
archy

Odpłatna praca zawodowa kobiet w skali masowej to fenomen histo-
rycznie stosunkowo młody, który wiąże się integralnie z nastaniem epo-
ki kapitalistycznej industrializacji. Jak przekonuje Giddens, w społeczeń-
stwach przedindustrialnych produkcja, praca i codzienne czynności zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci nie
były wyraźnie odseparowane (Giddens 2006). Produkcja rolna i rzemieśl-
nicza skoncentrowane były w domu lub jego pobliżu. Uczestniczyli w niej
mężczyźni, jak również kobiety, a w zasadzie całe rodziny łącznie z dzieć-
mi. Żony rzemieślników i chłopów nierzadko zarządzały rachunkami czy
przejmowały kontrolę nad działalnością gospodarczą po śmierci męża.
Z kolei mężczyźni uczestniczyli w codziennych pracach domowych, ja-
ko że te integralnie powiązane były z procesami produkcyjnymi w ramach
ograniczonej w tym czasie gospodarki towarowo-pieniężnej. Wydziele-
nie miejsca pracy produkcyjnej ze sfery gospodarstwa domowego nastą-
piło wraz z narodzinami kapitalistycznego społeczeństwa przemysłowego
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i wiązało się z przeniesieniem jej do zmechanizowanych fabryk, gdzie ze
względu na przewagę siły fizycznej zatrudniani byli głównie mężczyźni.
Oczywiście we wczesnej fazie kapitalistycznej industrializacji w produkcji
przemysłowej uczestniczyły również kobiety i dzieci, aczkolwiek szybko
zaczęły być one z niej wypychane. Zadecydował o tym rozwój pierwszych
przepisów prawa pracy, zabraniający zatrudniania kobiet ciężarnych i dzie-
ci, przy czym dodajmy, iż między innymi z powodu braku środków anty-
koncepcyjnych ciąża była w tym czasie raczej normą niż stanem wyjątko-
wym w życiu kobiet, szczególnie tych z klasy robotniczej. Z drugiej strony
wolny, ale stopniowy i konsekwentny realny wzrost dochodów z tytułu fi-
zycznej pracy najemnej osłabiał konieczność pracy zarobkowej przez oby-
dwoje partnerów. Również pierwsze zasiłki i urlopy wychowawcze przy-
czyniały się do wyłączania kobiet z rynku pracy i mocowania ich w do-
mu. „Z czasem w miarę dalszego rozwoju industrializacji coraz bardziej
utrwalał się podział na dom i miejsce pracy. W potocznym myśleniu zako-
rzeniło się pojęcie dwóch odrębnych sfer publicznej i prywatnej” (Giddens
2006: 409). Tak więc ogół wspomnianych wyżej czynników doprowadził
do wyłonienia się dychotomicznego podziału na publiczną sferę odpłat-
nej pracy zarobkowej, zdominowanej przez mężczyzn oraz prywatną sferę
prac domowych i opiekuńczych, w której zamknięte zostały kobiety. Wraz
z tym podziałem utrwaliła się również, a w warstwie symbolicznej została
znaturalizowana, dystynkcja separująca role i kompetencje typowo męskie
i kobiece.

Dopiero w XX wieku kobiety zaczęły na trwałe włączać się w za-
soby płatnej siły roboczej, przy czym był to proces rozwijający się stop-
niowo o różnym okresowym nasileniu, niejednokrotnie wykazujący etapy
regresyjne. Na przykład w czasie pierwszej wojny światowej, z powodu
masowej mobilizacji mężczyzn, kobiety zaczęły powszechnie pracować
w fabrykach, by po zakończeniu działań wojennych zostać z nich wypar-
te przez powracających z wojny byłych żołnierzy. Zjawisko to powtórzyło
się również po II wojnie światowej. Mimo takich regresów upowszechnia-
nie kobiecej siły roboczej postępowało konsekwentnie aż do pułapu, który
dziś wyznacza masowy, choć nadal niższy niż w przypadku mężczyzn,
poziom aktywności zawodowej.

Dodajmy równocześnie, że proces ten nie we wszystkich państwach
rozwiniętych osiągnął równie wysokie wartości. Najbardziej aktywne za-
wodowo pozostają obywatelki państw z kręgu anglosaskiego oraz skan-
dynawskiego. Z kolei w krajach kontynentalnej Europy, w tym Niemiec,
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i krajów południowych jak Grecja, skala umasowienia pracy zawodowej
kobiet nie jest już tak wysoka (Teichgraber 2012).

A jednak proces, o którym tu mowa, choć przebiegał w różnych gru-
pach państw z odmiennym nasileniem, tak by finalnie przybrać zróżnico-
wane wartości, objął wszystkie kraje obszaru euroatlantyckiego, jak rów-
nież większość krajów świata. Wyjątkowo istotne jest natomiast to, iż prze-
łomowym etapem w tym procesie był początek lat 70.: wtedy to nastąpiło
gwałtowne jego przyspieszenie, a wskaźniki zatrudnienia znacząco poszy-
bowały w górę. I tak na przykład w Wielkiej Brytanii w 1971 roku czyn-
na zawodowo była tylko połowa kobiet w wieku 25–44 lat, podczas gdy
w 1997 już 75% (Giddens 2006), natomiast w krajach OECD przecięt-
ny udział odsetka kobiet w sile roboczej wzrósł z 48,3 w 1973 do 61,6
w 1993 roku, natomiast mężczyzn spadł z 88,2% do 81,3%. W USA z ko-
lei w 1973 roku czynnych zawodowo było 51,1% kobiet, zaś w 1994 już
70,5% (Castells 2008). Jak widać zatem, od lat 70. proces wzrostu zatrud-
nienia kobiet wkroczył w fazę realnego upowszechnienia.

Przedmiotem niniejszego tekstu jest właśnie fenomen umasowienia
odpłatnej pracy zawodowej kobiet zapoczątkowany w latach 70. w aspek-
cie jego politycznych i ekonomicznych kontekstów. Istotne wydają się tu
dwie powiązane ze sobą kwestie. Po pierwsze, jakie mechanizmy i przy-
czyny wytworzyły ten fenomen? Odpowiedź na to pytanie może pomóc
zrozumieć drugą nie mniej ważną kwestię: Na ile praca zawodowa kobiet
uwalnia je z patriarchalnych zależności i ograniczeń, umożliwiając w ten
sposób realną emancypację. I czy to wyzwalanie się z patriarchatu przez
odpłatną pracę wikła je w ekonomiczne formy zależności, wynikające z lo-
giki kapitalizmu, różniące się jednak od sytuacji pracujących mężczyzn.
Jaki jest status aktywności zawodowej kobiet w relacji do pozycji męż-
czyzn na rynku pracy? Powyższe zagadnienia wyznaczają oś tematycz-
ną zawartych tu analiz. Zaznaczmy ponadto, iż prowadzone tu dociekania
opierają się na fundamentalnie ważnym, w opinii zwolenników idei rów-
nego statusu kobiet i mężczyzn, założeniu, iż odpłatna praca zawodowa
jest znaczącym nośnikiem społecznej emancypacji kobiet, ponieważ daje
im niezależność ekonomiczną i materialną podstawę samostanowienia.

Poniżej zostaną zrekonstruowane dwie narracje teoretyczne opisują-
ce fenomen masowego włączenia kobiet w zasoby płatnej siły roboczej od
lat 70. Pierwsza z nich, nazwana tu emancypacyjną, znajduje swój wyraz
w koncepcji defamilizacji Gøsty Espinga-Andersena i analizuje mecha-
nizm uwalniania kobiet z patriarchalnie przypisanego im obowiązku wy-
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konywania nieodpłatnych prac domowo-opiekuńczych w gospodarstwie
domowym. W tym wypadku praca zawodowa kobiet rozpatrywana jest
w odniesieniu do patriarchalnej zależności statusu materialnego kobiet,
wynikającego z ich pozycji i roli pełnionej w rodzinie. Z kolei druga nar-
racja, zwana tu subordynacyjną, obiera za punkt wyjścia analizę naro-
dzin postindustrialnych struktur kapitalizmu sieciowego. Odnajdujemy ją
w pracach Manuela Castellsa. Masowe włączenie kobiet w zasoby płatnej
siły roboczej jest tu rozpatrywane w ramach strategii restrukturalizacji ka-
pitalizmu, realizowanej w reakcji na kryzys gospodarczy w latach 70. Jest
to perspektywa ekonomii politycznej i teorii krytycznej, która pracę zawo-
dową kobiet odnosi do postindustrialnej transformacji kapitalizmu i zmia-
ny układu sił między światem pracy a kapitałem.

Jak widać już na wstępie, te dwie narracje zdają się poruszać w zna-
cząco rozbieżnych kierunkach, jak również inaczej rozkładają polityczne
akcenty w analizie rozpatrywanego fenomenu. Obie jednakże w ostatecz-
nym rozrachunku odnoszą się do zagadnienia, które z powodzeniem moż-
na potraktować jako centralne zagadnienie tego artykułu, a mianowicie
problemu emancypacji kobiet poprzez odpłatną pracę zawodową. Narra-
cja emancypacyjna ujmuje go w relacji do patriarchatu, podczas gdy nar-
racja subordynacyjna w kontekście kapitalizmu. Przypatrzymy się zatem,
jak obie te narracje podejmują i rozpatrują to zagadnienie.

W tym miejscu należy zaznaczyć jeszcze jedna ważna sprawę. Otóż
Esping-Andersen i Castells nie są bez wątpienia pionierami w analizie pro-
blemu badawczego, podjętego w tym artykule. Od dawna bowiem tak za-
wodowa jak i nieodpłatna, domowa praca kobiet stanowią istotny przed-
miot refleksji poznawczej w ramach zorientowanych feministycznie teo-
rii czy badań w perspektywie gender studies. Silvia Federici jako jedna
z pierwszych badaczek wysunęła postulat płacenia za pracę domową ko-
biet. Sformułowała również tezę, że nowoczesny kapitalizm został budo-
wany na fundamencie nieodpłatnej pracy kobiet i bez niej nie byłby możli-
wy. Harriet Bradley w swojej pracy „Płeć” bardzo klarownie rekonstruuje,
jak współczesne społeczeństwa kapitalistyczne są strukturyzowane przez
gender, czyli płeć kulturową. Wyodrębnia ona obszary takie jak produk-
cja (analizuje rynek pracy i oczekiwania wobec kobiet), reprodukcja (ro-
zumiana zarówno jako rodzenie dzieci, jak i reprodukcję siły roboczej,
czyli pracę domową), konsumpcja (zauważa, że w konsumpcji jako pracy
także dominują kobiety, podczas gdy mężczyźni konsumują bardziej na
własny użytek) (Bradley 2008). Saskia Sassen dostrzega i analizuje glo-
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balne procesy decydujące o lokalizacji, wzroście, przepływach i statusie
kobiet na rynku pracy. Przeprowadza również pogłębioną analizę udziału
kobiet w gospodarce nieformalnej (Sassen 2007). Jeśli chodzi o polskie
autorki, to warto tu chociażby wspomnieć o książce Anny Titkow, Danuty
Duch-Krzystoszek i Bogusławy Budrowskiej „Nieodpłatna praca kobiet”,
która stanowi swoisty raport z badań empirycznych dotyczących zjawiska
określonego w tytule samej tej publikacji (Titkow, Duch-Krzystoszek, Bu-
drowska 2004). Ponadto należy wspomnieć, iż obecnie rozwija się gałąź
badań dotycząca zjawiska prekaryzacji pracy kobiet, które jest również
poruszane w tym tekście. Oczywiście to tylko kilka spośród bardzo wie-
lu teoretyczek i obszarów badawczych, które w mniejszym lub większym
stopniu pozostają bliskie problemowi badawczemu tego artykułu. Do nie-
których z nich będziemy się tu odwoływać. Jednak głównymi bohaterami
tego artykułu będą narracje teoretyczne Esping-Andersena oraz Castellsa
właśnie dlatego, iż mogą z powodzeniem uchodzić za alternatywne i kon-
kurencyjne strategie badawcze, które w odmienny sposób charakteryzują
uwarunkowania procesu upowszechnienia od lat 70. XX w. płatnej pracy
zawodowej kobiet.

Polityka defamilizacji — narracja emancypacyjna

Koncepcja defamilizacji stanowi autorski projekt duńskiego teore-
tyka polityki społecznej Gøsty Espinga-Andersena rozwinięty w pracy
„Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej” (2010b). Została ona
wypracowana w reakcji na feministyczne krytyki innej znamienitej teorii
tego autora wyłożonej w jego książce „Trzy światy kapitalistycznego pań-
stwa dobrobytu” (2010a). Mowa tu o teorii dekomodyfikacji. Esping-An-
dersen, rozwijając w niej pewne wątki analiz Karla Polanyi’ego i Clausa
Offego, objaśnił, w jaki sposób polityka zabezpieczeń społecznych reali-
zowana w ramach nowoczesnego państwa dobrobytu jest w stanie unieza-
leżnić status ekonomiczny i możliwość przeżycia jednostki od płatnej pra-
cy najemnej. Założeniem tej koncepcji jest przekonanie, iż właściwą dla
kapitalizmu jest tendencja do destrukcji tych instytucji społecznych (ro-
dzina wielopokoleniowa, gildie, cechy, wspólnoty wiejskie), które w epo-
kach przedkapitalistycznych gwarantowały ludziom możliwość utrzyma-
nia w sytuacji utraty dochodu z tytułu pracy. Kapitalizm cechuje zatem lo-
gika utowarowienia pracy i ludzkich potrzeb: dochód z pracy staje się jedy-
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nym źródłem przetrwania i standardu życia. Mechanizm dekomodyfikacji,
działając za pośrednictwem nowoczesnych systemów zabezpieczeń spo-
łecznych, częściowo przynajmniej neutralizuje kapitalistyczną logiką uto-
warowienia. Gwarantując dostęp do świadczeń pieniężnych w sytuacjach
niemożliwości podjęcia pracy i utraty dochodu (inwalidztwo, starość, ro-
dzicielstwo, bezrobocie, choroba), umożliwia przeżycie czy podtrzymanie
standardu życia niezależnie od obecności na rynku pracy. „Problematyka
dekomodyfikacji, tak, jak jest tutaj rozumiana, to kwestia zakresu, w jakim
jednostki czy rodziny mogą utrzymywać społecznie akceptowany stan-
dard życia niezależnie od ich położenia na rynku pracy” (Esping-Andersen
2010a: 57). Jednak dekomodyfikacja nie oznacza pełnego uniezależnie-
nia statusu materialnego od rynku pracy. To zawsze miara stopniowalnej
niezależności, która zależy od jakości i zakresu praw socjalnych oraz kon-
strukcji państwa dobrobytu. O skali odtowarowienia decydują trzy czyn-
niki. Po pierwsze, dostęp do świadczeń: skala ta jest większa, gdy dostęp
jest stosunkowo łatwy, zaś prawo do właściwego standardu życia jest gwa-
rantowane niezależnie od stażu pracy, od historii zajmowanych stanowisk,
testów dochodowych czy wielkości wcześniejszych wkładów. Po drugie,
wysokość kompensacji dochodów: skala jest większa, gdy wyższy jest po-
ziom kompensacji utraconych dochodów pozwalający na utrzymanie stan-
dardu życia uznawanego za właściwy i niewymuszający bezpośrednio ko-
nieczności powrotu na rynek pracy. Po trzecie, zakres uprawnień: skala jest
wyższa, gdy większe są uprawnienia do świadczeń socjalnych, niezależ-
ne od określonych powodów i przypadków wyłączających z rynku pracy.
Dlatego potencjał dekomodyfikacyjny różnych typów państwa dobrobytu
może być wyższy lub niższy, lecz zawsze w jakimś stopniu uniezależnia
on status materialny od konieczności ciągłej obecności na rynku pracy.

Teoria dekomodyfikacji, zaraz po opublikowaniu książki „Trzy świa-
ty kapitalistycznego państwa dobrobytu”, spotkała się feministycznymi
krytykami, które zarzucały jej zniekształconą optykę gender blind, czy-
li, pomijanie w procedurze badawczej specyfiki, odmiennych uwarunko-
wań i nierówności społecznego statusu kobiet i mężczyzn (Michoń 2004).
Podczas gdy koncepcja ta pretenduje do uniwersalnej charakterystyki ca-
łokształtu pewnego zjawiska jako dotyczącego całego społeczeństwa, np.
całości siły roboczej w nowoczesnych społeczeństwach, to wypowiada się
o sytuacji jednej kategorii, czyli mężczyzn, i to z perspektywy jej własnego
położenia czy interesów. Mechanizmowi dekomodyfikacji, co przesądza
już sama nazwa, podlegać mogą ci, których praca już uprzednio została
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utowarowiona. Natomiast praca kobiet była i w znaczącym stopniu pozo-
staje nadal nieodpłatną pracą domową i jako taka nie została utowarowio-
na, a zatem nie mogła być również odtowarowiona. Istotnym rysem cha-
rakterystyki sytuacji społecznej kobiet w przeciwieństwie do mężczyzn
był i w znacznej mierze nadal jest fakt, iż nieodpłatna praca domowa sta-
nowi źródło utrzymania kobiet. Status ekonomiczny kobiet był, a w wielu
przypadkach nadal jest, zależny od rodziny, a nie od rynku. Niepracują-
ca zawodowo kobieta w wielu wypadkach ma określone uprawnienia do
świadczeń społecznych, ale tylko w ramach zależnego statusu w rodzinie,
to znaczy jako żona pracującego męża. Realnie zaś zyskuje te prawa z ty-
tułu nieodpłatnej pracy domowo-opiekuńczej. Szczególnie ważne jest na-
tomiast to, iż obciążenie kobiet zajęciami domowo-opiekuńczymi blokuje
im możliwość włączenia w rynek pracy czy osiągnięcia na nim pozycji
równoważnej z mężczyznami.

Esping-Andersen przyjmuje feministyczną krytykę jego koncepcji
odtowarowienia i kieruje swoją uwagę badawczą na analogiczny wobec
sytuacji mężczyzn (odtowarowienie). mechanizm uniezależniający status
materialny kobiet. Koncepcja dekomodyfikacji zostaje zatem uzupełnio-
na o analizę mechanizmu defamilizacji, czyli uwolnienia kobiety od wy-
konywania prac domowych i ich zależnego statusu w rodzinie. „Terminu
«defamilizacja», choć nie należy do najzręczniejszych, będę używał dla
określenia polityki, która zmniejsza zależność jednostki od rodziny, mak-
symalizuje kontrolę jednostki nad zasobami ekonomicznymi i uniezależ-
nia ją od wzajemnych zobowiązań rodzinnych czy małżeńskich” (Esping-
-Andersen 2010b: 63). Podstawowym czynnikiem skazującym kobiety na
uzależnienie ich statusu materialnego od pozycji w rodzinie jest właśnie
samodzielne wykonywanie ogromu nieodpłatnych, jak pisze Esping-An-
dersen, „usług socjalnych” na rzecz rodziny, co sprawia, że nie mają one
już czasu na podjęcie pracy zawodowej lub tylko na podjęcie jej w ogra-
niczonym wymiarze. Kobiety mogą uniezależnić się od zależnego statu-
su materialnego w rodzinie, tak jak mężczyźni: to znaczy utowarawiając
swoją pracę na rynku, czyli podejmując ją poza domem. Aby tak się jed-
nak stało muszą, przynajmniej częściowo, zostać uwolnione od wykony-
wania usług socjalnych w rodzinie. Defamilizacja to właśnie taki uwalnia-
jący je mechanizm, który oznacza przeniesienie znaczącej części domo-
wych usług socjalnych poza obręb gospodarstwa domowego, a dzięki temu
umożliwienie osobom je wykonującym (czyli kobietom) podjęcia płatnej
pracy zawodowej. „Defamilizacja nie oznacza podejścia wrogiego rodzi-
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nie. Wręcz przeciwnie, oznacza stopień uwolnienia gospodarstwa domo-
wego od obowiązków socjalnych i opiekuńczych dzięki gwarancjom pań-
stwa opiekuńczego lub rynku” (Esping-Andersen 2010b: 69). Mechanizm
defamilizacji działa za pośrednictwem instytucji, w których wykonuje się
usługowe prace socjalne wykonywane przez kobiety w domu, np.: opieka
nad starszymi i niepełnosprawnymi członkami rodziny, opieka nad dzieć-
mi, opieka nad chorymi itd. Mowa tu o infrastrukturze opiekuńczo-wy-
chowawczej dla dzieci w wieku przedszkolnym, o placówkach opieki nad
trwale niepełnosprawnymi, ludźmi starymi czy poważnie chorymi. Jed-
nakże najważniejszym z wymienionych powyżej typem usług socjalnych
są prace opiekuńczo-wychowawcze, albowiem ich wykonywanie w przy-
padku matek młodych dzieci jest wysoce czasochłonne, zaś mężczyźni
nadal bardzo niechętnie się ich podejmują (Esping-Andersen 2010b; Tit-
kow i in. 2004). A zatem prace opiekuńczo-rodzicielskie mocno wiążą
kobiety w domu, ograniczając im czasowo bądź trwale możliwość pracy
zawodowej. Dlatego też mechanizm defamilizacji realizuje się w znacz-
nej mierze w ramach rozwiniętej i powszechnej infrastruktury opiekuń-
czej i wychowawczej. Usługi i polityki defamilizacyjne zaczęły rozwijać
się w państwach uprzemysłowionych w masowej skali dopiero na prze-
łomie lat 60. i 70. W tym właśnie czasie w wielu krajach rozwiniętych
zaczął instytucjonalizować się system pozadomowych usług socjalnych,
obejmujących opiekę nad dziećmi, ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
(fizycznie i psychicznie). Zostały również przemodelowane i rozbudowa-
ne urlopy rodzicielsko-wychowawcze, które stanowią istotne dopełnienie
mechanizmu defamilizacji, albowiem towarzyszące im świadczenia pie-
niężne uniezależniają status materialny kobiet od ich pozycji w rodzinie.

Jednak w drugiej połowie XX wieku nie we wszystkich krajach
uprzemysłowionych zjawisko defamilizacji przybrało równie zaawanso-
waną, masową postać instytucjonalną. W znaczącej grupie państw przy-
jęło ono raczej formę na tyle skromną, że trafniej byłoby mówić o jego
niedorozwoju. Innymi słowy wiele krajów, w tym szczególnie z obsza-
ru Europy Południowej (Włochy, Hiszpania, Grecja) czy w mniejszym
stopniu Europy kontynentalnej (Niemcy, Austria), nie wypracowało roz-
winiętego systemu pozadomowych usług socjalnych i odpowiadających im
polityk społecznych, realizujących mechanizm defamilizacji. Esping-An-
dersen nazywa je reżimami familistycznymi. „Familistyczny reżim opie-
kuńczy to taki, który maksimum zobowiązań opiekuńczych przypisuje
do gospodarstwa domowego” (Esping-Andersen 2010b: 63). Oznacza to
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w praktyce, iż kobiety zmuszone są tu do wykonywania ogromu prac do-
mowo-opiekuńczych. Trudno się dziwić, że w tej grupie państw wskaź-
niki aktywności zawodowej kobiet są generalnie niższe w porównaniu do
dwóch innych grup państw: krajów skandynawskich z jednej strony i an-
glosaskich na czele z USA z drugiej strony.

Obie te grupy państw reprezentują dwa odrębne warianty realizacji
mechanizmu defamilizacji: przez państwo dobrobytu i przez rynek. Blok
państw anglosaskich cechuje bardzo ograniczona polityka defamilizacyj-
na w wymiarze państwowym, np. generalnie bardzo skromny wymiar urlo-
pu rodzicielskiego wraz z niskimi zasiłkami pieniężnymi oraz w zasadzie
całkowity brak publicznej lub zapewnionej przez pracodawcę opieki nad
dziećmi, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. W tym modelu defa-
milizacji preferuje się rynek usług socjalnych obejmujący prywatne zakła-
dy opiekuńcze, a przede wszystkim segment opiekunek do dzieci. W pań-
stwach takich jak USA, gdzie narzuty podatkowe na prace są niskie, zaś
wynagrodzenia opiekunek do dzieci niewysokie, dostępność cenowa te-
go typu usług jest stosunkowo wysoka. Szacuje się, że koszt prywatnej
(najtańszej) opieki nad dziećmi wynosi 6% przeciętnego dochodu rodzi-
ny z klasy średniej. Jednak ze względu na silne nierówności dochodowe
koszt taki wzrasta do 23% przeciętnego dochodu w przypadku bardzo li-
czebnej klasy najuboższych. Z tego powodu 10% amerykańskich dzieci,
których matki z powodów ekonomicznych zmuszone są pracować, pozo-
staje bez opieki (Esping-Andersen 2010b). Rynkowy wariant defamiliza-
cji nieuchronnie tworzy nierówności w dostępie do opiekuńczych usług
socjalnych, trwale wykluczając z udziału w nich niemałą grupę najuboż-
szych.

Z kolei defamilizacja za pośrednictwem państwa dobrobytu, najpeł-
niej urzeczywistniona w krajach nordyckich, marginalizuje znaczenie ryn-
ku, eksponuje zaś rolę sektora publicznego. Po pierwsze, skandynawskie
państwo dobrobytu oferuje rozbudowany, tani, powszechny, publiczny sys-
tem opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci (z opieką dzienną aż do późnych
godzin wieczornych) oraz zinstytucjonalizowane usługi opiekuńcze dla
osób starszych i niedołężnych. Po drugie, zapewnia rozbudowany program
urlopu rodzicielskiego i wychowawczego wraz z towarzyszącym mu wyso-
kim, uniwersalnym (niezależnym od dochodu) zasiłkiem. Specyfika tego
urlopu polega na tym, że jego konstrukcja uwzględnia interesy społeczne
kobiet. Jest on bowiem zorientowany na wsparcie aspiracji ekonomicznych
kobiet, ułatwia im godzenie ról rodzicielskich i zawodowych oraz zachęca
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ojców do aktywnego udziału w obowiązkach wychowawczych (Szelewa
2004). Ta zintegrowana „polityka zaangażowana w zmniejszanie obcią-
żeń opiekuńczych rodziny” (Esping-Andersen 2010b: 62) dotyczy rów-
nież rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, zapewniając im sze-
rokie wsparcie materialne i instytucjonalne. Ten unikalny w skali świa-
ta model powstawał stopniowo od drugiej połowy XX, aby swój dojrzały
kształt osiągnąć w latach 90. Jego efektywność jest spektakularna: wyjąt-
kowo wysokie wskaźniki aktywności zawodowej kobiet w wieku produk-
cyjnym przy równoczesnym wysokim (w skali krajów rozwiniętych) przy-
roście naturalnym (Szelewa 2004; Esping-Andersen 2010b). Nie mniej
ważnym jego walorem jest powszechna dostępność, czego nie zapewnia
amerykański model rynkowy. Publiczne usługi opiekuńcze są tanie, zaś
zasiłki wychowawcze hojne, co jest korzystne dla najuboższych obywateli
i obywatelek, gdyż pozwala włączyć ich na równych prawach w instytucjo-
nalną strukturę skandynawskiej polityki defamilizacyjnej. Z kolei korzyści
tej polityki dla samych kobiet są ewidentne, gdyż wyraźnie wspierają ich
emancypację polityczną, społeczną i kulturową.

Choć Esping-Andersen, konstruując swój wywód, stara się poprze-
stać na obiektywistycznym języku teorii naukowej, jego sympatia poli-
tyczna ciąży właśnie w kierunku modelu nordyckiego. Pomijając kwestię
osobistych przekonań duńskiego teoretyka, warto zauważyć, że z jego ana-
liz wyłania się pewna spójna perspektywa emancypacyjna. Polityka defa-
milizacji wraz z mechanizmem odtowarowienia zdają się tworzyć instytu-
cjonalną ramę w znacznym stopniu uniezależniającą ludzi od podporząd-
kowania rynkowi i rodzinnie, od konieczności pracy zarobkowej i domo-
wej, od władzy pracodawcy i pana domu, przybliżając realny kształt tego,
co Marks nazwał „królestwem wolności”, przynajmniej w tym aspekcie,
w jakim zaczyna się ono „faktycznie dopiero tam, gdzie kończy się praca”
(Marks 1959: 400).

Nawiązanie do Marksa nie jest tu przypadkowe, albowiem koncep-
cja odtowarowienia wraz z uzupełniającą ją teorią defamilizacji zdaje się
nawiązywać do marksowskich analiz „fetyszyzmu towarowego”, jak rów-
nież innych wątków rozważań autora „Kapitału” (Marks 1951; Kołakow-
ski 1988) dotyczących utowarowienia. Koncentrując się teraz na teorii de-
familizacji, należy dostrzec jej znaczące implikacje dla kwestii badawczej,
sygnalizowanej we wstępie. Umasowienie aktywności zawodowej kobiet
jawi się z perspektywy badawczej Espinga-Andersena jako efekt wytwo-
rzony przez mechanizm defamilizacji, a w wersji skandynawskiego pań-
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stwa dobrobytu jako skutek świadomej polityki emancypacyjnej. Emancy-
pacja kobiet oznacza tu drogę prowadzącą od zależnego statusu w ramach
rodziny do niezależności ekonomicznej, rozszerzonej przez ich włącze-
nie w mechanizm odtowarowienia. Tak rozumiana stanowi efekt emancy-
pacyjnego projektu defamilizacji, realizowanego w ramach instytucjonal-
nych struktur skandynawskiego welfare state.

Krytyczna narracja subordynacyjna

Narracja subordynacyjna stanowi alternatywne i polemiczne wobec
teorii defamilizacji ujęcie fenomenu umasowienia aktywności zawodowej
kobiet w latach 70. Ujęcie to zakłada metodologiczną perspektywę eko-
nomii politycznej i teorii krytycznej. Dla potrzeb tego tekstu ekonomia
polityczna będzie rozumiana w sensie zapoczątkowanego przez Marksa
paradygmatu analizy, w ramach którego zjawiska społeczne wyjaśnia się
w odniesieniu do ich ekonomiczno-politycznych uwarunkowań, przy czym
to co ekonomiczne i to co polityczne jest tu rozpatrywane w dialektycz-
nym powiązaniu jako wzajemnie przenikające się domeny rzeczywistości
społecznej. Częstokroć przypisuje się autorowi „Kapitału” banalny deter-
minizm ekonomiczno-technologiczny, ograniczający się do założenia, iż
struktury i zmiany w gospodarczej „bazie” (siły wytwórcze i stosunki pro-
dukcji) jednostronnie warunkują całokształt „nadbudowy”, obejmujący
relacje społeczne, formy polityczne, kulturę czy wierzenia religijne. Marks
rzeczywiście eksponuje szczególną rolę gospodarczej bazy w kształtowa-
niu instytucji i procesów społecznych. Takie ujęcie jest jednak niepełne.
Pomija ono bowiem fundamentalnie ważny w teorii Marksa komponent
polityczny, który chyba najdobitniej został wyrażony we frazie otwierają-
cej pierwszy rozdział „Manifestu komunistycznego”: „Historia wszelkie-
go społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.” (Marks,
Engels 1949: 49). Dochodzi tu do głosu przekonanie, iż struktura oraz dy-
namika sprzeczności i antagonizmów klasowych, warunkuje konstrukcję
i uruchamia zmiany porządku społecznego, również w wymiarze rzeczy-
wistości gospodarczej. Takie właśnie ujęcie nazywam komponentem po-
litycznym, rozumiejąc polityczność w dostatecznie szerokim znaczeniu,
obejmującym nie tyle instytucje władzy politycznej (organizację państwa)
czy prawo, ale struktury głębokie w postaci układów sił społecznych (kla-
sowych) i zachodzących w ich ramach przeciwieństw oraz antagonizmów.
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Dlatego specyficznie marksowska orientacja teoretyczna rozpatruje zja-
wiska gospodarcze, nie tyle w kategoriach neutralnych politycznie, czysto
ekonomicznych faktów, ale postępując w ramach naukowej procedury ba-
dawczej identyfikuje ich znaczenie i funkcje w odniesieniu do przenikają-
cych je antagonistycznych stosunków sił. I choć stosunki te są dla Mark-
sa kształtowane przez czynniki ekonomiczne, same, posiadając względ-
ną autonomię, współtworzą oraz determinują zjawiska gospodarcze. Nie
jest to zatem stanowisko, które „w ostatniej instancji” (Engels 1982: 65)
uprzywilejowuje interesy i czynniki ekonomiczne. Stara się raczej rozpo-
znać w nich aktywne treści polityczne, których nośnikami są siły społecz-
ne, wchodzące ze sobą często w otwarcie antagonistyczne oddziaływania.
W tym ujęciu podstawowe znaczenie przyznaje się relacji między kapi-
tałem a światem pracy, których sprzeczne interesy i zmienna geometria
stosunków sił znacząco wpływa na uporządkowanie uniwersum ekono-
micznego. Z drugiej strony szczególna uwagę poświęca się tu procesom
i strukturom gospodarczym (np. stosunkom własności, zmianom techno-
logicznym, organizacyjnym czy polityce ekonomicznej rządów) w takim
wymiarze, w jakim oddziałują one na relacje sił i interesów między kla-
są pracującą a elitą finansową, menadżerską i właścicielską kapitalizmu.
Podsumowując zatem: analiza prowadzona w perspektywie ekonomii po-
litycznej rozpatruje znaczenie, funkcję czy dynamikę zjawisk społecznych
wskazując ich ekonomiczne uwarunkowania, w nich zaś odsłania politycz-
ną treść stosunków sił i sprzecznych interesów.

Z kolei teoria krytyczna, za myślicielami z kręgu szkoły frankfurc-
kiej, będzie tu traktowana jako taka strategia analizy, która nie poprzestaje
tylko na wąsko pozytywistycznym opisie faktów rozumianych jako ilo-
ściowo mierzalne i obserwowalne dane empiryczne, ale, nie porzucając
naukowego standardu metodologicznej wiarygodności, ujawnia stosunki
ucisku, dominacji i władzy, działające podskórnie w świecie społecznym
(Horkheimer 1985; Habermas 1983). W tym znaczeniu teoria krytycz-
na nie ukrywa swojej normatywnej intencji emancypacyjnej, pozostając
wierna marksowskiemu apelowi, aby filozofowie nie tylko interpretowa-
li, ale również zmieniali świat, demaskując z istoty swej polityczną treść
przemocy wrośniętej w stosunki i instytucje społeczne. Przy takim, nieco
szerszym niż klasycznie frankfurckie, ujęciu w szeregi myślicieli krytycz-
nych można swobodnie zaliczyć Pierre’a Bourdieu (Bourdieu, Passeron
1990; Bourdieu, Wacquant 2001), a szczególnie Michela Foucault, który
w jednym ze swoich późnych tekstów o Kancie wyraził lakonicznie inten-
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cję swoich prac teoretycznych: „Nić łącząca nas z Oświeceniem nie polega
na wierności doktrynalnym elementom, lecz raczej na nieustannym reak-
tywowaniu pewnej postawy, tzn. filozoficznego etos, który można opisać
jako permanentną krytykę naszego bytu” (Foucault 2000: 286). Perspekty-
wa teoretyczna Foucaulta stanowić może cenną inspirację dla rozpatrywa-
nego tu fenomenu o tyle, o ile przyjmiemy jego ontologiczną wizję ciała
społecznego jako ruchomej konstelacji sił, których asymetria tworzy sto-
sunki władzy i oporu (Foucault 1995; Foucault 1998). Takie ujęcie zdaje
się spinać niczym klamra ekonomię polityczną i teorię krytyczną, tworząc
oś konstrukcyjną narracji subordynacyjnej.

Jednak protagonistą prezentowanej tu perspektywy analitycznej po-
zostaje bez wątpienia Karol Marks. Za paradygmatyczną dla narracji sub-
ordynacyjnej możemy uznać marksowską analizę krytyczną ekonomicznej
relacji pracy między kapitalistą a robotnikiem, w której zidentyfikował on
stosunek zawłaszczania wartości dodatkowej, stanowiącej dla niego mia-
rę wyzysku siły roboczej, i stanowiącej, w ramach przyjętych tu znaczeń,
treść polityczną, a dokładnie oś antagonizmu klasowego (Marks 1951).

Analogicznie fenomen umasowienia aktywności zawodowej kobiet
zostanie tu wyjaśniony przez odniesienie do szerszego kontekstu, ja-
kim była reorganizacja i przewartościowanie układu sił między kapitałem
a światem pracy, dokonujące się od lat 70. XX wieku. Orędownika takiego
stanowiska znajdujemy w niegdysiejszym marksiście Manuelu Castellsie
(Stalder 2012). I choć ze względu na ścisły rygor procedury badawczej, ba-
zującej na danych ilościowych, jaką cechują się jego prace, trudno zaliczyć
go do myślicieli teoretyzujących w paradygmacie teorii krytycznej, to je-
go analizy z pierwszego i drugiego tomu trylogii „Epoka informacji” oraz
nowszej książki „Władza komunikacji” udostępniają analizy, obserwacje
i materiał badawczy wypełniający treścią perspektywę narracji subordy-
nacyjnej.

Istotność koncepcji Castellsa polega właśnie na tym, iż dostrzegł on
fundamentalną zbieżność i związek między wyłanianiem się struktur ka-
pitalizmu sieciowego a zjawiskiem masowego włączenia kobiet w zasoby
płatnej siły roboczej. Oba te procesy rozpoczęły się mniej więcej w poło-
wie lat 70. Historyczną sytuacją bezpośrednio je poprzedzającą był global-
ny kryzys kapitalizmu industrialnego, bazującego na dominacji przemy-
słu i charakterystycznych dla niego: hierarchicznych struktur zarządzania,
taylorowsko-fordowskiego modelu organizacji pracy, masowej produkcji
i konsumpcji oraz keynesowskiej polityki gospodarczej zarządzania po-
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pytem. Z politycznego punktu widzenia znacząca była w tym czasie prze-
waga interesów świata pracy nad kapitałem, wywalczona w wyniku dłu-
gotrwałej i burzliwej walki klasowej. W latach 1945–1970, a więc w epo-
ce świetności industrialnego kapitalizmu, wynagrodzenia robotników fa-
brycznych rosły szybciej niż menadżerów, bezrobocie nie przekraczało
bezpiecznej wartości 5%, wpływ związków zawodowych i partii lewico-
wych na politykę społeczno-gospodarczą był dominujący, państwo dobro-
bytu rozrastało się o kolejne uprawnienia socjalne, a nierówności docho-
dowe systematycznie malały (Skodlarski, Matera 2004; Cameron 1996).
Słowem, świat pracy stał się potężną siłą występującą w roli głównego roz-
grywającego na scenie politycznej. Kapitał zaś został zepchnięty na pozy-
cje defensywne i zmuszony do historycznych kompromisów, choć pozostał
aktywnym i wpływowym podmiotem dysponującym znaczącymi zasoba-
mi finansowymi, politycznymi i instytucjonalnymi.

Ten industrialny porządek i polityczna potęga świata pracy zaczę-
ły się kruszyć wraz z załamaniem gospodarki światowej w połowie lat
70. Kryzys walutowy i naftowy, a następnie gwałtowne i trwałe spowol-
nienie tempa wzrostu gospodarczego stały się wyraźnymi symptomami
zmierzchu ówczesnego industrialnego kapitalizmu. Pojawiło się zjawisko
stagflacji, polegające na równoczesnym wzroście bezrobocia i inflacji —
niezrozumiałe w ramach paradygmatu keynesowskiego (Skodlarski, Ma-
tera 2004; Cameron 1996, Stalder 2012). Próby stymulowania gospodar-
ki przez pompowanie popytu zwiększały tylko rozmiary tego zjawiska.
W tych warunkach ekonomicznych kapitał, którego pozycja i interesy zo-
stały zagrożone przez spadającą stopę zysku, przeszedł do ofensywy. We-
dług Castellsa ofensywa ta polegała w znacznym stopniu na intensyfika-
cji logiki wolnorynkowej w ramach kapitalistycznych gospodarek (Stal-
der 2012). Innymi słowy, kapitalizm został pchnięty na tory restruktury-
zacji polegającej m.in. na uelastycznieniu produkcji, wprowadzaniu no-
wych metod zarządzania i organizacji pracy, implementacji nowych ener-
gooszczędnych technologii, przenoszeniu produkcji do krajów o niższych
kosztach produkcji, liberalizacji handlu międzynarodowego i obrotu finan-
sowego. Jednak całokształt tych zmian stał się możliwy dzięki temu, iż
gospodarka wolnorynkowa wchłonęła w siebie owoce rewolucji informa-
cyjnej, która rozwijała się równoległe z procesem jego restrukturyzacji.
W rezultacie inkorporacji coraz nowszych i bardziej wydajnych systemów
informacyjnych gospodarka kapitalistyczna przekształciła się z industrial-
nej w sieciową (Castells 2007).
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I to właśnie usieciowienie kapitalizmu, tak w skali organizacji pro-
dukcji i konstrukcji przedsiębiorstwa, relacji miedzy podmiotami gospo-
darczymi, jak też w wymiarze globalnej wymiany towarowej czy obiegu
finansowego, określa, zdaniem Castellsa, jego strukturę bazową i specyfi-
kę. Jednak wszystkie te zmiany, włącznie z implementacją nowych techno-
logii informacyjnych, nie dokonały się samoczynnie i w próżni społecznej.
„Globalna gospodarka powstawała zatem na drodze politycznej. Restruk-
turyzacja firm i nowe informacyjne technologie, choć leżą u podstaw ten-
dencji globalizacyjnych, nie mogłyby ewoluować same z siebie w stronę
rozgałęzionej, globalnej gospodarki bez polityki deregulacji, prywatyzacji
i liberalizacji handlu i inwestycji. O polityce decydowały i wprowadziły ją
w życie rządy na całym świecie oraz międzynarodowe instytucje ekono-
miczne. Żeby zrozumieć tryumf rynków nad rządami, konieczna jest per-
spektywa ekonomii politycznej: rządy same się prosiły o takie zwycięstwo
rynków, w historycznym pragnieniu śmierci” (Castells 2008: 145). Wiąz-
ka zmian technologiczno-ekonomicznych, wyłaniająca z siebie struktury
kapitalizmu sieciowego, zrodziła się przy aktywnym współudziale polityki
rządów, najczęściej pod naciskiem międzynarodowych instytucji finanso-
wych i lobby biznesowego. Szerzej rzecz ujmując, to określona polityka,
prowadzona tak na poziomie przedsiębiorstwa, rynku pracy, państwa, jak
i w przestrzeni stosunków międzynarodowych, zadecydowała o kształcie
i kierunku ówczesnych procesów technologiczno-ekonomicznych. Doty-
czy to przede wszystkim zjawiska usieciowienia, rozumianego tu jako no-
wy paradygmat organizacji praktyk i instytucji społecznych, które dzięki
wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych strukturowane są po-
przez sieć, w formie sieci czy jako sieć (Barney 2008). Zmiany technolo-
giczne i ich gospodarcza aplikacja, jak również, umożliwione przez nie,
procesy usieciowienia, nie dokonały się na mocy samej tylko racjonalno-
ści technicznej i ekonomicznej, lecz nie mniej ważnej logiki politycznej.
„Skąd jednak wiemy, że dany paradygmat (np. informacjonalizm) domi-
nuje nad innym (np. industrializmem)? To proste: z powodu jego lepszej
wydajności w akumulowaniu dóbr i władzy” (Castells 2004: 138). Zmiany
społeczne, technologiczne i ekonomiczne, przebiegają zawsze w ramach
określonego układu sił. Innymi słowy następują one na warunkach narzu-
conych przez dominująca siłę społeczną, która przyswaja je w celu za-
chowania czy wzmocnienia własnej pozycji, albo inaczej: wykorzystuje je
w celu maksymalizacji swoich zasobów i władzy. To układy stosunków
sił rozstrzygają o włączeniu w gospodarkę i eksploatacji nowych techno-
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logii czy systemów zarządzania, stosowanych jako aparaty wspomagające
realizację ekonomicznych i politycznych interesów danego podmiotu spo-
łecznego, w tym wypadku kapitału. Ten wątek ekonomii politycznej wy-
jątkowo owocnie rozwija Andrew Feenberg w swojej pracy „Alternative
Modernity. The Technical Turn in Philosophy and Social Theory” (1995).
Argumentuje on, iż modernizacja technologiczna rządzi się nade wszyst-
ko polityczną logiką konfliktu społecznego miedzy grupami uwikłanymi
w procesy ekonomiczne. Feenberg stwierdza: „Nie argumentuję, że ak-
tualnie dominujące grupy blokują postęp techniczny do wsparcia swoich
własnych interesów. Precyzyjnie należałoby raczej powiedzieć, że one kie-
rują postęp w określonym kierunku, zgodnym z tymi interesami” (Feen-
berg 1995: 5). Innymi słowy zakres, forma i zastosowanie nowych tech-
nologii podlega zazwyczaj politycznym rozstrzygnięciom, zgodnym z in-
teresami grup dominujących. Uogólniając: dotyczy to w sumie wszyst-
kich istotnych aspektów rzeczywistości ekonomicznej takich jak: metody
zarządzania, formy zatrudnienia, prawne regulacje procesów gospodar-
czych itd.

Wracając do głównego wątku prowadzonych tu analiz: w okresie
spektakularnego kryzysu gospodarczego lat 70., jak również w następ-
nych dekadach kapitał wymusił realizacje nowej strategii akumulację wła-
dzy i zysków, adekwatną do nowego kontekstu ekonomiczno-społecznego.
Oprócz usieciowienia, podstawowym jej elementem było osłabienie strony
podażowej w procesach gospodarczych, a więc przede wszystkim depre-
cjacja ekonomicznej i politycznej pozycji klasy pracującej. Zgodnie z ce-
lem tej strategii siła robocza miała stać się tańsza, łatwiej rozporządzal-
na, plastyczna i uległa. Udało się to w znacznym stopniu osiągnąć dzięki
czterem znaczącym zmianom: osłabieniu pozycji związków zawodowych,
uelastycznieniu pracy (np. elastyczny czas pracy, sieciowe formy organi-
zacji czy niestandardowe formy zatrudnienia), umobilnieniu siły roboczej
(np. wymóg geograficznego przemieszczania się za pracą, wymóg usta-
wicznego kształcenia czy liberalizacja kodeksu pracy) oraz spadku płac
realnych. Nie ma tu miejsca, aby bliżej omówić aspekty i kontekst tych
zmian. Zostały one przeprowadzone w różnej skali w rożnych krajach, przy
czym w największym stopniu w państwach anglosaskich.

I w tym właśnie miejscu docieramy do centralnego problemu tego
tekstu, czyli zjawiska umasowienia pracy zawodowej kobiet. Miało ono
bowiem fundamentalne znaczenie w dwóch spośród czterech wymienio-
nych tu przekształceniach: w uelastycznieniu pracy i realnym spadku wy-
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nagrodzeń (Castells 2008). Jak dowodzi Castells, kobiety pracują znacz-
nie częściej niż mężczyźni w elastycznych i niestandardowych formach
zatrudnienia, odpowiadając „za większą część zatrudnienia w niepełnym
wymiarze czasu i zatrudnienia tymczasowego oraz za wciąż niewielki, lecz
rosnący udział samozatrudnienia” (Castells 2008: 214). Z drugiej strony
dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, pracujących na ana-
logicznych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę, były i nadal po-
zostają znacząco wysokie, co z perspektywy interesów kapitału oznacza
taniość kobiecej siły roboczej, a wiec niższy koszt pracy i większy zysk.
Oddajmy głos samemu Castellsowi:

Pojawienie się elastycznego zatrudnienia jest bezpośrednio związane z fe-
minizacją płatnej siły roboczej będącą najważniejszą tendencją w strukturze spo-
łecznej ostatnich 30 lat (Carnoy 2002). Patriarchalna organizacja rodziny sprawia,
że kobiety cenią elastyczną organizację pracy zawodowej, tylko dzięki niej mogą
bowiem łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne. Właśnie dlatego w większości
krajów ogromna część pracowników tymczasowych i pracujących w niepełnym
wymiarze czasu to kobiety. Ponadto gdy kobiety zatrudnione są w sposób trady-
cyjny, wzrasta poziom ich wykształcenia w porównaniu z mężczyznami, jednak
ich zarobki nie rosną, a warunki pracy nie ulegają poprawie w tym samym tempie,
co w przypadku mężczyzn. Z jednej strony kobiety stały się idealnymi pracowni-
kami usieciowionej, zglobalizowanej, kapitalistycznej gospodarki, są w stanie pra-
cować wydajnie i adaptować się do zmiennych wymagań biznesu. Z drugiej strony,
otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni za tę samą pracą i mają mniejsze
możliwości awansu ze względu na ideologię i praktykę płciowego podziału pracy,
dokonującego się zgodnie z zasadami patriarchatu. (Castels 2013: 42)

Przyjrzyjmy się danym empirycznym obrazującym stanowisko Ca-
stellsa. Choć nierówności płacowe między kobietami i mężczyznami stop-
niowo maleją, to aż do dziś pozostają znacząco wysokie. W Stanach Zjed-
noczonych w latach 60. XX w. kobiety zarabiały 60–65% zarobków męż-
czyzn, a ich udział zwiększył się do 72% w latach 90. W Niemczech wzro-
sły z 72% w 1980 r. do 73,6% w 1991 r. Dla Francji odpowiednie odsetki
wynosiły 79% i 80,8%. Przeciętna płaca kobiet wynosi 43% płacy męż-
czyzn w Japonii, 51% w Korei, 56% w Singapurze, 70% w Hongkongu
i waha się w szerokim przedziale od 44% do 77% w Ameryce Łacińskiej
(Castells 2008). Z kolei w Wielkiej Brytanii w 1970 r. kobiety zarabiały
63 pensy, zaś w 1999 r. 83 pensy na 1 funta zarabianego przez mężczyzn
(Giddens 2006). Uzupełnijmy teraz ten obraz o dane dotyczące współcze-
snej Unii Europejskiej. Raport „Gender pay gap statistics” (Eurostat 2012)
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prezentujący dane o europejskim rynku pracy na rok 2011, pokazuje, iż
obywatelki UE zarabiają średnio o 16,2% mniej niż mężczyźni. Najmniej-
sze płciowe nierówności płacowe, nieprzekraczające 10%, występują we
Włoszech, w Polsce, Luksemburgu i Słowenii. Z kolei największe dyspro-
porcje, przekraczające 20%, spotykamy w Estonii, Austrii i Niemczech.
Zgodnie z „European Union Labour Force Survey” (Teichgraber 2012)
dane traktujące o elastycznych i niestandardowych formach zatrudnienia
ukazują analogiczne do płacowych dysproporcje między kobietami i męż-
czyznami na rynku pracy. Szczególnie widać to w przypadku zatrudnienia
niepełnoetatowego. Kobiety stanowią aż 74,4% wszystkich pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Ogólnie w UE zatrudnienie nie-
pełnoetatowe dotyczy aż 31,6% aktywnych zawodowo kobiet, w przypad-
ku mężczyzn to tylko 8,1%. Spośród krajów cechujących się najwyższym
odsetkiem kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze wymienić nale-
ży: Holandię — 76,5%, Niemcy — 45,1%, Austrię — 43,4%, Belgię —
43,3%, Wielka Brytanię — 42,2%, Szwecję — 38,7% i Danię — 37%.
We wszystkich tych krajach odsetek mężczyzn zatrudnionych w niepełnym
wymiarze jest kilkukrotnie niższy niż kobiet (dane za: Teichgraber 2012).

Zauważmy, że niepełnoetatowe zatrudnienie kobiet jest z perspek-
tywy interesów kapitału nie mniej istotne niż taniość kobiecej siły robo-
czej. Jest ono bowiem dopasowane do elastycznej logiki i potrzeb kapi-
talizmu sieciowego. Swoboda zmiennego i okresowego wykorzystania si-
ły roboczej, obejmująca jej włączanie i wyłączanie z działalności gospo-
darczej, sprzęgnięta z trybem elastycznej produkcji i fluktuacjami popy-
tu, najpełniej koresponduje właśnie z charakterystycznymi dla większości
kobiet niestandardowymi formami zatrudnienia. Te formy zatrudnienia są
korzystne dla kapitału, ponieważ obejmują ruchomą część zasobów siły
roboczej, która jest w największym stopniu dyspozycyjna i rozporządzal-
na tak w wymiarze układania krótko- i średniookresowych planów pracy,
jak i w redukcji zatrudnienia w sytuacji spadku popytu i dochodów firm.
W fazie recesji bowiem firmy w pierwszym rzędzie pozbywają się niepeł-
noetatowej siły roboczej. Dla kobiet jednak elastyczne i niestandardowe
zatrudnienie stanowi rozwiązanie optymalne z perspektywy ich uwikłania
w patriarchalny podział prac domowych, cedujący na nich większość obo-
wiązków opiekuńczo-wychowawczych. „W Unii Europejskiej (jak wszę-
dzie indziej) małżeństwo i dzieci są największymi czynnikami przyczy-
niającymi się do zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu. Typ
pracownika, którego potrzebuje usieciowiona gospodarka informacyjna,
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pasuje do samozachowawczych interesów kobiet, które w warunkach pa-
triarchalizmu próbują godzić pracę i rodzinę, z niewielką pomocą swoich
mężczyzn” (Castells 2008: 243).

Jak widać zatem, praca zawodowa kobiet jest w znacznym stopniu
niepełnowartościowa w znaczeniu niepełnego i niższego w relacji do męż-
czyzn wynagrodzenia oraz niepełnoetatowego zatrudnienia. I taki jej sta-
tus jest optymalny z perspektywy interesów kapitału, wcielonego w logikę
funkcjonowania kapitalizmu sieciowego. Taniość i elastyczność pracy ko-
biet są bowiem czynnikami, które pozwalają wydajniej osiągnąć wyższą
stopę zysku. I wbrew pozorom nie dotyczy to tylko taniości pracy kobiet.
Siła robocza, osadzona w ramach niepełnych etatów, jest bowiem bardziej
rozporządzalna. Można się jej łatwo pozbywać w sytuacji spadku koniunk-
tury i zasysać ponownie w okresie prosperity, płacąc tylko za wykonaną
pracę, nie zaś z tytułu samego faktu pełnoetatowej umowy o pracę. Po-
nadto taniość i elastyczność siły roboczej przyczyniają się do realizacji
celu politycznej strategii przewartościowania na korzyść kapitału jego re-
lacji ze światem pracy. Z jednej strony osłabia bowiem ekonomicznie klasę
pracującą, z drugiej zaś czyni ją w znacznym stopniu dyspozycyjną i roz-
porządzalną wobec elastycznej i labilnej logiki kapitalizmu sieciowego.
W obu przypadkach skutkuje to intensyfikacją akumulacji władzy kapita-
łu w jego relacjach ze światem pracy. Dodajmy tu, iż mówienie o świecie
pracy, a nie tylko o sfeminizowanej sile roboczej, nie jest bezzasadne. Al-
bowiem umasowienie pracy zawodowej kobiet osłabiło również pozycję
pracujących mężczyzn „Tak więc pozycja mężczyzn uległa osłabieniu na
rynku pracy, tymczasem pozycja kobiet nie umocniła się, choć pracują-
ce zawodowo kobiety osiągnęły większe możliwości włączenia się w sieć,
która kiedyś była wyłącznie męskim udziałem” (Castells 2013: 43).

Jak pokazuje Castells: umasowienie pracy zawodowej kobiet nie by-
ło faktem politycznie neutralnym. Nie stanowiło też jednak elementu żad-
nego tajemnego spisku. Powszechne włączenie kobiet w szeregi płatnej
siły roboczej i restrukturalizacja kapitalizmu w ramach politycznej strate-
gii kapitału nie były procesami, które zaczęły się rozłącznie, by dopiero
później skrzyżować się ze sobą. Od samego początku wyrastały z siebie
i wzajemnie się warunkowały: kapitalizm sieciowy nie byłby możliwy bez
umasowienia pracy zawodowej kobiet, zaś powszechne wejście kobiet na
rynek pracy stało się możliwe dzięki temu, że wpasowały się one w charak-
terystyczne dla kapitalizmu sieciowego struktury pracy elastycznej oraz
dlatego, że były i są tańszymi pracownikami niż mężczyźni.
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Treść dotychczasowych ustaleń zyska dodatkowo na znaczeniu gdy
osadzimy je w perspektywie teoretycznej Guya Standinga i jego analiz
prekaryzacji pracy (2014). Zjawisko to dotyczy nowej rozrastającej się
klasy: prekariatu, którego charakterystykę konstruuje Standing w odnie-
sieniu do efektów procesu uelastycznienia stosunków pracy. Podstawową
konsekwencją tego procesu jest nietrwałość, niepewność i tymczasowość
zatrudnienia. W tym sensie status społeczny prekariatu definiuje brak bez-
pieczeństwa pracy w siedmiu, wskazanych przez Standinga, aspektach:
rynku pracy, zatrudnienia, miejsca pracy, bezpieczeństwa (warunków pra-
cy), reprodukcji umiejętności, dochodu, reprezentacji (2014: 49). Pomija-
jąc liczne niuanse teorii autora „Prekariatu” można z powodzeniem przy-
jąć, iż jego pojęcie prekariatu i pracy sprekaryzowanej trafnie konceptu-
alizuje opisany przez Castellsa proces umasowienia pracy zawodowej ko-
biet w ramach właściwych dla kapitalizmu sieciowego elastycznych form
zatrudnienia. Innymi słowy zaniżone wynagrodzenie a przede wszystkim
niepełnoetatowość zatrudnienia decyduje o prekarnym statusie pracy ko-
biet. Sam Standing nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż „drogą do
prekariatu jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, sprytny eu-
femizm, który [...] stał się cechą naszej gospodarki opartej na usługach”
(2014: 58). Autor „Prekariatu” podobnie jak Castells dostrzega niepełno-
etatowość zatrudnienia kobiet i jego funkcjonalność dla kapitału a także
na poziomie ogólnym związek między feminizacją siły roboczej a trans-
formacją i globalizacją kapitalizmu w formie narzuconej przez doktrynę
„neoliberalizmu”. Poza tym jednak zdaje się postrzegać prekarność pra-
cy kobiet w szerszym spektrum jej przejawów. „Czy to jako przyczyna,
czy też efekt, wzrastająca rola kobiet na rynku pracy zbiegła się ze wzro-
stem prekariatu. Kobiety podjęły nieproporcjonalnie dużą część prekar-
nych prac, przy dużo większym prawdopodobieństwie otrzymania umo-
wy krótkoterminowej lub nie otrzymania w ogóle żadnej umowy” (Stan-
ding 2014: 140).

Ten zasygnalizowany przez Standinga wątek obszernie rozwija
w swoich analizach feministycznie zorientowana badaczka Saskia Sassen.
Pierwszym omawianym przez nią obszarem alokacji sprekaryzowanej pra-
cy kobiet jest produkcja przemysłowa na eksport w krajach rozwijających
się. Na przełomie lat 70. i 80. na fali procesu globalizacji przedsiębior-
stwa z krajów pierwszego świata zaczęły przenosić w całości bądź czę-
ści moduły produkcyjne do krajów o niskich kosztach pracy takich jak:
Chiny, Filipiny, Korea Południowa, Haiti itd. Sassen na podstawie wyni-
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ków badań własnych oraz innych badaczy zaobserwowała, że w fabrykach
wzniesionych na terenie tych państw, wśród ogółu zatrudnionych w nich
robotników występuje zadziwiająco wysoki odsetek kobiet. Co istotne ta-
niość ich pracy nie jest jedynym wytłumaczeniem tego faktu. „Najbardziej
oczywistym powodem intensywnej rekrutacji kobiet jest dążenie firm do
redukcji kosztów, ale w grę wchodzą też inne względy: zagraniczni praco-
dawcy w patriarchalnych społeczeństwach postrzegają młode kobiety jako
posłuszne i zdyscyplinowane pracownice, gotowe do wykonywania żmud-
nych i wymagających dużej precyzji zajęć oraz podporządkowania się wa-
runkom pracy, których nie tolerowaliby pracownicy w krajach rozwinię-
tych” (Sassen 2007: 52). W omawianym tu przypadku prekarny wymiar
pracy kobiet obejmuje najczęściej: trudne warunki i niskie bezpieczeń-
stwo pracy, brak osłon i świadczeń socjalnych, brak możliwości doskona-
lenia umiejętności zawodowych, brak reprezentacji związkowej a w konse-
kwencji również brak bezpieczeństwa dochodu i zatrudnienia. Co istotne
nietrwałość zatrudnienia kobiet w sektorze produkcji na eksport w kra-
jach rozwijających się wynika nie tylko z deficytu dostatecznej ochrony
ich miejsc pracy. Decyduje o tym najczęściej fakt, iż pracując na wyjąt-
kowo niedogodnych ze zdrowotnego punktu widzenia stanowiskach oraz
wykonując wyniszczające fizycznie czynności są one są one po kilku la-
tach zwalniane jako niewystarczająco sprawne i wydajne robotnice. Na ich
miejsce zaś zatrudniane są nowe i młodsze pracownice. To również jest
czynnikiem prekaryzacji ich pracy. Drugim obszarem alokacji sprekary-
zowanej pracy kobiet jest przestrzeń gospodarki nieformalnej w krajach
rozwiniętych. Wedle Sassen szara strefa gospodarcza, to znaczy sektor
nierejestrowanej i funkcjonującej poza system regulacji prawnych działal-
ności gospodarczej, nie jest anomalią i marginesem, ale zjawiskiem wła-
ściwym dla współczesnych systemów ekonomicznych w krajach pierw-
szego świata. Jest tak, ponieważ sektor ten stanowi naturalny rezultat pro-
cesów transformacji dzisiejszego postindustrialnego i zglobalizowanego
kapitalizmu opartego na usługach. W przeciwieństwie do kapitalizmu in-
dustrialnego, bazującego na przemyśle produkcji masowej, jego postindu-
strialna odmiana cechuje się rażąca polaryzacją rentowności i produktyw-
ności w obrębie sektora usługowego, a w konsekwencji ogromnym wzro-
stem nierówności dochodowych. Z jednej strony dynamicznie rozwijają się
branże usług specjalistycznych, wymagających zaawansowanej wiedzy,
generujące wysoka wartość dodaną i zdolne do osiągania niebotycznych
zysków (np. finanse). Z drugiej zaś funkcjonują sektory pracochłonnych,
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tanich usług o niskiej produktywności, opartych na niskich kwalifikacjach
wykonujących je pracowników. W pierwszej grupie zatrudnia się głownie
wysoko wykwalifikowanych „profesjonalistów wiedzy” płacąc im wyjąt-
kowo wysokie wynagrodzenia, w drugiej zaś dominuje bardzo wysoka po-
daż niskopłatnych miejsc pracy (kelnerki, ochroniarze, kasjerki/kasjerzy,
pomoce domowe i kuchenne, sprzątaczki). W rezultacie tworzą się dwie
zupełnie odrębne grupy zawodowe/klasy społeczne różniące się drama-
tycznie poziomem dochodów, warunkami pracy i zatrudnienia czy stylami
życia. Oznacza to również znaczącą zmianę wzorów konsumpcji i produk-
cji. W epoce kapitalizmu przemysłowego, a więc w czasie kiedy nierówno-
ści dochodowe były nieduże, dominowała zestandaryzowana przemysłowa
produkcja masowa dla potrzeb rozrastającej się klasy średniej. Dziś elita
profesjonalistów otacza się drogimi, zindywidualizowanymi, często pro-
jektowanymi według prywatnych oczekiwań odbiorców, produktami wy-
twarzanymi w limitowanych seriach. Z kolei niewykwalifikowani pracow-
nicy usług z powodu niskich płac nie kupują produktów markowych ad-
resowanych do klasy średniej, zaopatrując się w tanie popularne towary
dystrybułowane najczęściej poza obszarem handlu detalicznego główne-
go nurtu. Zarówno w przypadku tych drogich jak i tanich produktów ich
wytwarzanie odbiega znacząco od standardów masowej produkcji prze-
mysłowej z lat 50. czy 70. Towary dla elity profesjonalistów najczęściej
projektowane są przez prestiżowe wyspecjalizowane firmy, natomiast wy-
konanie ich w całości bądź części zleca się na zasadach outsourcingu róż-
nym przedsiębiorstwom produkcyjnym czy drobnym podwykonawcom.
Tanie dobra konsumpcyjne wytwarzanie są zazwyczaj w małych i śred-
nich zakładach produkcyjnych przypominających raczej uwspółcześniona
wersję przedindustrialnej manufaktury, niż nowoczesną fabrykę. Ważne
jest to, iż w obu przypadkach całość bądź część procesu produkcyjnego
realizowana jest na drodze podwykonawstwa przy wykorzystywaniu me-
tod chałupniczych, w sweatshops czy innych tego typu niedużych firmach
wykonawczych i dokonuje się właśnie w przestrzeni gospodarki niefor-
malnej. W przeciwieństwie do typowych fabryk epoki przemysłowej, ten
nieformalny moduł produkcyjny zlokalizowany jest nie tyle na obrzeżach
czy poza, ale w granicach metropolii miejskich. Dokładnie mieści się w ta-
nich, często społecznie zaniedbanych dzielnicach zapewniających dostęp
do wysokiej podaży niedrogiej siły roboczej, w których występują niskie
ceny gruntów, nieruchomości i ich użytkowania a także usług, z których
na zasadzie outsourcingu korzystają (np. sprzątanie, księgowość). Dlatego
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Sassen mówi o tym sektorze jako o „przemyśle miejskim”, który według
niej stanowi integralna część tego, co nazywa ona „zdegradowana pro-
dukcja przemysłową”. Zatem sektor pracy nieformalnej obejmuje wbrew
pozorom nie tylko nierejestrowane zatrudnienie osób z takich usługowych
grup zawodowych jak np. opiekunki do dzieci, ale w coraz większym stop-
niu to co można by nazwać zdeindustrializowaną produkcją miejską. Dla
nas interesujące jest jednak to, iż gospodarka nieformalna tak w wymia-
rze tanich usług jak i zdeindustrializowanej produkcji wykorzystuje ta-
nią, niewykfalifikowaną i sprekaryzowaną pracę, do której rekrutowani
są w głównej mierze, choć nie tylko, imigranci i imigrantki, w każdym
razie przy bardzo wysokim odsetku wykonujących ją kobiet. W przypad-
ku usług imigrantki od dawna już odgrywały istotną, jeśli nie dominują-
cą rolę w takich grupach zawodowych jak pomoce domowe i kuchenne,
opiekunki do dzieci, sprzątaczki, choć od niedawna zaczęły wkraczać do
zawodów z tradycyjną dominacja mężczyzn. W większości są to usługowe
prace „służebne” wobec przedstawicieli klasy profesjonalistów, którzy ze
względu na wysokie dochody i czasochłonność pracy zawodowej, zaku-
pują je na rynku, podczas gdy np. przedstawiciele klas w dużym zakresie
wykonują je własnymi siłami w ramach gospodarstwa domowego. Zasad-
niczo zgadza się to z analizami Richarda Floridy i jego charakterystyką
klasy usługowej jako zbioru grup zawodowych obsługujących potrzeby
klasy kreatywnej (Florida 2010). Sassen jednak konsekwentnie eksponu-
je upłciowienie tego typu prac usługowych oraz ich nieformalne, a wiec
sprekaryzowane pole realizacji. „Obraz imigrantki obsługującej białą spe-
cjalistkę z klasy średniej, zastąpił tradycyjną wizję czarnej służącej obsłu-
gującej białego pana” (Sassen 2007: 95). W nieformalnym obszarze zde-
gradowanej produkcji przemysłowej w krajach rozwiniętych wykorzysta-
nie pracy kobiet jest analogiczne jak w przypadku produkcji przemysłowej
na eksport w krajach rozwijających się. Jest to praca tania, ciężka, fizycz-
nie wyniszczająca o bardzo wysokim stopniu prekaryzacji. Można jednak
przypuszczać, że w pierwszym przypadku poziom ten jest wyższy i obej-
muje więcej aspektów prekaryzacji pracy. Decydują o tym dwa czynniki.
Przede wszystkim właśnie jej deformalizacja a także fakt, że wykonują ją
kobiety imigrantki. Sektor nieformalny, z tej racji że omija system regula-
cji prawnych głównie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
daje pracodawcom w zasadzie nieograniczoną władzę nad pracownica-
mi w zakresie narzucania niekorzystnych warunków pracy i zatrudnienia
włącznie z możliwością arbitralnego ich zwalniania. Drugi czynnik spra-
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wia, iż kobiety imigrantki często nie znając języka kraju, w którym pracu-
ją, nie mając prawa stałego pobytu czy zezwolenia na pracę, a także będąc
postrzegane jako słabsze i bardziej uległe niż mężczyźni są praktycznie
bezsilne wobec nadużyć ze strony pracodawców a ich pozycja na rynku
pracy jest wyjątkowo słaba. To właśnie skazuje je na tanią i tak wysoce
sprekaryzowaną prace w gospodarce nieformalnej. Ten czynnik w dużej
mierze wyjaśnia fakt, iż „usługi z niską wartością dodaną i przemysł miej-
ski to sektory, w których dominują kobiety i imigranci” (Sassen 2007: 92).

Podsumowując omówione tu elementy analiz Standinga i Sassen na-
leży dostrzec, iż znacząco uzupełniają i ugruntowują one prezentowaną
w głównym nurcie tego artykułu koncepcję Castellsa jako egzemplifikację
narracji subordynacyjnej. Pojęcie pracy prekarnej Standinga w odniesie-
niu do kobiet pozwala dostrzec więcej aspektów ich aktywności zawodo-
wej, aniżeli taniość i elastyczność (głownie niepełnoetatowość) stosunków
zatrudnienia, jako czynników wyjaśniających wzrost feminizacji siły ro-
boczej w ramach procesu narodzin i ekspansji globalnego postindustrial-
nego kapitalizmu sieciowego. Standing podkreśla na przykład większe niż
w przypadku mężczyzn narażenie kobiet na nietrwałość i tymczasowość
zatrudnienia a także prawdopodobieństwo „nieotrzymania w ogóle żadnej
umowy”. Obserwacje Standinga rozwija z kolei Sassen, która uzupełnia
je o wymiar globalnych współzależności i procesów w ramach światowe-
go systemu gospodarki rynkowej oraz ich wpływie na status i przemiesz-
czenia kobiecej siły roboczej. Najważniejszy wkład Sassen w postęp ba-
dań nad prekarnością pracy kobiet polega na opisie i wyjaśnieniu sytuacji
sfeminizowanej siły roboczej spoza obszaru rdzennie euroatlantyckiego,
zatrudnionej w produkcji przemysłowej na eksport w krajach rozwijają-
cych się oraz migrującej za pracą do krajów rozwiniętych i znajdujących
ją w przestrzeni gospodarki nieformalnej.

Zarówno w przypadku Standinga jak i Sassen wnioski z ich analiz
wydają się rozszerzać ustalenia teoretyczne Castellsa o treści naświetla-
jące trudność położenia kobiet na postindustrialnym rynku pracy w skali
globalnej oraz prekarną niepełnowartościowość ich pracy oraz wzrostu ich
zatrudnienia w strukturach kapitalizmu sieciowego. W tym sensie wymo-
wa ich prac jest znacznie bardziej krytyczna i to nie tylko na poziomie
ocen, ale eksponowanych faktów i ich eksplikacji. Poza tym w ogólnym
aspekcie poznawczym potwierdzają one i ugruntowują podstawowe twier-
dzenie, które na podstawie castellsowskiej teorii sieciowej transformacji
kapitalizmu przypisujemy narracji subordynacyjnej. Mowa tu o twierdze-



72 Sebastian Michalik

niu tłumaczącym wzrost aktywności zawodowej kobiet zaniżonym pozio-
mem ich wynagrodzeń a przede wszystkim elastycznością niestandardo-
wych form ich zatrudnienia, słowem prekarnym statusem ich pracy jako
czynnikiem funkcjonalnym dla narodzin i ekspansji kapitalizmu siecio-
wego oraz ułatwiającym przewartościowanie na korzyść kapitału jego po-
zycji przetargowej w konflikcie ze światem pracy. W ramach narracji sub-
ordynacyjnej fenomen umasowienia pracy zawodowej kobiet jawi się ja-
ko uboczny efekt politycznej strategii restrukturyzacji kapitalizmu, który
zmienił układ sił między kapitałem a pracą. Praca kobiet okazuje się tu
przyswojona, podporządkowana i eksploatowana w ramach nowych, sie-
ciowych mechanizmów reprodukcji i akumulacji władzy i zysków kapita-
łu. Narracja subordynacyjna pokazuje zatem częściowy i pozorny charak-
ter wyswobodzenia kobiet z zależności od patriarchalnej struktury gospo-
darstwa domowego. Częściowa emancypacja kobiet, przez włączenie ich
w zasoby płatnej siły roboczej i osiągnięcie przez nie niezależności docho-
dowej, zostaje okupiona subordynacją i eksploatacją ich pracy w ramach
sieciowych struktur postindustrialnego kapitalizmu.

Podsumowanie

Narracja emancypacyjna i subordynacyjna stanowią konkurencyjne,
choć niekoniecznie sprzeczne, teoretyczne perspektywy wyjaśnienia feno-
menu upowszechnienia pracy zawodowej kobiet. Źródłem różnic między
nimi jest przede wszystkim to, iż odnoszą się one do znacząco odmien-
nych kontekstów społeczno-ekonomicznych. Narracja emancypacyjna od-
nosi się przede wszystkim do realiów krajów skandynawskich, podczas
gdy subordynacyjna — państw anglosaskich, w których wolnorynkowe
aspekty sieciowego kapitalizmu rozwinęły się najpełniej. I rzeczywiście
teoria defamilizacji Espinga-Andersena ze swoim kontekstem i wymo-
wą emancypacyjną znacznie lepiej przylega do realiów skandynawskie-
go opiekuńczego kapitalizmu niż wolnorynkowych społeczeństw anglosa-
skich. Możnaby zatem przyznać, iż każda z tych ram teoretycznych ogra-
nicza swoją ważność poznawczą do odrębnych fragmentów rzeczywisto-
ści społecznej współczesnych państw zachodnich. Wydaje się jednak, iż
narracja subordynacyjna pełniej i bardziej panoramicznie naświetla ana-
lizowany tu historyczny fenomen. Po pierwsze. pozwala ona uwidocznić
fakt, iż sam mechanizm defamilizacji jest ułomny i działa w ograniczonej



Praca zawodowa kobiet 73

skali, tylko częściowo uwalniając kobiety z zależności od patriarchalnego
reżimu rodzinnego. Pełna niezależność kobiet od rodziny stałaby się moż-
liwa, gdyby posiadały one analogiczną pozycję na rynku pracy jak męż-
czyźni, a jednocześnie ci ostatni wykonywaliby porównywalny wolumen
prac domowo-opiekuńczych. A jednak dane empiryczne tego w żadnym
wypadku nie potwierdzają. Mężczyźni nadal pozostają bardziej aktywni
zawodowo, a w krajach południowej Europy ta dysproporcja jest wręcz ra-
żąca. Z drugiej strony nadal wykonują oni znacznie mniej prac domowych
i w niewielkim stopniu partycypują w opiece nad dziećmi (Esping-Ander-
sen 2010b; Giddens 2006); więcej zarabiają za tę samą pracę; pracują naj-
częściej w pełnym wymiarze godzinowym, na pełny etat i są zatrudnieni
w ramach umowy o pracę. Z kolei kobiety pracują nieporównywalnie czę-
ściej w niepełnym wymiarze etatu, w ramach samozatrudnienia i umów
czasowych. Co więcej, jak tego dowiodły wcześniej prezentowane dane,
prawidłowość ta występuje również w krajach skandynawskich. Dodajmy
jednak, że oprócz ogromnej przewagi kobiet w zatrudnieniu niepełnoetato-
wym, w takich krajach jak Finlandia i Szwecja kobiety przeważają również
w umowach na czas określony. W Szwecji 14,5% aktywnych zawodowo
mężczyzn i 18,3% kobiet pracuje, będąc zatrudnionymi na czas określony.
W Finlandii zaś dotyczy to 12,7%, mężczyzn i 18,4% kobiet (dane za: Te-
ichgraber 2012). Zatem nawet w państwach skandynawskich aktywność
zawodowa kobiet, choć niemalże powszechna, nie jest pełnowymiarowa.

Wszystkie te dane dowodzą, iż, po pierwsze, patriarchat nadal ma się
dobrze w obszarze gospodarstwa domowego. Wciąż znacząco mocuje ko-
biety w domu i ceduje na nie wykonywanie usług domowo-opiekuńczych
w nieporównywalnie większym stopniu niż dzieje się to w przypadku męż-
czyzn, przez co uniemożliwia im pełnowymiarową aktywność zawodową.
Po drugie, pokazują znaczącą przewagę mężczyzn na rynku pracy, ujaw-
niając tym samym jego patriarchalne oblicze. Innymi słowy, patriarchat
zachowany w gospodarstwie domowym jest również silnie obecny na ryn-
ku pracy. Mechanizm defamilizacji, częściowo uwalniając kobiety z pa-
triarchalnej struktury gospodarstwa domowego, przemieszcza je na rynek
pracy. Tym samym jednak wikła je w patriarchalne zależności ekonomicz-
ne, decydujące o ich gorszym położeniu wobec mężczyzn i dyskryminacji
płciowej, przejawiającej się w nierównych wynagrodzeniach, niepropor-
cjonalnie wysokiej reprezentacji w niestandardowych formach zatrudnie-
nia czy pionowej i poziomej segregacji zawodowej (Giddens 2006). Defa-
milizacja jest zatem niepełna, a nierówność statusowego położenia kobiet
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i mężczyzn, tak w obrębie gospodarstwa domowego, jak i rynku pracy,
nadal silnie obecna.

Druga ważna kwestia wiąże się z tym, iż narracja subordynacyjna
jest w stanie w ujęciu panoramicznym opisać podwójną zależność pracy
zarobkowej kobiet, z jednej strony wobec struktur patriarchalnych, z dru-
giej zaś kapitalistycznych. Jak to wyżej wykazano, aktywność zawodo-
wa kobiet jest nadal limitowana i eksploatowana w efekcie jej częściowe-
go zawłaszczenia przez patriarchalną strukturę gospodarstwa domowego
i rynku pracy. Nie mniej ważne jest jednak to, że pozostaje ona zawłasz-
czona i wyzyskiwana w ramach postindustrialnej strategii uelastycznie-
nia kapitalizmu. Sformatowana do roli taniej, elastycznej i rozporządzal-
nej siły roboczej zostaje inkorporowana w tryby nowego, sieciowego me-
chanizmu akumulacji władzy i zysków kapitału. W tym wypadku po raz
kolejny uwidacznia się paradoksalna natura kapitalizmu, którą dostrzegł
już Marks (Marks, Engels 1949). Kapitalistyczny sposób produkcji wy-
swobadza z władzy tradycji, ale po to, by przywłaszczyć i eksploatować
w ramach władzy kapitału. W przypadku kobiet sytuacja jeszcze bardziej
komplikuje się. Kapitalizm wyzwala je z tradycji patriarchatu, ale tylko
częściowo, to znaczy w taki sposób, który na nowo je w nim mocuje. Te
same elastyczne i tanie miejsca pracy, na które trafiają w większości ko-
biety, uwalniają je częściowo z patriarchalnej tradycyjnej rodziny, dając
im niezależność ekonomiczną, z drugiej zaś strony zakotwiczają je w eko-
nomii gospodarstwa domowego w roli darmowej siły roboczej, wykonu-
jącej znaczącą większość prac domowo-opiekuńczych. Podstawowe zna-
czenie ma tu podział obowiązków opiekuńczych wobec dzieci, które na-
dal w przeważającej większości przypadają w udziale kobietom. Przyczy-
ną tego nie jest wbrew pozorom stereotyp opiekuńczej kobiecości, tylko
fakt, że kiedy rodzi się dziecko, decyzja o tym, które z partnerów weźmie
urlop rodzicielsko-wychowawczy oraz będzie zajmować się potomstwem,
podyktowana jest rachunkiem ekonomicznym. Aby zapewnić budżetowi
rodzinnemu większy przychód, wybór padnie na tego z rodziców, który
mniej zarabia i którego praca jest mniej stabilna, czyli na kobietę. Wi-
dać zatem, iż przyczyną niepełnej defamilizacji jest nie tylko nadal silnie
obecna zależność kobiet od patriarchatu w rodzinie, ale przede wszystkim
ustrukturowanie kobiecej siły roboczej w ramach postindustrialnej stra-
tegii uelastycznienia kapitalizmu. Kapitał potrzebował taniej, elastycznej
i rozporządzalnej siły roboczej kobiet, aby przezwyciężyć kryzys i stagna-
cję ekonomiczną w latach 70., zwiększyć przyrost i wydajność wytwa-
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rzanej stopy zysku, a równocześnie zdeprecjonować siłę klasy pracującej.
Obecnie utrzymywanie się płciowych nierówności płacowych i niepropor-
cjonalnej reprezentacji kobiet w formach niestandardowego zatrudnienia
świadczy o tym, iż nadal wymaga on taniości i elastyczności kobiecej si-
ły roboczej. W ramach szerszego ujęcia oznacza to, iż podrzędny status
kobiet w rodzinie i na rynku pracy wydaje się w równej mierze funkcją
podwójnej zależności kobiet od patriarchatu i kapitalizmu.

Arlie Hochshild w swojej książce „The Second Shift: Working Pa-
rents and the Revolution at Home”, próbując scharakteryzować interesu-
jący nas tu fenomen, zaproponowała dwa pojęcia: „praca na dwa etaty”
i „niedokończona rewolucja” (Hochschild 1989). Pierwsze z nich uwyraź-
nia znaczenie podwójnego obciążenia kobiet pracą domową i zawodową.
Kobiety masowo podjęły aktywność zawodową, a jednocześnie — nadal
niedostatecznie wspierane przez swoich partnerów — wykonują ogrom
prac domowo-opiekuńczych. Drugie zaś pokazuje, iż proces emancypacji
osiągnął dotychczas połowę drogi wiodącej do pełnego równouprawnie-
nia: kobiety weszły na rynek pracy, osiągają na nim coraz lepszą pozycję
i porównywalne z mężczyznami sukcesy zawodowe, ale podział obowiąz-
ków w sferze rodzinnej pozostaje nadal rażąco nierówny. Zatem dokoń-
czenie tego procesu wymaga analogicznej do tej na rynku pracy rewolucji
w obrębie gospodarstwa domowego, a więc egalitarnego podziału prac do-
mowo-opiekuńczych. Zauważmy, iż, niezależnie od intencji samej autor-
ki, jej ujęcie zakłada, że rewolucja na rynku pracy już się dokonała, albo
też dokonała się w takim zakresie, który wymaga jedynie nieznacznego
uzupełnienia. Jak wykazano powyżej, takie stanowisko jest nie do utrzy-
mania i wymaga korekty. Wbrew pojęciu „pracy na dwa etaty”, które za-
kłada właśnie pełnoetatową aktywność zawodową, kobiety nadal nie osią-
gnęły równoprawnej pozycji z mężczyznami, podejmując znacznie czę-
ściej niż oni niepełnowymiarową pracę w ramach niestandardowych form
zatrudnienia. Przyczyną tego faktu jest równoczesna zależność pracy za-
wodowej kobiet od patriarchalnej struktury podziału prac domowych, jak
i strategii uelastycznienia kapitalizmu, za pośrednictwem nowego mecha-
nizmu akumulacji władzy i zysków kapitału. Patriarchat i kapitalizm two-
rzą tu momenty jednej całości, wzajemnie się zakładając, wspierając i uzu-
pełniając. Niepełnowymiarowa i ekonomicznie eksploatowana aktywność
zawodowa w ramach nadal patriarchalnego rynku pracy, z jednej strony,
oraz obciążenie pracami domowymi, z drugiej, wzajemnie się warunku-
ją. Praca zawodowa, mimo jej umasowienia, stanowi ograniczony zasób
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emancypacyjny kobiet, albowiem pozostaje nadal w znaczącym stopniu
podwójnie podporządkowana i eksploatowana zarówno w ramach struktur
gospodarczych kapitalizmu, jak i patriarchalnej ekonomii gospodarstwa
domowego. Dlatego też dokończenie „niedokończonej rewolucji”, to zna-
czy urzeczywistnienie projektu pełnego równouprawnienia kobiet i męż-
czyzn, wymaga nie tylko zrewolucjonizowania patriarchalnej struktury go-
spodarstwa domowego, ale również przełamania logiki „kapitalistycznego
sposobu produkcji”, logiki nieograniczonej komodyfikacji i nieskończo-
nej akumulacji kapitału.
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