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¯ELAZNE DAMY POLITYKI

We wspó³czesnej debacie nad rol¹ kobiet oraz ich pozycj¹ w spo³eczeñ-
stwie, funkcjonuje przekonanie, ¿e drzwi wielu dziedzin ¿ycia s¹ dla kobiet
ci¹gle zbyt ma³o uchylone. Will Kymlicka zwraca uwagê na Ÿród³a tego stanu
rzeczy: „Jeœli jak¹œ grupê spo³eczn¹ wyklucza siê wystarczaj¹co d³ugo z ja-
kiegoœ przedsiêwziêcia, to mamy prawie 100 procent szans, ¿e regu³y tego
przedsiêwziêcia rozwin¹ siê w taki sposób, ¿e grupa owa nie bêdzie do nich
dostosowana”1. Zjawisko ograniczonego dostêpu i ma³ej liczby kobiet na wy-
sokich stanowiskach mo¿na dostrzec na rynku pracy, ale tak¿e – a mo¿e
przede wszystkim – na rynku politycznym, gdzie udzia³ kobiet w porównaniu
do mê¿czyzn jest kilkakrotnie mniejszy.

Motyw kobiet i ich obecnoœci w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego to-
warzyszy ludzkoœci od wieków, a zagadnienie uczestnictwa pañ w ¿yciu poli-
tycznym jest aktualne od przynajmniej pocz¹tku XX wieku, kiedy rozgorza³a
debata nad spo³eczn¹ rol¹ kobiety. W ostatnich latach zaobserwowaæ mo¿na
na œwiecie pewien charakterystyczny trend przejawiaj¹cy siê we wzrastaj¹cej
liczbie kobiet w organach w³adzy ustawodawczej czy wykonawczej. Jednak
mniejszy ich udzia³ w stosunku do liczby mê¿czyzn nadal budzi o¿ywione
dyskusje i mimo ¿e tematyka dostêpu kobiet do wysokich stanowisk politycz-
nych nie jest zagadnieniem nowym – wydaje siê mieæ stale ogromne znacze-
nie spo³eczne i polityczne.

Praktycznie do koñca XX wieku kobiety rz¹dzi³y bardzo rzadko. Jeœli uda-
wa³o siê im zdobyæ w³adzê, to zazwyczaj do grona najbli¿szych wspó³pra-
cowników dobiera³y sobie mê¿czyzn. Skutkowa³o to zwiêkszeniem zasiêgu
w³adzy mêskiej, „odbieraj¹c j¹ ca³kowicie kobietom, pozbawia³o je to mo¿li-
woœci zdobycia doœwiadczenia i wykazania siê w publicznej roli”2. Taki uk³ad
wp³ywa³ na to, ¿e w wielu przypadkach w³adza kobiet okazywa³a siê niefor-
maln¹, bo w du¿ej mierze sprawowa³y j¹, wp³ywaj¹c z cienia na decyzje mê-
¿ów, kochanków, wspó³pracowników3. W zwi¹zku z tym utar³a siê opinia, i¿

1 W. Kymlicka, Wspó³czesna filozofia polityczna, Kraków 1998, s. 265.
2 M. Nowak-Paralusz, Kobiety w polityce, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strate-

gii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziñski, Toruñ 2005, s. 299.
3 Ibidem.



polityka to domena mê¿czyzn, a stref¹ dzia³alnoœci pañ jest przede wszystkim
¿ycie prywatne, w którym te siê œwietnie odnajduj¹.

Pogl¹d ten ulega dziœ pewnej ewolucji, m.in. ze wzglêdu na fakt, i¿
prze³om XX i XXI wieku przyniós³ kobietom wiele sukcesów, które prze³o-
¿y³y siê na objêcie przez nie urzêdów prezydenckich czy funkcji szefów
rz¹dów w wielu miejscach na œwiecie. Mo¿na nawet stwierdziæ, i¿ tak dobrej
passy w œwiatowej polityce kobiety jeszcze nigdy nie mia³y. W ci¹gu zaledwie
kilku minionych lat uda³o siê im zdobyæ wiele kluczowych stanowisk poli-
tycznych w co najmniej kilkunastu pañstwach œwiata. I tak np. w Irlandii od
11 listopada 1997 r. g³ow¹ pañstwa jest Mary McAleese4, która od listopada
2005 r. (kiedy to zakoñczy³a siê kadencja prezydent Sri Lanki Chandriki Ku-
maratungi5) jest najd³u¿ej urzêduj¹c¹ obecnie kobiet¹ na stanowisku g³owy
pañstwa. Ale McAleese to nie jedyna pani prezydent na œwiecie. W Finlandii
– od 1 marca 2000 r. funkcjê prezydenta pañstwa sprawuje Tarja Halonen6,
a na Filipinach od 20 stycznia 2001 r. – Gloria Macapagal-Arroyo7. W Chile
od 11 marca 2006 r. prezydentem pañstwa jest Michelle Bachelet8, natomiast
w lipcu 2007 r. 72-letnia Pratibha Patil9 zosta³a wybrana pierwsz¹ kobiet¹ pre-
zydentem w Indiach. W Argentynie 10 grudnia 2007 r. prezydentem zosta³a
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4 Mary McAleese – urodzi³a siê 21 czerwca 1951 r. w Belfaœcie; zwi¹zana z parti¹ Fianna
Fáil; od 1997 r. jest ósmym z kolei prezydentem Irlandii. Oficjalnie pierwsza siedmioletnia ka-
dencja McAleese mia³a dobiec koñca w listopadzie 2004 r., jednak McAleese rozpisa³a wybory
prezydenckie na 14 wrzeœnia 2004 r., w których odnios³a ponowne zwyciêstwo. McAleese
na drug¹ kadencjê zosta³a zaprzysiê¿ona 11 listopada 2004 r.; President od Ireland,
http://www.president.ie/index.php?section=20, 10.04.2010.

5 Chandrika Bandaranaike Kumaratunga – urodzi³a siê 29 czerwca 1945 r. w Kolombo;
polityk Sri Lanki, prezydent kraju w latach 1994–2005; President Kumaratunga,
http://www.priu.gov.lk/execpres/cbk.html, 10.04.2010.

6 Tarja Halonen – urodzi³a siê 24 grudnia 1943 r. w Helsinkach; z zawodu jest prawniczk¹;
od 2000 r. jako pierwsza kobieta pe³ni funkcjê prezydenta Finlandii. W roku 2006 r. zosta³a wy-
brana na drug¹ kadencjê, 1 marca 2006 r. zosta³a ponownie zaprzysiê¿ona; urz¹d bêdzie pe³niæ
do 1 marca 2012 r.; President of the Republic of Finland, http://www.presidentti.fi/public/de-
fault.aspx?nodeid=41418&contentlan=2&culture=en-US, 12.04.2010.

7 Gloria Macapagal-Arroyo – urodzi³a siê 5 kwietnia 1947 r.; doktor nauk ekonomicznych;
od 2001 r. prezydent Filipin; President Gloria Macapagal-Arroyo, http://www.macapa-
gal.com/gma/biography/index.php, 11.04.2010.

8 Michelle Bachalet – urodzi³a siê 29 wrzeœnia 1951 r. w Santiago de Chile; zwi¹zana
z Socjalistyczn¹ Parti¹ Chile; w marcu 2006 r. zast¹pi³a Ricardo Lagosa i objê³a stanowisko
prezydenta; http://womenshistory.about.com/od/headsofstate20012010/p/bachelet_chile.htm,
12.04.2010.

9 Pratibha Patil – urodzi³a siê 19 grudnia 1934 r., indyjska polityk, w latach 2004–2007
gubernator stanu Rad¿asthan. By³a wiceprzewodnicz¹ca Rajya Sabhy, wy¿szej izby parla-
mentu indyjskiego. Od 25 lipca 2007 r. jest prezydentem Indii; „Wprost24”, http://lu-
dzie.wprost.pl/sylwetka/Pratibha-Patil/, 12.04.2010.



Cristina Fernández de Kirchner10, a 7 lutego 2010 r. wybory prezydenckie
w Kostaryce wygra³a Laura Chinchilla11.

Oprócz tego, ¿e coraz czêœciej funkcjê prezydenta zaczynaj¹ sprawowaæ
kobiety, to równie¿ w coraz wiêkszej liczbie pañstw kobiety sprawuj¹ urz¹d
szefa rz¹du. Jako przyk³ady wskazaæ mo¿na niemieck¹ kanclerz – Angelê
Merkel12 (na stanowisku od 22 listopada 2005 r., w roku 2009 wybrana na
drug¹ kadencjê), b¹dŸ ukraiñsk¹ premier – Juliê Tymoszenko13 (od 18 grudnia
2007 r. do 11 marca 2010 r.). Dodaæ warto, i¿ w Nowej Zelandii od 5 grudnia
1999 r. do 19 listopada 2008 r. premierem by³a Helen Clark14, Portia Simp-
son-Miller15 od 20 marca 2006 r. do 11 wrzeœnia 2007 r. sta³a na czele rz¹du
Jamajki, a Luisa Diogo16 od 17 lutego 2004 r. do 16 stycznia 2010 r. pe³ni³a tê
funkcjê w Mozambiku17.

Wiele z wymienionych powy¿ej kobiet ma bardzo dobre, gruntowne wy-
kszta³cenie, poparte doœwiadczeniem pracy na wysokich stanowiskach pu-
blicznych czy w biznesie, ponadto kobiety te s¹ ambitne, pewne siebie,
nastawione na sukces. Dotarcie do wysokich stanowisk w wielu przypadkach
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10 Cristina Fernández de Kirchner – urodzi³a siê 19 lutego 1953 r. w La Placie; argentyñska
polityk, w latach 2005–2007 senator z prowincji Buenos Aires; w latach 2003–2007 ¿ona pre-
zydenta Argentyny; od grudnia 2007 r. – g³owa pañstwa; Presidencia de la Nacion Agrentina,
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?lang=en, 12.04.2010.

11 Laura Chinchilla – urodzona 28 marca 1959 r., od 8 maja 2006 r. do 8 paŸdziernika 2008 r.
wiceprezydent Kostaryki i minister sprawiedliwoœci. Urz¹d prezydenta Kostaryki obejê³a
8 maja 2010 r.; Laura Chinchilla, http://laura-chinchilla.com/, 11.04.2010.

12 Angela Merkel – ur. 17 lipca 1954 r.; od 22 listopada 2005 r. jest kanclerzem Niemiec.
Stoi na czele tzw. „Wielkiej koalicji” z³o¿onej z deputowanych CDU/CSU i SPD. Pochodzi
z by³ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W swojej politycznej karierze pe³ni³a funkcjê
m.in. ministra do spraw kobiet i m³odzie¿y w rz¹dzie Helmuta Kohla. By³a równie¿ ministrem
œrodowiska, ochrony zasobów naturalnych i bezpieczeñstwa j¹drowego. Od roku 2000
jest przewodnicz¹c¹ Unii Chrzeœcijañsko-Demokratycznej (CDU); „Wprost24”, http://lu-
dzie.wprost.pl/sylwetka/Angela-Dorothea-Merkel/, 12.04.2010.

13 Julia Tymoszenko – urodzi³a siê 27 listopada 1960 r. w Dniepropietrowsku; doktor nauk
ekonomicznych; w roku 2005 zosta³a premierem; ponownie tê funkcjê objê³a w grudniu
2007 r.; „Wprost24”, http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Julia-Tymoszenko/, 11.04.2010.

14 Helen Clark – urodzi³a siê w 26 lutego 1950 r. w Hamilton; od 1993 r. szefowa Partii Pra-
cy; od 1999 r. jest premierem w Nowej Zelandii; Biography: Helen Clark, United Nations
Development Programme, http://www.undp.org/about/helen-clark-bio.shtml, 12.04.2010.

15 Portia Simpson-Miller – urodzona 12 grudnia 1945 r., przewodnicz¹ca Ludowej Partii Naro-
dowej (People’s National Party) od roku 2006; Governent of Jamaica, http://www.jis.gov.jm/Mini-
ster%20Profiles/html/9.htm, 12.04.2010.

16 Luisa Diogo – urodzi³a siê 11 kwietnia 1958 r.; cz³onek partii FRELIMO; pierwsza ko-
bieta sprawuj¹ca urz¹d premiera w Mozambiku; „Forbes.com”, http://www.forbes.com/lists/
2005/11/ZTLN.html, 12.04.2010.

17 Worldwide Guide to Women in Leadership, http://guide2womenleaders.com/Presidents.htm,
3.03.2008.



by³o dla nich niezmiernie trudnym zadaniem z powodów np. ma³ego zaplecza
finansowego, funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie stereotypów, czy wizerunku
kobiet, jaki jest kreowany przez media.

Warto zatem przypomnieæ najwa¿niejsze czynniki warunkuj¹ce poziom
partycypacji kobiet w ¿yciu politycznym. W rozwa¿aniach naukowych nad
problematyk¹ obecnoœci kobiet we w³adzy najczêœciej wymienianymi powo-
dami przyczyniaj¹cymi siê do mniejszej reprezentacji pañ s¹ uwarunkowania
biologiczne, spo³eczne, ideologiczne, strukturalne, kulturowe, religijne, czy
ekonomiczne. Poni¿ej zaprezentowano najwa¿niejsze – zdaniem autorki ni-
niejszego tekstu – determinanty partycypacji kobiet w ¿yciu politycznym.

Jedn¹ z najbardziej zauwa¿alnych i odczuwalnych przez kobiety barier s¹
czynniki kulturowe. Tradycyjnie polityka rozumiana jest jako „sfera mêska”,
w którym nie ma dla kobiet miejsca. Szczególnie podkreœlana jest specyfika
polityki jako dziedziny aktywnoœci wymagaj¹cej szczególnych predyspozycji,
którymi to zdolnoœciami dysponuj¹ ze swojej natury mê¿czyŸni18. Przyczyn¹
nieobecnoœci kobiet w ¿yciu politycznym jest równie¿ proces socjalizacji,
w trakcie którego dziewczêta i ch³opcy przygotowywani s¹ do odgrywania
odmiennych ról w spo³eczeñstwie: g³ównym zadaniem kobiety ma byæ reali-
zowanie roli matki, ¿ony, opiekunki ogniska domowego, natomiast mê¿czyŸ-
ni maj¹ zadbaæ o odpowiednie warunki bytowe dla siebie i swojej rodziny.
Ponadto same spo³eczeñstwa nie postrzegaj¹ kobiet jako tych, które mog¹
i powinny siêgaæ po stanowiska polityczne, a same kobiety czêsto nie dostrze-
gaj¹ swoich zalet, mo¿liwoœci i predyspozycji do pe³nienia takich ról19. Do-
datkowo, funkcjonuj¹ w spo³eczeñstwach stereotypy spo³eczno-kulturowe,
które wi¹¿¹ siê np. z wystêpuj¹c¹ w wielu pañstwach ide¹ patriarchatu, gdzie
„tradycyjny system wartoœci podkreœla naznaczony p³ci¹ podzia³ ról, w któ-
rym nie ma przyzwolenia na zaanga¿owanie polityczne kobiet lub te¿ jest ono
ograniczone do minimum”20. W takim systemie wartoœci wy³¹cznym przywile-
jem kobiet jest mo¿liwoœæ partycypacji w wyborach powszechnych. Dodatko-
wo, wa¿nym czynnikiem jest religia – wed³ug Olgi Barburskiej ze zwiêkszon¹
aktywnoœci¹ polityczn¹ kobiet mamy do czynienia czêœciej w krajach prote-
stanckich ni¿ katolickich21. Do faktorów kulturowych nale¿y te¿ zasiêg dzia-
³alnoœci ruchów feministycznych – im wiêcej mówi siê o feminizmie, im
bardziej jest on rozpowszechniony, tym wiêksza liczba kobiet obecnych na
wysokich stanowiskach publicznych.
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18 O. Barburska, Czynniki determinuj¹ce udzia³ kobiet w sprawowaniu w³adzy politycznej
w krajach Europy Zachodniej, „Studia Polityczne” 2002, nr 2, s. 73.

19 M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2007, s. 264.
20 O. Barburska, Czynniki determinuj¹ce udzia³..., op. cit., s. 74.
21 Ibidem, s. 74–75.



Istotn¹ rolê w postrzeganiu kobiet w ¿yciu publicznym odgrywaj¹ uwarun-
kowania o charakterze socjoekonomicznym, do których zalicza siê: status spo-
³eczny i ekonomiczny kobiety, dostêp do edukacji, iloœæ zasobów finansowych,
dostêp do rynku pracy, bezrobocie, borykanie siê z podwójnym obci¹¿eniem
prac¹ zawodow¹ i domow¹. „W grupie uwarunkowañ socjoekonomicznych
istotn¹ rolê wydaje siê odgrywaæ ogólny poziom rozwoju gospodarczego kraju.
Wysoki poziom tego wskaŸnika mo¿e przyczyniaæ siê do emancypacji kobiet
m.in. poprzez wzrost poziomu urbanizacji, wzrost poziomu wykszta³cenia,
a przez to do wiêkszego zainteresowania kobiet pozadomow¹ aktywnoœci¹, co
z kolei przek³ada siê na wiêkszy udzia³ kobiet w rynku pracy”22.

Najwa¿niejsz¹ grup¹ czynników zwi¹zanych z partycypacj¹ kobiet s¹ de-
terminanty o charakterze politycznym, wp³ywaj¹ce na proces kreowania elit
politycznych: na selekcjê kandydatów, na przebieg wyborów. Mo¿na zatem
wysnuæ wniosek, ¿e udzia³ kobiet we w³adzy zale¿y od systemu politycznego
i funkcjonuj¹cych w jego ramach systemu partyjnego i wyborczego23. Ideolo-
gia partii politycznych tak¿e ma wp³yw na reprezentacjê kobiet w danej partii,
a przez to i w ¿yciu politycznym. W partiach prawicowych jest zwykle mniej
kobiet ani¿eli w ugrupowaniach o korzeniach lewicowych24.

Wszystkie wymienione powy¿ej czynniki maj¹ wp³yw na to, ile kobiet
obecnych jest na scenie politycznej danego pañstwa, a tak¿e ile z nich zajmuje
wysokie funkcje publiczne. W opinii Christine Ockrent „bez wzglêdu na to,
do jakich kultur czy systemów politycznych, w obrêbie których realizuj¹ swoje
talenty i uprawnienia, nale¿¹ te kobiety, mo¿na stwierdziæ, ¿e sprê¿yny dzia³a-
nia ich ambicji, metody zdobywania w³adzy i jej sprawowania s¹ bardzo podob-
ne jak u mê¿czyzn. Ale dla kobiet wszystko by³o i jest nadal trudniejsze”25.

Doœwiadczenie pokazuje, ¿e gdy kobieta u w³adzy wyka¿e siê w swojej
politycznej dzia³alnoœci stanowczoœci¹, konsekwencj¹, odwag¹ lub podejmie
du¿e ryzyko, czêsto otrzymuje przydomek „¯elazna Dama”. „¯elazna Dama”
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22 M. Musia³-Karg, Kobiety w organach w³adzy ustawodawczej i wykonawczej, w: Kobiety
we wspó³czesnej Europie. Rola i miejsce kobiet w na rynku pracy, w polityce i w spo³eczeñ-
stwie, red. M. Musia³-Karg, Toruñ 2009, s. 79–82.

23 System wyborczy oparty na zasadzie proporcjonalnoœci, któremu towarzysz¹ wyborcze
okrêgi wielomandatowe, jest bardziej przyjazny wiêkszej liczbie kobiet we w³adzy ustawo-
dawczej ani¿eli np. system wiêkszoœciowy oparty na jednomandatowych okrêgach wybor-
czych. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e Wielka Brytania, gdzie w Izbie Gmin zasiada oko³o 20%
kobiet, co w znacznej mierze jest konsekwencj¹ systemu wyborczego opartego na jednomanda-
towych okrêgach wyborczych.

24 Taki stan rzeczy wynika zapewne z faktu, i¿ to w³aœnie programy partii lewicowych
w kontekœcie roli kobiet w ¿yciu spo³ecznym czerpi¹ z ideologii ró¿norodnych ruchów kobie-
cych.

25 C. Ockrent, Kobiety u w³adzy, Warszawa 2007, s. 174.



(Iron Lady) to okreœlenie czêsto u¿ywane w stosunku do kobiet, pe³ni¹cych
funkcjê g³ów pañstw lub szefów rz¹dów narodowych na ca³ym œwiecie. Zgod-
nie z przyjêtym rozumieniem ¿elazna dama to kobieta silna, stanowcza i zaj-
muj¹ca wysokie stanowisko pañstwowe, które w wiêkszoœci przypadków
zdoby³a pokonuj¹c konkuruj¹cych z ni¹ w wyborach mê¿czyzn. Dla wielu
osób sam pomys³ kobiet sprawuj¹cych w³adzê jest ma³o prawdopodobny
i dlatego taka sytuacja rzadko ma miejsce w rzeczywistoœci – bo albo ta w³ad-
czyni nie jest prawdziw¹ kobiet¹ lub te¿ rz¹dzi w ewidentnie z³y sposób. St¹d
okreœlenia typu „¯elazna Dama”26.

Tytu³ „¯elazna Dama” najczêœciej kojarzy siê z Margaret Thatcher, która
w latach 1979–1990 sta³a na czele rz¹du Wielkiej Brytanii. Warto jednak pa-
miêtaæ, i¿ przypisywanie kobietom u w³adzy mêskich cech czy mêskich okre-
œleñ mia³o miejsce ju¿ du¿o wczeœniej. Za dobry przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e
królowa Holandii – Wilhelmina, która zasiada³a na tronie holenderskim w la-
tach 1890–1948. Po rozpoczêciu drugiej wojny œwiatowej i po zaatakowaniu
Holandii przez hitlerowców, w maju 1940 r. królowa Wilhelmina wraz z ro-
dzin¹ i swoim rz¹dem zbieg³a do Londynu, sk¹d prowadzi³a odwa¿n¹ walkê
z niemieckim okupantem. Jeszcze za jej rz¹dów – tylko z faktu i¿ by³a kobiet¹,
odmówiono królowej Wilhelminie tytu³u „Najwy¿szego Dowódcy”. Jednak
sprawnoœæ królowej doceniano na arenie miêdzynarodowej, a Winston Chur-
chill nazwa³ j¹ nawet „jedynym mê¿czyzn¹ w holenderskim rz¹dzie”27.
W 1945 r. królowa Holandii – Wilhelmina – triumfalnie wróci³a do kraju, po to
by w 1948 r. – po 58 latach panowania – abdykowaæ na rzecz córki Juliany28.

Inne kobiety okreœlane mianem „jedynego mê¿czyzny w rz¹dzie” to m.in.
premier Izraela Golda Meir29 oraz premier Indii – Indira Gandhi.

Golda Meir, urodzi³a siê 3 maja 1898 r., a zmar³a 8 grudnia 1978 r. W roku
1949 r. zosta³a po raz pierwszy wybrana do Knesetu – izraelskiego parlamentu
i zasiada³a w nim nieprzerwanie do 1974 r. Od 1949 do 1956 by³a ministrem
pracy. W czerwcu 1956 r. objê³a stanowisko ministra spraw zagranicznych,
a nastêpnie m.in. zainicjowa³a wspó³pracê gospodarcz¹ Izraela z nowopow-
sta³ymi pañstwami afrykañskimi. W roku 1965 Meir zosta³a wybrana do
szóstego Knesetu, jednak ze wzglêdów zdrowotnych wycofa³a siê na pewien
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26 Iron Ladies Uncovered. From England to Liberia, Women are Showing Off Their Politi-
cal Muscle, http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory?storyId=930, 28.03.2010.

27 Ibidem.
28 Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau – urodzi³a siê 31 sierpnia 1880 r.

w Hadze, zmar³a 28 listopada 1962 r. w zamku Het Loo ko³o Apeldoorn; http://historia_ko-
biet.w.interia.pl/teksty/wilhe.htm, 15.03.2010.

29 Izrael. Serwis poœwiêcony Izraelowi i narodowi ¿ydowskiemu, http://www.izrael.ba-
dacz.org/historia/biografia_meir.html, 1.04.2010.



czas z aktywnego ¿ycia politycznego. Po nag³ej œmierci premiera Levi Eshko-
la, Golda Meir powróci³a na scenê polityczn¹, a 17 marca 1969 r. zosta³a wy-
brana premierem Izraela.

Meir by³a czwartym premierem Izraela, pe³ni¹c tê funkcjê od 17 marca
1969 r. do 11 kwietnia 1974 r. Okreœlana by³a „¿elazn¹ dam¹” izraelskiej poli-
tyki lata przed przylgniêciem tego okreœlenia do premier Thatcher. Meir by³a
pierwsz¹ (i jak dotychczas ostatni¹) kobiet¹ na stanowisku szefa rz¹du Izraela,
a tak¿e trzeci¹ kobiet¹ premierem na œwiecie. Dawid Ben Turion – pierwszy
premier Izraela – okreœli³ Meir jako „jedynego mê¿czyznê w gabinecie”30.

Indyjskiej polityk – Indirze Gandhi – tak¿e przypisano miano „¿elaznej
damy”. Po œmierci ojca – Jawaharlal Nehru – w 1964 r. – urodzona w 1917 r.
Indira Gandhi rozpoczê³a karierê polityczn¹ zostawszy wybrana do parlamen-
tu z ramienia Indyjskiego Kongresu Narodowego. Nastêpnie zosta³a mini-
strem w gabinecie Lal Bahadur Shastri. Kiedy Shastri zmar³ w 1966, Gandhi
stanê³a na czele partii, a tym samym na czele rz¹du Indii.

Gandhi – zajmuj¹c najwy¿sze stanowisko rz¹dowe w bardzo patriarchal-
nym spo³eczeñstwie – okaza³a siê bardzo aktywnym politykiem, dobrym stra-
tegiem i skutecznym przywódc¹ pañstwowym31. Podczas pe³nienia urzêdu
premiera d¹¿y³a do wzmocnienia swojej w³adzy m.in. tworz¹c gabinety,
w sk³ad których wchodzili ludzie, którzy nie mogli jej zagroziæ. W 1969 r.
po roz³amie w Indyjskim Kongresie Narodowym za³o¿y³a w³asn¹ partiê,
a w 1971 r. zosta³a ponownie wybrana na stanowisko szefa rz¹du. Po wygra-
nej dwutygodniowej wojnie indyjsko-pakistañskiej (nazywanej równie¿ woj-
n¹ bengalsk¹)32 w grudniu 1971 r. pozycja Indiry Gandhi jeszcze bardziej siê
umocni³a. Co ciekawe, prezydent Stanów Zjednoczonych Richard M. Nixon,
wypowiadaj¹c siê o dzia³alnoœci i sposobie sprawowania w³adzy przez Gandhi
nazwa³ j¹ „star¹ wiedŸm¹”33.

„¯elazna dama” to okreœlenie, które – jak ju¿ zosta³o wspomniane – koja-
rzy siê przede wszystkim z Margaret Thatcher – brytyjsk¹ premier, która sta³a
na czele rz¹du Zjednoczonego Królestwa w latach 1979–1990 i s³ynê³a z jed-
noznacznie przeciwnego stanowiska wobec Zwi¹zku Radzieckiego. Zreszt¹
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30 Ibidem.
31 Indira Gandhi – urodzi³a siê 19 listopada 1917 r., zginê³a w zamachu 31 paŸdziernika

1984 r. W latach 1966–1977 oraz 1980–1984 pe³ni³a stanowisko premiera Indii; Smt. Indira
Gandhi – A Profile, Prime Minister of India website, http://www.pmindia.nic.in/pm_gand-
hi.htm, 01.04.2010.

32 M. Nawrot, Wojna indyjsko-pakistañska 1971 r., „Portal Spraw Zagranicznych”,
9.01.2005, http://www.psz.pl/tekst-823/Wojna-indyjsko-pakistanska-1971-r, 27.03.2010.

33 Iron Ladies Uncovered. From England to Liberia, Women are Showing Off Their Politi-
cal Muscle, http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory?storyId=930, 28.03.2010.



Thatcher po raz pierwszy okreœlona zosta³a jako „¿elazna” w roku 1979
w³aœnie przez media radzieckie – cztery lata po tym, jak zosta³a wybrana na li-
dera Partii Konserwatywnej. Przydomek „¯elaznej Damy” utrwalony zosta³
póŸniej podczas zmagañ Margareth Thatcher ze zwi¹zkowcami wielu bran¿.
Thatcher by³a pierwsz¹ kobiet¹–premierem w historii Wielkiej Brytanii. W ob-
liczu pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej swego kraju i wzrastaj¹cego nie-
zadowolenia spo³ecznego rozpoczê³a realizacjê szeroko zakrojonego programu
liberalnych zmian gospodarczych i spo³ecznych, który okreœlony zosta³ mia-
nem thatcheryzmu34. Jak zapisano na stronach internetowych Centrum im.
Adama Smitha, „Ma³o który polityk na tyle mocno zapisuje w anna³ach histo-
rii, by jego nazwisko da³o pocz¹tek okreœlonemu nurtowi w polityce. Marga-
ret Thatcher jest jedn¹ z nielicznych osób, której siê to uda³o”35.

Wed³ug wspó³pracownika M. Thatcher – Geoffreya Howe, „Jej prawdzi-
wym osi¹gniêciem by³o nie tylko przekszta³cenie i odmiana jednej partii, ale
dwóch. Kiedy laburzyœci wrócili do w³adzy nie mog³o byæ mowy o odwrocie
od thatcheryzmu, który zosta³ przez nich zaakceptowany”36. Sukces realizacji
idei thatcheryzmu niew¹tpliwie zwi¹zany by³ z konsekwentn¹ i nieugiêt¹ po-
staw¹ pani premier, która z wytrwa³oœci¹ i odwag¹ wprowadza³a swoje za-
mierzenia w ¿ycie, nie bêd¹c powstrzyman¹ przez jakiekolwiek okolicznoœci
zewnêtrzne37. Zaufanie spo³eczne i przychylnoœæ opinii publicznej Thatcher
ostatecznie zdoby³a zwyciêstwem w wojnie o Wyspy Falklandzkie, zajête
przez Argentynê w kwietniu 1982 r.38 Jednak najwiêkszym wyzwaniem dla
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34 „Thatcheryzm ma dziœ dwa znaczenia. Pierwotnie by³o to okreœlenie polityki trzech
gabinetów konserwatywnych, rz¹dz¹cych Wielk¹ Brytani¹ w latach 1979–1990, a do pewnego
stopnia tak¿e jej kontynuacji w wykonaniu premiera Johna Majora (1990–1997). Wspó³czeœnie
jest to tak¿e nazwa myœli politycznej, wywodz¹cej siê w prostej linii z podstawowych za³o¿eñ
rz¹dów ¯elaznej Damy. Podstawowymi zasadami thatcheryzmu s¹: liberalne i wolnorynkowe
nastawienie w kwestiach gospodarczych, ciêcia wydatków publicznych, obni¿ka podatków
oraz konserwatyzm w sferze spo³ecznej i obyczajowej. Ideologicznymi i koncepcyjnymi fun-
damentami thatcheryzmu by³y: klasyczny konserwatyzm, neoliberalizm i monetaryzm”; Tha-
tcheryzm, Centrum im. A. Smitha, http://www.smith.org.pl/pl/pages/display/111, 10.04.2010.

35 Thatcheryzm, Centrum im. A. Smitha, http://www.smith.org.pl/pl/pages/display/111,
10.04.2010.

36 Ibidem.
37 What is Thatcherism? Did it Suceed?, Courseworkhelp, http://www.coursework-

help.co.uk/A_Level/Politics/2.htm, 09.04.2010.
38 Wojna o Falklandy (inaczej – wojna o Malwiny) to maj¹cy miejsce od marca do czerwca

1982 r. konflikt zbrojny pomiêdzy Argentyn¹ i Wielk¹ Brytani¹. Bêd¹ce w posiadaniu Wielkiej
Brytanii wyspy na po³udniowym Atlantyku zosta³y zaatakowane przez wojska argentyñskie.
W wyniku wojny Falklandy pozosta³y we w³adaniu Wielkiej Brytanii. Rz¹dz¹ca Argentyn¹ junta
wojskowa upad³a, a w kraju wprowadzono demokracjê; Wojna o Falklandy – Malwiny 1982
rok, „Konflikty zbrojne”, http://www.konflikty.pl/a,729,Czasy_najnowsze,Wojna_o_Falklan-
dy_-_Malwiny_1982_rok.html, 11.04.2010.



Margaret Thatcher okaza³o siê ograniczenie przywilejów niektórych grup
zwi¹zkowców, których dzia³ania uniemo¿liwia³y efektywne dzia³ania po-
przednich gabinetów. W przeciwieñstwie do swoich poprzedników Thatcher
oœmieli³a siê rzuciæ wyzwanie zwi¹zkom zawodowym i zerwa³a z dotychcza-
sow¹ ugodow¹ polityk¹. Mimo d³ugich strajków ostro protestuj¹cych górni-
ków premier Thatcher nie ugiê³a siê pod ich szanta¿em. W konsekwencji tych
nieprzyjaznych nastrojów Margaret Thatcher otrzyma³a przydomek „Mag-
gie”, które to okreœlenie w krótkim czasie sta³o siê popularnym has³em wyko-
rzystywanym nie tylko w czasie protestów, ale i w wielu satyrach39.

Slogan „Maggie precz!” („Maggie out”) by³ czêsto wykrzykiwany przez
przeciwników Thatcher. Premier by³a znienawidzona szczególnie przez lewi-
cowców, sta³a siê tak¿e bohaterk¹ kilku piosenek: „Stand Down Margaret” –
„Margaret ust¹p” (The Beat), „Margaret On The Guillotine” – „Margaret na
gilotynê” (Morrissey), „Mother Knows Best” – „Matka wie najlepiej” (Ri-
chard Thompson). Premier sta³a siê równie¿ przedmiotem wielu ¿artów, m.in.
Francuz – Renaud Séchan napisa³ piosenkê pod tytu³em „Miss Maggie”, w któ-
rej chwali³ kobiety jako istoty powstrzymuj¹ce siê od wielu œmiesznych za-
chowañ w³aœciwych tylko dla mê¿czyzn – z wyj¹tkiem dla Mrs Thatcher.

W kontekœcie polityki zagranicznej nale¿y zaznaczyæ, i¿ Thatcher d¹¿y³a
do œcis³ego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi oraz do wzmocnienia przy-
mierza z NATO. By³a zdecydowan¹ przeciwniczk¹ komunizmu, konsekwentnie
opowiadaj¹c¹ siê za realizacj¹ polityki odstraszania Zwi¹zku Sowieckiego,
któr¹ Ronald Reagan zast¹pi³ politykê détente (francuskie – odprê¿enie, ³ago-
dzenie), uprawian¹ przez Zachód w latach siedemdziesi¹tych.

W tym kontekœcie warto zauwa¿yæ, i¿ kobiety piastuj¹ce wysokie stanowi-
ska pañstwowe czêsto maj¹ identyczne podejœcie do pe³nionej przez siebie
funkcji i podejœcie to nie jest zale¿ne od p³ci. Margaret Thatcher i Golda Mair
zapytane o to jak to jest byæ jednoczeœnie kobiet¹ i szefem rz¹du, obie panie
– niezale¿nie od siebie – odpowiedzia³y w ten sam sposób: „Nic nie wiem na
ten temat, bo nie wiem, jak to jest byæ mê¿czyzn¹”40. Jak zauwa¿a Ockrent
– M. Thatcher, G. Meir, I. Gandhi – w swoim czasie stanowi³y wyj¹tki, „które
nie potwierdza³y regu³y: wszystkie trzy wypowiedzia³y wojnê i pos³a³y mê¿-
czyzn na œmieræ, wszystkie trzy wziê³y na siebie za to odpowiedzialnoœæ
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39 Margaret Thatcher, pionierka prywatyzacji, „iWoman.pl”, http://www.iwoman.pl/na-se-
rio/ludzie/margaret;thatcher;pionierka;prywatyzacji,111,0,546159.html, 09.04.2010; B. Whe-
eler, The razzle dazzle of Maggie, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4695832.stm,
9.04.2010.

40 C. Ockrent, Kobiety..., op. cit., s. 175.



w imiê wy¿szych racji swoich narodów, wszystkie trzy zosta³y dziwacznie
ustrojone w takie samo przezwisko: «¯elazna Dama»”41.

Przez oko³o dwadzieœcia lat od zakoñczenia piastowania urzêdu przez bry-
tyjsk¹ Iron Lady – okreœlenie „¯elazna Dama” przylgnê³o tylko do kilku
kobiet na stanowisku g³owy pañstwa czy szefa rz¹du42. Jako przyk³ad wspo-
mniana mo¿e byæ Eugenia Charles43, która przez ponad piêtnaœcie lat – od
roku 1980 do 1995 – sta³a na czele rz¹du Dominiki44. Przydomek „¯elazna
Dama Karaibów” (Iron Lady of the Caribbean) zyska³a miêdzy innymi dlate-
go, ¿e bezkompromisowo walczy³a z korupcj¹ oraz d¹¿y³a do realizacji praw
jednostki45. Charles by³a drug¹ kobiet¹ premier na Karaibach, a pierwsz¹ i jak
dot¹d jedyn¹ kobiet¹ na stanowisku szefa rz¹du w Dominice.

„¯elazne damy” obecne s¹ tak¿e w dzisiejszym ¿yciu politycznym. Julia
Tymoszenko – by³a premier Ukrainy – równie¿ uznawana jest za Iron Lady
œwiatowej polityki. Ta charyzmatyczna polityk, która uchodzi³a za muzê,
ksiê¿niczkê46 ukraiñskiej pomarañczowej rewolucji47, z porywaj¹cym t³umy
stylem mówienia – okreœlana jest jedn¹ z najbardziej wp³ywowych kobiet na
œwiecie. Czêsto wymieniana jest po Margaret Thatcher, Angeli Merkel, Hilla-
ry Clinton. Mimo ¿e Tymoszenko w lutym roku 2010 przegra³a drug¹ turê
wyborów prezydenckich w konkurencji z Wiktorem Janukowyczem, jak
twierdz¹ komentatorzy, ma w rêce bardzo du¿y skarb – ok. 25% elektoratu
ukraiñskiego, który zdo³a³a zgromadziæ bêd¹c jednoczeœnie szefow¹ rz¹du
oraz szefow¹ partii Blok Julii Tymoszenko48. Tymoszenko dla niektórych jest
wyrachowan¹ „populistk¹ i oligarchini¹, która mami ludzi obietnic¹ zaprowa-
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41 Ibidem.
42 W niektórych przypadkach mia³o to miejsce jeszcze w czasie aktywnoœci politycznej

tych kobiet, a w innych – ju¿ postfactum.
43 Dame Mary Eugenia Charles, urodzona 15 maja 1919 r., zmar³a 6 wrzeœnia 2005 r. By³a

premierem Dominiki od 21 lipca 1980 r. do 14 czerwca 1995 r.
44 Dominika (Dominica, Wspólnota Dominiki – Commonwealth of Dominica) – pañstwo

na Morzu Karaibskim, wyspa w po³udniowej czêœci archipelagu Ma³ych Antyli, w grupie
Wysp Zawietrznych (Windward Islands), pomiêdzy Gwadelup¹ i Martynik¹.

45 P. Patullo, Dame Eugenia Charles. The Caribbean’s first woman PM, she led Dominica
for 15 years, „The Guardian” z dnia 8 wrzeœnia 2005 r., http://www.guardian.co.uk/news/
2005/sep/08/guardianobituaries.pollypattullo, 11.04.2010.

46 D. Popow, I. Milstein, Pomarañczowa ksiê¿niczka. Zagadka Julii Tymoszenko, Kraków
2007.

47 D. Bieñkowska, ¯elazna Dama? Joanna d’Arc? Sprytny polityk?, „Repka.pl – Republika
Kobiet. Pierwszy portal kobiecy”, http://www.repka.pl/Czytelnia/artyku-y/Zelazna-Dama—Jo-
anna-d-Arc—Sprytny-polityk-.aspx, 12.04.2010.

48 T. Halpin, Premier Julia Tymoszenko ani myœli o wycofaniu siê z polityki, „Polska. The
Times” z dnia 12 lutego 2010 r., http://www.polskatimes.pl/magazynthetimes/221033,pre-
mier-julia-tymoszenko-ani-mysli-o-wycofaniu-sie-z,id,t.html#material_2, 11.04.2010.



dzenia porz¹dku w kraju, choæ sama nie wyjaœni³a swej ciemnej przesz³oœci.
Dla innych to jedyny polityk na Ukrainie, który pozosta³ wierny idea³om po-
marañczowej rewolucji”49. „Piêkna Julia” – bo tak jest nazywana – jest
niew¹tpliwie siln¹ kobiet¹ i konsekwentnym politykiem, a jej biografia, która
mog³aby dostarczyæ materia³u na krymina³, bajkê o wspó³czesnym Kopciuszku,
czy thriller polityczny jest tego niezaprzeczalnym dowodem50. Tymoszenko
przez ostatnie kilka lat sta³a siê symbolem Ukrainy, co potwierdza legendarny
strateg marketingu – Al Ries – uznaj¹c, ¿e „¯elazna dama znad Dniepru” jest
jedynym rozpoznawalnym znakiem Ukrainy51.

Pierwsze dziesiêciolecie XXI wieku to równie¿ czas rz¹dów Angeli Mer-
kel. W sierpniu 2009 r. „Angie” – jak Niemcy ¿artobliwie nazywaj¹ swoj¹
kanclerz – po raz czwarty z rzêdu zosta³a uznana przez magazyn „Forbes” za
najbardziej wp³ywow¹ kobietê œwiata52. W okresie 2005–2010 zarówno Re-
publika Federalna Niemiec, Europa, jak i ca³y œwiat nauczy³y siê jednego:
b³êdem jest nie doceniaæ Angeli Merkel, która od stanowiska sekretarza Freie
Deutsche Jugend, poprzez stanowiska ministrów kolejno do spraw kobiet
i m³odzie¿y, œrodowiska, ochrony zasobów naturalnych i bezpieczeñstwa
j¹drowego, sekretarza generalnego i przewodnicz¹cej CDU, dotar³a do stano-
wiska kanclerza Niemiec53. Angela Merkel to pierwsza kobieta, któr¹ kariera
polityczna wynios³a na stanowisko najwa¿niejszej osoby w Niemczech. Przed
wyborami do Bundestagu w 2005 r. Merkel powiedzia³a: „To, ¿e jestem ko-
biet¹, ka¿dy widzi, dlatego nie muszê uprawiaæ kobiecej polityki”54. Wyszy-
dzana na pocz¹tku kadencji przez rodzime kabarety „krêpa i ma³o urodziwa”
kobieta ze wschodnich Niemiec po kilku latach rz¹dów zaczê³a biæ rekordy
popularnoœci – w RFN zdystansowa³a nawet papie¿a Benedykta XVI. Zyska³a
tak¿e sympatiê Francuzów, W³ochów i Hiszpanów55. Po kolejnych wyborach
parlamentarnych w RFN – Angela Merkel ponownie stanê³a na czele rz¹du.
Merkel czêsto nazywana jest „¿elazn¹ pani¹ kanclerz” lub po prostu „¿elazn¹
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49 M. Wojciechowski, Pomarañczowa ksiê¿niczka – zagadka Julii Tymoszenko, Popow,
Dymitr; Milstein, Ilia, „GazetaWyborcza.pl” z dnia 25 czerwca 2007 r., http://wyborcza.pl/
1,75517,4251867.html, 12.04.2010.

50 Ibidem.
51 Jej w³osy s¹ symbolem Ukrainy, http://wiadomosci.mini.wp.pl/gid,12001737,img,

12001843,kat,1356,mgaleria.html?ticaid=19fbe&_ticrsn=5, 11.04.2010.
52 C. Lötsch, Angela Merkel nosi spodnie, 24.09.2009, http://www.cafebabel.pl/artic-

le/31409/angela-angie-merkel-nosi-spodnie.html, 13.04.2010.
53 Ibidem.
54 F. Gañczak, RFN – Republika spódnic, „Newsweek.pl” z dnia 5 sierpnia 2009 r.,

http://www.newsweek.pl/kobieta/artykuly/ja_kobieta/rfn—-republika-spodnic,42097,1, 13.04.2010.
55 P. Cywiñski, Czarna Dama – Angela Merkel, „Wprost24.pl”, http://www.wprost.pl/

ar/148333/Czarna-Dama-Angela-Merkel/, 13.04.2010.



dam¹” – przede wszystkim za determinacjê, z jak¹ broni interesu Niemiec
w Unii Europejskiej56. Warto nadmieniæ, i¿ w porównaniu do poprzednich ga-
binetów – w rz¹dzie niemieckiej kanclerz wiêcej tek dzier¿¹ kobiety57. Co cie-
kawe, jeszcze przed wyborami 2005 r., kiedy szefowa CDU nie sprawowa³a
jeszcze funkcji kanclerza, tygodnik „Der Spiegel” og³osi³, ¿e „Niemcy staj¹
siê republik¹ kobiet”58.

Oprócz wspomnianych powy¿ej znanych kobiet ¿ycia politycznego, warto
jeszcze przynajmniej wymieniæ inne panie, o których mówi (czy mówi³o) siê
mniej, a w stosunku do których równie¿ u¿ywano okreœlenia „¯elazna Dama”.

Nale¿y do nich miêdzy innymi, Neelie Kroes59 – pe³ni¹ca najpierw funkcjê
komisarza Unii Europejskiej do spraw konkurencji, a w drugiej z kolei Komi-
sji Europejskiej pod przewodnictwem José Manuela Barroso – od roku 2010
pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cej Komisji oraz komisarza Unii Europej-
skiej do spraw agendy cyfrowej60. Kroes znana jest z tego, ¿e wierzy w otwar-
te standardy, a dowodem tego jest fakt, i¿ w latach 2004–2009, gdy zajmowa³a
siê sprawami konkurencji w Unii, nie obawia³a siê nak³adania gigantycznych
kar na najwiêksze koncerny, rozbija kartele, udaremnia³a szkodliwe fuzje, eg-
zekwowa³a zwroty pomocy publicznej. Od jej decyzji zale¿a³ równie¿ los pol-
skich stoczni. Wed³ug Jonathana Todd, rzecznika holenderskiej komisarz,
Kroes jest kobiet¹ odwa¿n¹ i pewn¹ siebie61, dlatego te¿ przylgnê³o do niej
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56 Niemcy. Angela Merkel now¹ „¿elazn¹ dam¹” Europy, 23.03.2010, PAP, http://wiado-
mosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,7693231,Niemcy__Angela_Merkel_nowa__zelazna_da-
ma__Europy_.html, 13.04.2010.

57 W momencie finalizowania tekstu (kwiecieñ 2010) jest ich piêæ: Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger – minister sprawiedliwoœci, Ursula von der Leyen – minister pracy i spraw
socjalnych, Ilse Aigner – minister ds. wy¿ywienia, rolnictwa i ochrony konsumentów, Kristina
Schröder – minister ds. polityki rodzinnej, osób starszych, kobiet i m³odzie¿y, Annette Schavan
– minister edukacji i badañ; Die Bundesregierung, http://www.bundesregierung.de/Webs/
Breg/EN/Federal-Government/Cabinet/cabinet.html, 13.04.2010.

58 R. Hoppe, Republik der Frauen, „Der Spiegel” 2004, nr 136, s. 69.
59 Neeli Kroes urodzi³a siê 19 lipca 1941 r. w Rotterdamie. W latach 1977–1981 by³a holen-

derskim wiceministrem transportu, prac publicznych i telekomunikacji, a w latach 1982–1989
doradza³a szefowi tego resortu; Neeli Kroes, Vice-President of the Eureopean Commision,
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/about/cv/index_en.htm, 14.04.2010.

60 Cz³onkowie Komisji Barroso (2010–2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/co-
mmission_2010-2014/index_pl.htm, 15.04.2010.

61 I. Czerny, Neelie bez ceregieli, „Polityka.pl”, 8.10.2008, http://www.polityka.pl/swiat/lu-
dzie/270347,1,kroes-neelie.read?backTo=http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1504020,1,pol-
ska-polityka-morska.read, 15.04.2010. T. Boguszewicz, ¯elazna dama Komisji Europejskiej
zajmie siê telekomunikacj¹, 01.12.2009, „Rpkom.pl”, Serwis Dziennika „Rzeczpospolita”,
http://www.rpkom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=478:elazna-dama-ko-
misji-europejskiej-zajmie-si-telekomunikacj&catid=1:artykuy, 15.04.2010.



okreœlenie „¯elazna Dama Antymonopolu” („Iron Lady of Antitrust”) czy te¿
„Stalowa (twarda) Neelie” („Steely Neelie”)62.

Oprócz Kroes – równie¿ inna Holenderka – Rita Verdonk – nazywana jest
„¯elazn¹ Dam¹” czy te¿ „¯elazn¹ Rit¹”63. Erna Solberg – przewodnicz¹ca
Norweskiej Partii Konserwatywnej (Høyre) przez tward¹ politykê, jak¹ pro-
wadzi³a w swoim resorcie samorz¹du terytorialnego i rozwoju regionalnego,
zyska³a przydomek „¯elaznej Erny” (norw. Jern-Erna)64. „Portugalska ¯elaz-
na Dama” to socjaldemokratka – Manuela Ferreira Leite, a Medelaine Albright
– by³a amerykañska sekretarz stanu nazywana by³a „Titanium Lady” ze
wzglêdu na szereg podobieñstw do brytyjskiej premier – Thatcher.

Kobiety nosz¹ce miano „¯elaznej Damy” pochodz¹ dziœ praktycznie ze
wszystkich kontynentów, choæ godzi siê zauwa¿yæ, i¿ do roku 2005 nie mó-
wiono raczej o Iron Ladies w ¿yciu politycznym Czarnego L¹du. W dyskusji
na temat „¯elaznych Dam” oraz ich miejsca w ¿yciu publicznym nie wolno
zapominaæ o pierwszej kobiecie na stanowisku prezydenta w pañstwie afrykañ-
skim, która tak¿e zyska³a ten sam przydomek, co Thatcher, Meir, Tymoszenko
czy Merkel. Rola prezydent Liberii – Ellen Johnson-Sirleaf – jest niezwykle
znacz¹ca, nie tylko dlatego, ¿e jest pierwsz¹ kobiet¹ na tym stanowisku w tej
czêœci œwiata, ale przede wszystkim dlatego, ¿e Sirleaf podjê³a siê bardzo
wa¿nych i wymagaj¹cych zadañ w Liberii. Za najwa¿niejsze swoje cele poli-
tyczne przyjê³a: odbudowê Liberii po d³ugoletnich wojnach domowych,
wspieranie pokoju oraz pojednania w kraju, walkê z korupcj¹ oraz poprawê
sytuacji kobiet i dzieci, np. w dziedzinie lecznictwa czy edukacji. Dodatkowo,
Ellen Johnson-Sirleaf wspiera kobiety w rozdziale stanowisk publicznych,
czego potwierdzeniem jest fakt, i¿ do swojego gabinetu zaprosi³a kobiety,
które kieruj¹ najwa¿niejszymi resortami pañstwa. We wszystkich tych dzie-
dzinach widaæ wielkie zaanga¿owanie Sirleaf, czego dowodami s¹ m.in.
utworzenie Komisji Prawdy i Pojednania oraz zatwierdzenie raportu z jej
prac, dyskusja na temat walki z korupcj¹, potwierdzana zwolnieniami podej-
rzanych o malwersacje urzêdników, przeciwdzia³anie przemocy wzglêdem
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62 A. Rilley, The legacy of the Iron Lady of Antitrust, 3.12.2009, „EuropeanVoice.com”,
http://www.europeanvoice.com/article/imported/the-legacy-of-the-iron-lady-of-antitrust/66606.aspx,
14.04.2010.

63 Maria Cornelia Frederika (Rita) Verdonk – holenderska polityk zwi¹zana z Parti¹ Lu-
dow¹ na rzecz Wolnoœci i Demokracji (niderl. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
– VVD). Do lutego 2007 r. by³a cz³onkiem rz¹du jako minister bez teki ds. imigracji i integracji;
J. van Egmont, Iron Rita Loses Her Mettle, 2.07.2006, http://www.time.com/time/magazine/ar-
ticle/0,9171,1209921,00.html, 15.04.2010.

64 Solberg Erna, „Stotingnet”, http://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Stor-
ting/Members1/S/Erna-Solberg/, 15.04.2010.



kobiet, a tak¿e poszerzanie dostêpu do edukacji – przede wszystkim dla
dziewcz¹t. Mimo ¿e Sirleaf-Johnson ma tak¿e „czarne karty” swojego ¿ycio-
rysu, to jest bardzo cenionym w swoim kraju i poza nim politykiem. Dziêki
swojej niez³omnej postawie w realizacji celów politycznych zyska³a miano
„¯elaznej Damy”.

Reasumuj¹c, zauwa¿yæ nale¿y, i¿ przez d³ugi okres czasu kobietom spra-
wuj¹cym wysokie funkcje pañstwowe zarzucano, ¿e nie maj¹ do tego odpo-
wiednich predyspozycji, ¿e lepiej odnajdowa³yby siê w innych – mniej
brutalnych od polityki dziedzinach ¿ycia, ¿e generalnie nie nadaj¹ siê do tego,
by funkcjonowaæ w ¿yciu politycznym z tak¹ swobod¹ jak mê¿czyŸni. Kobie-
ty dzier¿¹ce w³adzê swej d³oni czêsto by³y przedmiotem ¿artów, ironii i scep-
tycyzmu. Stan ten zmieni³y dopiero (a precyzyjniej – nadal stan ten zmieniaj¹)
konkretne doœwiadczenia, które przyczyniaj¹ siê do odchodzenia od stereoty-
powego postrzegania kobiet w ¿yciu publicznym. „Dzisiaj Niemcy postrzegaj¹
Angelê Merkel g³ównie jako kanclerza, a nie kobietê. W oczach Chilijczyków
Michelle Bachelet jest przede wszystkim ich prezydentem, a dopiero póŸniej
kobiet¹ u w³adzy. ¯adna z przywódczyñ [jak i ¿adna z „¯elaznych Dam”
– M.M.-K.] ani z tych kobiet, które do tej funkcji aspiruj¹, nie odrzuca swej
kobiecej odmiennoœci. Wrêcz przeciwnie, fakt bycia kobiet¹ jest uwa¿any za
atut...”65.
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65 C. Ockrent, Kobiety..., op. cit., s. 176–177.
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