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Dyplomacja – wyłącznie dla mężczyzn, czy również dla kobiet? 

 

Ta istotna kwestia  zajmuje coraz ważniejsze miejsce w sprawach polityki 

międzynarodowej. Zawód dyplomaty często uznawany jest za przeznaczony 

głównie dla mężczyzn i niestety stosunkowo niewiele kobiet miało i ma okazję 

się w nim wykazać. Także w Polsce, mimo długo trwającego już 

równouprawnienia, dyplomacja dosyć krótko jest kobietom w pełni 

udostępniona. Rozwiązanie to zostało wprowadzone dopiero kilka lat po upadku 

komunizmu.  

 

Na szczęście sytuacja ta stopniowo się zmienia i jest coraz bardziej korzystna 

dla rozwoju dyplomacji wśród kobiet. Pozycja kobiet w dyplomacji w obecnych 

czasach, także w polskiej dyplomacji, jest dowodem na to, że wciąż ulega ona 

zmianom. Kobiety są coraz częściej w tym zawodzie równie ważne i szanowane 

jak mężczyźni. Przemawiają za tym wszelkie statystyki udostępniane przez 

rzecznika MSZ. Zgodnie z nimi pod koniec 2007 roku w centrali resortu 

pracowało 489 kobiet i 521 mężczyzn, co nie stanowi naprawdę znacznej 

różnicy. Kobiety pełnią już funkcje Ministrów Spraw Zagranicznych, są 

ambasadorami w kilku krajach, czy też dyrektorami ważnych departamentów. 

 

Za postrzeganiem zawodu dyplomaty jako przeznaczonego przede wszystkim 

dla mężczyzn przemawiają różne argumenty. Niektórzy utrzymują, że warunki 

pracy mogą być niekorzystne, a niekiedy zbyt trudne dla kobiet. Szczególnie 

dotyczy to placówek umieszczonych w krajach, w których panuje konflikt,                 

a przede wszystkim dyskryminacja przedstawicielek płci żeńskiej. Kolejnym 

argumentem jest fakt, że zawód dyplomaty wiąże się z licznymi wyjazdami                  

i wymaga stałej gotowości działania, co dosyć niekorzystnie może wpływać na 

tworzenie rodziny i zajmowanie się nią. Argumenty te nie są jednak 

wystarczająco istotne, aby zahamować wpływ kobiet na ogólnoświatową 

dyplomację. Takie poglądy powodują niestety to, że kiedy kobieta zajmuje 

ważną w dyplomacji pozycję, musi niekiedy pracować dużo ciężej,                       

aby udowodnić, że jest zdolna do opanowania tak ważnych spraw.  

 

Jednocześnie coraz więcej przykładów potwierdza, że kobiety bardzo dobrze 

potrafią się odnaleźć w działaniach na rzecz obrony interesów kraju. Bardzo 

często mają one, oprócz profesjonalnych kwalifikacji, inne istotne i przydatne 

w tym zawodzie cechy. Kreatywność, konsekwencja i wytrwałość w dążeniu            

do zamierzonego celu, którymi często się odznaczają, mogą korzystnie 

wpływać na efekty walki o dobro państwa.  



Tezę tę doskonale potwierdzają słowa pana Karola Karskiego: „Osobiście mam 

jak najlepsze wrażenia ze współpracy z paniami ambasador. Są to osoby 

kompetentne, fachowe, natomiast nigdy bym się nie ośmielił oceniać je 

poprzez to, że są kobietami. Są po prostu fachowcami.”  

 

Korzystnie o wpływie kobiet na dyplomację wyraził się także dr Dębski, który 

powiedział: „im więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych w polskiej 

dyplomacji (…) tym ta dyplomacja jest nowocześniejsza. Jednym z kryteriów 

podawanych w epoce unowocześniania się służb zagranicznych (…) jest 

wskaźnik sfeminizowania”.  

 

Formalnie kobiety posiadają takie same prawa jak mężczyźni. Niektóre z nich 

zajmują istotne pozycje w dyplomacji. Przykładowo rolę Ambasadora 

Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie przez ostatnie 4 lata pełniła kobieta – pani 

Barbara Tuge – Erecińska.  

 

Zgodnie z jej doświadczeniem, a także większości kobiet pracujących w 

dyplomacji, jest to praca wymagająca ogromnego zaangażowania, ale 

jednocześnie dająca możliwości uczestniczenia w bardzo interesujących 

wydarzeniach i poznawania wielu ciekawych ludzi, specjalizujących się we 

wszelkich sferach zawodowych. Wiąże się ona z dużą odpowiedzialnością, co 

jednocześnie nie wyklucza faktu, że pracując w tym zawodzie można czerpać 

ogromną satysfakcję i przyjemność z tego, co się robi. Bardzo ważne jest 

także, aby stale się dokształcać. Nieodłącznym elementem pracy w dyplomacji 

jest konieczność codziennego zapoznawania się z najnowszymi informacjami. 

Zarówno kobiety jak i mężczyźni pracujący w tym zawodzie muszą znaleźć na 

to czas. 

 

Kobiet zajmujących się dyplomacją jest coraz więcej, chociaż wciąż jeszcze 

zbyt mało. Zdecydowanie nie jest to zawód wyłącznie dla mężczyzn. Chodzi 

jedynie o to, aby osoba decydująca się na związanie swojej przyszłości ze 

światem dyplomacji była pewna tego, że robi, to, czym się interesuje                      

i pasjonuje, a to jest już ważnym elementem w osiągnięciu sukcesu w tym 

zawodzie, niezależnie od płci.  

 

 


