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Odsetek kobiet w organach ustawodawczych jest tradycyjnie niski; w chwili obecnej kobiety
stanowią poniżej 24 procent ogółu deputowanych do parlamentów krajowych (w skali świata). Ten
deficyt politycznej reprezentacji kobiet może mieć dalekosiężne skutki dla polityk publicznych
różnych krajów, a tym samym dla naszego codziennego życia. Jest tak m.in. dlatego, że organy
ustawodawcze zdominowane przez mężczyzn mogą zachowywać się inaczej niż ich odpowiedniki o
bardziej zrównoważonej proporcji płci. Kwoty wyborcze to rozwiązanie instytucjonalne
zaprojektowane w celu zmierzenia się z problemem niewystarczającej obecności kobiet na arenie
politycznej. Regulacje takie stanowią często gwarancję, że odsetek kobiet wśród kandydatów
startujących w wyborach nie spadnie poniżej pewnego minimalnego poziomu. Zwolennicy takich
rozwiązań zakładają tym samym, że zwiększenie się liczby kobiet startujących w wyborach przełoży
się ostatecznie na wzrost liczby kobiet wygrywających wybory. Problematyka efektywności
rozwiązań kwotowych bywa oczywiście podejmowana przez badaczy. Jednak dokładne
mechanizmy, za pośrednictwem których kwoty polepszają polityczną reprezentacji kobiet (lub jej nie
polepszają), są stosunkowo rzadko badane. Krótko mówiąc, wysiłki badawcze koncentrowały się
dotychczas w głównej mierze na ostatecznym wyniki procesów łączących działanie kwot z poziomem
politycznej reprezentacji kobiet, a nie na samych tych procesach.
Proponowany projekt ma na celu wypełnić te lukę jak chodzi o naszą wiedze dotyczącą kwot
wyborczych. W toku projektu badane będą reakcje elit politycznych (partii) i wyborców na
wprowadzenie kwot w wyborach do rad powiatów w Polsce. Podjęty będzie także problem związku
pomiędzy reprezentacją kobiet w radach powiatów a strukturą wydatków publicznych w tychże
powiatach. Wybory do rad powiatów stanowią unikalne ‘laboratorium’, gdzie bardzo subtelne
mechanizmy oddziaływania kwot mogą być względnie łatwo obserwowane i poddane owocnej
eksploracji naukowej. Proponowany projekt stosował też będzie nowoczesne zaawansowane metody
i techniki badawcze, aby zagwarantować, że ostateczne konkluzje będą trafne i poparte mocnym
materiałem empirycznym. Podsumowując, projekt przyczyni się do poszerzenia naszej wiedzy na
temat oddziaływania kwot na zachowanie ważnych aktorów politycznych. Z bardziej ogólnego
punktu widzenia, wniesie on istotne nowe elementy do naszej wiedzy na temat problematyki płci w
kontekście wyborów na pograniczu kilku dyscyplin naukowych, takich jak socjologia polityki,
politologia i ekonomia polityczna.
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