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Zwiększająca się różnica w wysokości zarobków pomiędzy czarnymi i białymi 

kobietami. 

 

Dotychczasowe badania dotyczące różnicy w wysokości wynagrodzenia ze względu                                   

na pochodzenie rasowe dotyczyły głównie mężczyzn, ponieważ to oni w większości pracowali 

i w największej części dokładali się do dochodu gospodarstw domowych w całym XX w. 

Jednakże, w dzisiejszych czasach udział czarnych kobiet w rynku pracy jest taki sam lub wyższy 

niż czarnych mężczyzn, dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie różnic w wysokości 

zarobków ze względu na pochodzenie rasowe wśród kobiet. Artykuł wnosi swój wkład                             

do literatury przedmiotu poprzez opisanie zmian jakie zaszły pod względem udziału w rynku 

pracy i wysokości zarobków wśród czarnych i białych kobiet, podzielonych na pięć 

następujących grup: powojenną (ang. Post-War), osoby urodzone pomiędzy 1928                                        

a 1945 rokiem; wyżu demograficznego 1 (ang. Baby Boom 1), osoby urodzone pomiędzy 1946 

a 1954 rokiem; wyżu demograficznego 2, kobiety urodzone w latach 1955-1965, Pokolenie X 

(ang. Generation X), kobiety urodzone w latach 1966-76; oraz część Pokolenia Y, osoby 

urodzone pomiędzy 1977 a 1988 rokiem. Artykuł przedstawia dokładny opis zmian jakie zaszły 

w roli kobiety na rynku pracy i skupia się na różnicach kulturowych i społeczno-

ekonomicznych, które kształtowały decyzje dotyczące zatrudnienia oraz wysokość zarobków 

w różnych pokoleniach kobiet. Wiele czynników w odmienny sposób wpływało na omawiane 

grupy, były to m.in. wzrost liczby gospodarstw domowych z dwojgiem partnerów aktywnych 

zawodowo w latach siedemdziesiątych XX w., reforma systemu opieki społecznej                                         

z lat dziewięćdziesiątych XX w., czy też większe możliwości kontroli urodzeń dostępne 

kobietom. Wyniki badania pokazują drastyczne, stale powiększające się różnice w wysokości 

wynagrodzenia pomiędzy czarnymi i białymi kobietami, szczególnie w przypadku młodszych 

pokoleń. Niegdyś różnica w wysokości zarobków wynosiła 5 % na korzyść białych kobiet,                             

w Pokoleniu X jest to już ponad 15%. 

 

 


