Program Gender Studies ISNS UW
semestr letni 2016/2017

terminy zajęć:

4 marca, 18 marca, 1 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja,
20 maja, 3 czerwca

Seminarium I – godz.10.00-13.00
Wanda Nowicka (Fundacja Równość i Nowoczesność)

Wojny kulturowe o Gender
Charakte rystyka kursu: Spory toczone w sfe rze p ublicznej coraz ba rdzie j się nasilają i
świad czą o g łębokich podziałach społecznych. Je dnym ze ź ródeł konfliktów społecznych
są n ie równości ze względu na płe ć, głęboko zako rzenione w n aszej kulturze. Toczący s ię
na naszych oczach spór, który można nazwać pożyczonym od Jamesa Hunte ra terminem
wojny kulturowe, ś wia dczy o prze łomo wym charak te rze obecne j rzeczywis tości, którem u
warto się przyjrzeć.
Procesy emancypacyjne i rosnąca pozycja kobie t spotyka się ostatnio z dużym oporem ze
strony środowisk konserwatywnych. Kwe stionowane są prawa kobie t do autonomii,
decydowania o sobie , wolności od przemocy, pełnej realizacji swojego potencjału.
Ak tualne są pytania, czy i na ile kampanie i inicjatywy antykobie ce zatrzyma ją i odwrócą
trend y prorównościowe o raz w jakim s topniu polityczne projek ty antyrównościowe będ ą
miały realny wpływ n a życie społe czne. Dyskusje i spory dotyczące p roblema tyki gender
toczą się nie tylko w Polsce , ale i na świe cie. Znaczne osiągnię cia w obszarze praw
człowieka coraz częście j są k we stionowane.
Podczas

wyk ładu podejmiemy

wiele ak tualnych problemó w społeczno-politycznych

wzbudzających emo cje i polem ik i. Przyjrzym y się międzynarodowym s ystemom ochrony
praw cz łowieka , możliwościom i ograniczeniom ich s tosowania dla promo cji praw k obie t,
w

tym

praw reprodukcyjnych.

Zajm iem y

się

również

ste reotypam i

na

tema t

ma cie rzyństwa, a także polityką społe czną w tym zakresie . Podejm iem y k westię
komunika cji społecznej oraz rolę mediów we współczesnych sporach. Zastanowim y się ,
dlaczego tak trudno zwalczać przemo c wobec kobie t i jak zwiększyć skute czność
kampanii antyprzemocowych. Przyjrzymy się sytuacji kobie t w Kościele
emancypacyjnym

we wnątrz

Kościoła.

Podejm iemy

zagadnie nia

i ruchom

seksualności

i

zastanowim y się, czy wie le zm ieniło się w naszym podejściu do seksu od czasów
W isłock ie j. Przyjrzymy się również m iędzynarodowym dyskusjom i sporom na tema t
sytuacji i praw ko bie t. Zastanowim y się nad przebiegiem kampa nii wyborcze j Hillary
C linton i wpływem jej porażki dla politycznych aspiracji kobie t w ś wie cie .

Za ję cia będą prowadzone w fo rm ie k onwe rsatorium, więk szość mate riałów do dyskusji
będzie

udostępniona w we rsji e lek tronicznej. Uwaga: część ma te riałó w w język u

angie lskim; główne

ich

tezy zapreze ntuję

podczas

wyk ładu. Wa runek zaliczenia:

obecność, ak tywność. Wa runek oceny: praca pisemna.

Literatura (przykłady):
Encyklopedia Ge nde r, płe ć w kulturze, (Rudaś-Grodzka M. i in. red.), (2014); Izdebski Z.
Seksualność Polaków (2012); Ce ntrum Praw Kobie t, Tem ida pod lupą (2016); Demko I .
Anioły (2015); Osiatyńsk i W ., Prawa człowieka i ich granice (2013); Hryciuk R., Korolczuk
E., Pożegnanie z Ma tką Polką? (2012); Ra dzik Z. Kościół Kobie t (2015); Abramo wicz M .
Zakonnice odchodzą po cichu (2015);
Zalecane teksty źródłowe: dokumenty ONZ, Unii Europe jskie j i Rady Europy na temat
praw cz łowieka .

Seminarium II – godz. 13.30-16.30
Dr Joanna Ostrowska

Historia Gender – Gender/Queer w historii XX wieku
Charakte rystyka kursu: Kategoria gender w badaniach historycznych jest nadal –
delikatnie rzecz u jmując – „ma ło popularna”. Badanie historii kobie t, historii mnie jszości
seksualnych

to

wciąż

przysłowio we

„ma rginesy”

w

naukach

historycznych,

w

szczególności, je śli dotyczą historii Polski. Jeszcze ba rdzie j odrzucanym w Polsce po lem
badawczym jest Q ueer History.
Za ję cia mo jego autorstwa to próba wprowadzenia zagadnie ń związanych z „historią
ka tegorii gende r i quee r”. Na podstawie wybranych – znaczących wydarzeń historycznych
w XX wie ku będ ziem y analizować, jak te kategorie zmieniają pe rspektywę badawczą, w
jaki sposób można z nich ko rzystać, jaki jest efekt posze rzenia pola badawczego i
inte rdyscyplinarności.
We wszystk ich przypadkach, oprócz opracowań historycznych, oral history, będziemy
również ko rzystać z p rzyk ładów lite rack ich i filmo wych. Zastanowim y się, w jaki sposób
funkcjonuje przeszłość jako i w jaki sposób analiza tych przykładów w pe rspek tywie
gende rowe j i queerowe j wpływa na zbiorową pamięć.

ZA LICZENIE: referat plus obecność na zajęciach
W ybrana bibliografia:

Joan W .

Scott

„Ge nde r jako przydatna ka tegoria

analiz y

historycznej” (tłum. Agata C zarnecka ); Dobrochna Kałwa: „Kobie ta ak tywna w Polsce
międzywoje nne j”; M.L.Roberts „What Soldie rs Do”; Ivan Colovic „Polityka symboli”,

Dubravka

Ugresic „Kultu ra kłams twa”;

Shana Pe nn: „Podziemie kobie t”,

„Sek ret

So lida rności”; Susan Faludi „Reak cja”, Ka rin Hause n „Porządek p łci. Studia historyczne”,
Do rota

Sajewska

„O bciążeni”,

„Nek rope rformance ”,

Magdalena

Gawin

„Ra sa

Virginia
i

Woolf

„Trzy

nowoczesność.

gwinee”,

Historia

Götz

polskiego

Aly

ruchu

eugeniczne go 1 880-1953”, M ichael Bronski „A Queer History of United State s”, Robert
Bea chy „Gay Be rlin”, Eve lyn M. Sim ien „Gende r and Lynching”
W ybrana filmografia: „Hiroszima mo ja miłość” (A. Re snais), „13th” (A. DuVe rnay), „Bent”
(Sean Mathias), „Obywate l Milk ” (Gus Van Sant), „La rry Krame r ko cha i nienawidzi” (Jea n
Ca rlomusto),„Kisieland”

(K.Radziszewski),

„Martwi

ge je ,

żywe

le sbijk i”

(R.

von

Praunheim), „C iągle wie rzę” (M. Mosie wicz), „Bluszcz” (H. Włodarczyk ), „Ścieżki chwały”
(S. Kubrick ), „Westworld” (serial), „Transpare nt” (serial)

Seminarium III – godz.17.00-20.00
mgr Natalia Broniarczyk (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet
Warszawski)
Gender a nowe ruchy społeczne. Od Komitetów Labudy i Bujaka do
Strajku Kobiet.
Charakte rystyka kursu: Zaję cia na temat na jnowszej historii, strategii ruchu ko bie ce go i
fem inistycznego w Polsce oraz najwięks zych wyzwań dla tego ruchu. Na zaję ciach
poruszym y tak ie tematy jak : organizacje kobie ce, fem inistyczne, grupy nieforma lne, ruch
kobie cy i feministyczny: od transforma cji czyli Komitetów Labudy i Bujaka do Strajk u
Kobie t- początki, punk ty zwrotne, aktualne prioryte ty i wyzwania.
W trak cie zaję ć spróbujemy odpowie dzie ć na pytanie czy nowe ruchy społeczne ma ją
płe ć? P rzyjrzym y się strate giom , zwła szcza w k ontekście p rawa do aborcji i porównam y
polskie prawo antyaborcyjne do p rawa w innych k rajach. Podejmiemy próby po równania
strate gii wyko rzystywanych w Polsce w walce o le galną aborcję do działań w innych
k rajach. Przyjrzym y się również strategiom ruchów anty- choice . Sprawdzim y jak
kształtowały

się

postawy

wobe c

aborcji

u

osób

urodzonych

po

1980

roku.

Przeanalizujem y jak zm ieniało się i ciągle s ię zm ienia pode jście cz łonkiń tych ruchów d o
tak ich spraw jak przemo c, praca seksualna czy pornografia.
Za ję cia

będą

prowadzone

w form ie

konwe rsatorium

w połączeniu

z me todami

warsztatowymi. Planowany je st ak tywny udział u czestniczek/kó w: w d yskusjach, forma ch
warsztatowych, analizie tekstów. W iększość mate riałów do d yskusji będzie udostępniona
w we rsji e lek tronicznej. U waga: część ma te riałów w język u angielskim .

W ybrana bibliografia:
Co ma gende r do aborcji? http://www.rp.p l/artyk ul/459420-Co-ma -gender-do-aborcji.h tml#ap-1’ Prof. Eleonora Zie lińska, Przerywanie ciąży: warunki legalności w Po lsce i na
świe cie , Wyd. Prawnicze, Wa rszawa 1990; Laura Kaplan, The Story of Jane: The
Legendary Underground Feminist Abortion Se rvice , Chicago a nd Illinois, Law and Legal
Studies: Law and Socie ty, Women's Studie s, 1995 ; Le slie J. Rea gan, When Abortion Wa s
a C rime: Women, Medicine, and Law in the United States, 1867-1973, by Unive rsity o f
Ca lifornia Press, 1998; Katarzyna Gawlicz, Płe ć i naród. Dyskurs dotyczący aborcji w
\”Naszym Dzie nniku\” a konstruowanie tożsamości narodowe j, w: Kobie ty, fem inizm i
med ia, red. E. Zie rk ie wicz, I . Kowalczyk , W rocław-Poznań 2005; Susan Dudle y , Roe v.
Wade: A Woman's Cho ice By Gold Benchmark Books, 2005; R ick ie Solinger, Pre gnancy
and Powe r: A Short History of Reproductive Politics in Ame rica, New York Unive rsity
Press, 2005 ; C ristina Page, How the Pro-Choice Movement Save d Ame rica, by Basic
Books, 2006; Marek C zyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski, Cudze problem y. O
ważności tego, co nie ważne . Analiza dyskursu publicznego w Polsce , 2009; Michelle
Go ldberg, The Means of Re production: Sex , Powe r, and the Future of the Wo rld, by
Penguin Pre ss HC, 2009; Linda Greenhouse, Re va Siegel, Be fore Roe v. Wa de: Voice s
that Shaped the Abortion Debate Be fore the Supreme Court's Ruling, by Kaplan
Publishing, 2010; Linda Gree nhouse, Reva Siegel, Before (and after) Roe V. Wade: Ne w
Questions about Back lash, The Yale Law Journal, Vol. 120, No. 8, June 2011; Danie l K.
W illiams, Defende rs of the Unborn: The Pro-Life Movement before Roe v. Wade, 2016
Natasha Wa lte r, Żywe

lalki. Powrót seksizmu, 2013; Barbara Błońska , Zjawisk o

prostytucji w Polsce w ś wie tle badań kryminologicznych, 2010
Praca seksualna:
http://codziennikfem inistyczny.pl/manifest-fem inistyczny-prawa-pracowniko wseksualnych/
https://amnesty.org.pl/prawa-czlowieka -osob-swiad czacych-uslugi-seksualne/

