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Charakterystyka kursu:  

Celem tego kursu jest podjęcie krytycznej refleksji nad zjawiskiem pracy seksualnej. Po 
pierwsze, w ramach zajęć przyjrzymy się bliżej kluczowym teoretycznym konceptualizacjom 
prostytucji i pracy seksualnej. W centrum naszej uwagi znajdą się przede wszystkim stanowiska 
wypracowane na gruncie feminizmu (np. stanowisko abolicyjne, pro-seksualne 
i krytyczne/intersekcjonalne) oraz feministyczne debaty na temat pracy seksualnej toczące się 
zarówno w akademii, jak i poza nią. Po drugie, w trakcie zajęć poddamy analizie zjawisko pracy 
seksualnej sytuując je w szerszym społeczno-kulturowym, ekonomicznym i politycznym 
kontekście. Przedmiotem naszego zainteresowania będą więc zarówno historycznie zmienne 
kulturowe reprezentacje pracy seksualnej, dominujące modele polityk okołoprostytucyjnych 
i rozwiązań prawnych odnoszących się do pracy seksualnej (w tym kryminalizacja, penalizacja, 
legalizacja i dekryminalizacja), ale także wielość czynników wyznaczających wewnętrzną 
dynamikę sektora usług seksualnych oraz określających pozycję zaangażowanych w niego 
osób. W końcu, przyjrzymy się także historii ruchu pracownic i pracowników seksualnych, 
szukając odpowiedzi na pytanie o to, wokół jakich postulatów, politycznych projektów 
i zbiorowych tożsamości organizuje się osoby świadczące usługi seksualne globalnie i w 
Europie.      

Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium z elementami wykładu oraz 
wykorzystaniem technik warsztatowych. Większość materiałów dyskutowanych w trakcie 
zajęć udostępniona zostanie w wersji elektronicznej. Warunkiem zaliczenia kursu będzie 
aktywny udział w dyskusji, lektura tekstów oraz przygotowanie krótkiej, pisemnej analizy 
wybranego tekstu kultury poświęconego pracy seksualnej. Uwaga: znaczna część materiałów 
będzie w języku angielskim. 
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