"SOLIDARNOSC ZOBOW IAZUJE"?
RUCH ZW IAZKOW Y I TRANSFORMACJA
Z PERSPEKTYW Y KOBIET
Konferencja stworzy przestrze? do dyskusji nad problematyk? dzia?alno?ci kobiet w ?Solidarno?ci?
oraz ich rol? w funkcjonowaniu ruchu spo?ecznego. Ponadto podj?ta zostanie refleksja nad nieznaczn?
reprezentacj? liderek i dzia?aczek w ?yciu politycznym po 1989 roku. Projekt wpisuje si? w dzia?ania
przywracaj?ce historii obecno?? kobiet jako aktywnych uczestniczek wydarze? politycznych,
a zarazem mo?e sta? si? przyczynkiem dla kolejnych bada? i analiz zwi?zanych z reprezentacj?
kobiet w ?rodowisku politycznym po 1989 roku.

Partycypacja kobiet w ?Solidarno?ci? pozostaje tematem nie w pe?ni zbadanym. Wiedza o niej
nie dociera do spo?ecze?stwa, w którym ci?gle panuje przekonanie o tym, ?e ?Solidarno??? tworzyli
przede wszystkim m??czy?ni. Narracje kobiet pozostaj? z boku, s? osobnymi opowie?ciami,
dla których nie ma miejsca w g?ównym nurcie opowiadania o historii ?Solidarno?ci?. Warto postawi?
pytania o to, w jakim stopniu pami?? o ?Solidarno?ci? i jej obecno?? w dyskusji publicznej
odzwierciedla dzia?ania kobiet-opozycjonistek? Jak inkorporowano/ wykluczano g?os kobiet
w ramach ruchu zwi?zkowego? Jakie s? efekty tych dzia?a?? Jak udzia? kobiet lub jego brak
w procesie transformacji wp?yn??na jej kszta?t?
Istotnym elementem wydarzenia b?dzie spotkanie z twórczyniami "Solidarno?ci" (swoj? obecno??
potwierdzi?y ju?: Danuta Kuro?, Ma?gorzata Tarasiewicz, Ewa Zydorek).

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE
1. Status kobiet w ?Solidarno?ci?

2. P?e? transformacji

Obszary zaanga?owania kobiet
w ?Solidarno?ci?(np.: rola kobiet
w wydawnictwach opozycyjnych,
dzia?ania opozycjonistek w latach
1981-1989, sekcje kobiece w ruchu
zwi?zkowym i strajkowym)

Wp?yw przemian kapitalistycznych
na sytuacj? spo?eczno-ekonomiczn?
kobiet (np.: feminizacja
spo?eczno-ekonomicznych kosztów
transformacji, niezap?acona praca
kobiet)

Postulaty ?kobiece? vs postulaty
?m?skie?

Prawodawstwo a postulaty kobiet
(np. Ustawa o planowaniu rodziny z
1993 roku, debaty spo?eczne o
prawach prokreacyjnych i aborcji,
perspektywa kobieca w konstytucji z
2 kwietnia 1997)

Zapomniane biografie ? liderki,
ekspertki i ikony ruchu zwi?zkowego

Stosunek polskiego ruchu
feministycznego do ekonomicznych
postulatów ruchu zwi?zkowego

3. ?Solidarno??? i ruch zwi?zkowy
dzisiaj
Udzia?kobiet we wspó?czesnej
?Solidarno?ci?
?Solidarno??? wobec postulatów
piel?gniarek, opiekunek ??obkowych,
nauczycielek, kobiet
nieotrzymuj?cych alimentów
?Solidarno??? a ruch feministyczny
Postulaty pierwszej ?Solidarno?ci?
we wspó?czesnym ruchu
zwi?zkowym

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odb?dzie si? 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej 89.
Zg?oszenia (formularz zg?oszeniowy) prosimy przes?a? do 30 kwietnia 2015 roku na adres:
solidarnosc.kobiet@amu.edu.pl
Wyst?pienia powinny trwa? ok. 20 minut.
Wiadomo?? o zakwalifikowaniu wraz z dalszymi informacjami przeka?emy do 7 maja 2015 roku.
Organizatorki zastrzegaj? sobie prawo do przyj?cia ograniczonej liczby referatów,
które pozytywnie przejd? proces recenzji.
Konferencja skierowana jest do pracowniczek/ -ów naukowych, doktorantek/ -ów, studentek/ -ów
oraz pozosta?ych osób zainteresowanych problematyk? udzia?u kobiet w ruchu zwi?zkowym
(niezale?nie od afiliacji).
Koszt udzia?u w konferencji wynosi: 100 z?otych dla pracowniczek/ -ów naukowych, 50 z?otych
dla doktorantek/ -ów, studentek/ -ów oraz pozosta?ych zainteresowanych. Op?ata przeznaczona
jest na pokrycie kosztów posi?ku, przerw kawowych oraz przygotowania materia?ów.
Informacje o szczegó?ach wp?at zostan? przekazane wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.
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