


Call for Papers
Konferencja “Polityka płci, ciała i tożsamości”

Wrocław, 19-20 maja 2022

Protesty przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, które wybuchły w październiku 
2020, zostały uznane za jedno z najdonioślejszych wydarzeń w polskiej polityce 
ostatnich lat. Dla ruchów feministycznych były one kulminacją narastającego gniewu 
i oporu, który choć trwa od dekad, zintensyfikował się w czasie rządów Zjednoczonej 
Prawicy. Stały się też momentem przełomu i radykalnego dyskursywnego zerwania 
dla wielu osób, które wcześniej sceptycznie lub wręcz wrogo podchodziły do kwestii 
liberalizacji praw reprodukcyjnych, a szerzej – do dyskursów równościowych w ogóle. 

Nie było to jednak wydarzenie odizolowane, a raczej wpisujące się w szerszy (tematycznie i 
geograficznie) trend dyskusji i praktyk, które skupiają się wokół kwestii płci, ciała i tożsamości.  

Pandemia i związane z nią zmiany społeczne odświeżyły dyskusje o roli płci w 
procesie społecznej reprodukcji zasobów pracy, a wraz z nimi dyskryminacyjnych 
struktur i procesów władczych. Z jednej strony w teorii feministycznej
podkreślana – i przenoszona na nowe poziomy społeczne – jest funkcja troski i opartych 
o nią praktyk społecznych. Z drugiej strony nasilające się w izolacji przemoc domowa i 
problemy psychiczne jeszcze bardziej odsłaniają wrażliwość naszych ciał i tożsamości. W 
tym ujęciu biopolityczność pandemii zdecydowanie wykracza poza kwestie ściśle związane 
z wirusem Covid-19 i pozwala spojrzeć na rolę płci i patriarchatu w globalnym systemie 
produkcji, powiązanym ściśle tak z pandemią, jak i na przykład katastrofą klimatyczną.  

Ostatnie lata to także intensyfikacja nowej odsłony „wojny kulturowej” – to jest 
reakcyjnego ruchu sprzeciwiającego się wszelkim dyskursom emancypacyjnym 
i równościowym. Bodaj najbardziej spektakularnym ostatnio przykładem tego 
zjawiska jest ruch inceli, dyskredytujący współczesny feminizm oraz skojarzone 
z nim ruchy tożsamościowe. Jest to jednak tylko jeden z elementów szerszego 
nurtu, który jawnie i wprost atakuje nie tylko ruchy kobiece, ale także LGBTQ+ 
czy solidaryzujące się z nimi ruchy ekologiczne, miejskie itd. Od wewnętrznych 
konfliktów nie są wolne zresztą również i same współczesne ruchy emancypacyjne.  



Powyższe wydarzenia nie dzieją się na marginesie historii, ale są przejawem 
najważniejszych wyzwań naszych czasów. Z jednej strony świadczą o radykalnych 
przemianach kulturowych zachodzących – w różnym tempie – w europejskich 
społeczeństwach. Z drugiej – znajdują odzwierciedlenie w codziennych taktykach i 
strategiach partii i organizacji politycznych, ruchów społecznych, czy niezrzeszonych 
obywatelek i obywateli. Niniejszą konferencją chcielibyśmy zachęcić badaczki i badaczy 
nauk społecznych do refleksji nad tym, jak możemy wykorzystywać znane nam narzędzia 
badawcze do tego, by skutecznie poznawać i analizować powyższe zjawiska, a także – 
co podkreślamy – efektywnie wspierać emancypację (wszystkich) płci, chronić wrażliwe 
ciała i gwarantować wolność w sferze tożsamości. 

Najważniejsze informacje organizacyjne:

Miejsce: Wrocław, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UWr.
Termin: 19–20 maja 2022 r.
Koszt udziału: 349,00 PLN (obejmuje: catering, materiały konferencyjne, obsługę).
Koszt udziału online: 99,00 PLN.
Nocleg i dojazd: we własnym zakresie.
Zgłoszenia: do 24 kwietnia 2022 r.
Opłaty konferencyjne: do 10 maja 2022 r.
Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.gle/izXrHktthA9MzCqr9

Proponowane obszary tematyczne analiz:

• równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako przedmiot dyskursu politycznego,
• wzorce męskości i kobiecości w debacie publicznej, 
• wizualny i dyskursywny wymiar kampanii wyborczych w kontekście płci oraz 

cielesności, 
• formy dyskryminacji mniejszości LGBTQ+ oraz działania im zapobiegające, 
• polityka ciała i ciało w polityce,  



Komitet naukowo-organizacyjny tworzą zwolenniczki i zwolennicy pluralizmu 
metodologicznego i tematycznego – chcemy dyskutować zarówno o studiach przypadków, 
jak i o wynikach analiz komparatystycznych. Za oczywisty uznajemy równy status badań 
ilościowych, jakościowych oraz mieszanych. Wymienione obszary badawcze traktujemy 
jako wstępną propozycję, nie wykluczają one innych pokrewnych tematów. 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19 maja (czwartek): 

13.00  Powitanie uczestników
13.15-14.15  Panel ekspercki
14.15-15.00 Dyskusja po panelu
15.00-15.45 Lunch
15.45-17.15  Panele tematyczne
17.15-17.45  Przerwa kawowa
17.45-19.15  Panele tematyczne
19.30   Kolacja

20 maja (piątek): 

8.30-10.00 Panele tematyczne
10.00-10.15 Wybory władz sekcji gender &  
   queer politics PTNP 
10.15-11.00 Dyskusja nt. koncepcji    
  funkcjonowania i strategii  
  rozwoju sekcji
11.00  Zakończenie konferencji

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY:
Katarzyna Domagała /dr/ UWr 
Denis Gerlich /mgr/ UWr 
Agnieszka Kasińska-Metryka /prof. zw./ UJK 
Julia Trzcińska /dr/ UWr 
Wojciech Ufel /dr/ UWr 
Mateusz Zieliński /dr/ UWr 
Przemysław Żukiewicz /dr hab. prof. UWr/ UWr 

ORGANIZATORZY:
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych [o/Wrocław]
Centrum Sieci Społecznych
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontakt: denis.gerlich@uwr.edu.pl


