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Z kobietami na rzecz innej Europy
Katarzyna Gawlicz

Drugie Europejskie Forum Społeczne, które odbyło si w listopadzie ubiegłego roku w
Pary u, zostało ju do
intensywnie zrelacjonowane i skomentowane w mediach
niezale nych oraz, co znamienne, skwapliwie przemilczane przez publiczne i prywatne media
„oficjalne”. Było to wydarzenie, którego nie powinien zlekcewa y nikt, komu nie jest
oboj tny temat walki politycznej prowadzonej przez szereg ruchów społecznych na
płaszczy nie tzw. alterglobalizmu. Paryskie Forum zgromadziło niemal 50 tysi cy osób, które
poł czył sprzeciw wobec istniej cego ładu społecznego, wyznaczanego przez reguły
globalnego kapitalizmu, w którym prawa człowieka – w tym podstawowe prawa do pracy,
bezpiecze stwa socjalnego, godnego ycia – s coraz bardziej ograniczane, a zysk niewielkiej
grupy ludzi staje si wa niejszy ni prze ycie wielu innych; w którym dyskryminacja ze
wzgl du na płe , pochodzenie czy narodowo ma si dobrze, a czasem i coraz lepiej,
natomiast demokracji ubywa. Fora Społeczne – pocz wszy od pierwszego forum wiatowego,
które miało miejsce w brazylijskim Porto Alegre w 2001 roku, poprzez kontynentalne,
regionalne czy krajowe – staj si miejscem wspólnego szukania, w procesie dyskusji,
wymiany do wiadcze i tworzenia koalicji, dróg do zbudowania innego wiata. W tym
procesie bior udział równie kobiety.
Europejskie Forum Społeczne to przedsi wzi cie ogromne. Setki sesji panelowych,
warsztatów i seminariów to tylko punkt wyj cia. Długie godziny mo na sp dzi na
w drówkach w ród stoisk najró niejszych organizacji społecznych, kusi bogaty program
zdarze artystycznych i kulturalnych oraz innych spotka w cało ci po wi conych
szczegółowym kwestiom, takim jak migracje, pokój, zwi zki zawodowe czy ekonomia
społeczna. Nauczona do wiadczeniem z pierwszego Forum we Florencji w 2002 roku, kiedy
to, próbuj c by wsz dzie, co chwil zmieniałam plany i w efekcie regularnie spó niałam si
lub nie docierałam na spotkania, na których mi zale ało, w Pary u postanowiłam by
zdecydowana i nie dawa si zwodzi . Perspektywa pisania tekstu do „Zadry” bardzo mi w
tym pomogła, bo – na szcz cie – lista zaj do wyboru znacznie si skurczyła. I tak jednak
cały czas miałam poczucie niedosytu i przeogromn ch rozdwojenia, roztrojenia, roz... si .
Inicjatywy kobiece podczas ubiegłorocznego Europejskiego Forum Społecznego w
Pary u dobrze jest widzie w kontek cie tego, co działo si rok wcze niej we Florencji. We
Florencji mo na było odnie wra enie, e ruch alterglobalistyczny jest rodzaju m skiego:
zarówno liczba seminariów po wi conych sprawom istotnym dla kobiet była znikoma, jak i
udział kobiet w procesie przygotowywania i prowadzenia innych warsztatów i sesji
plenarnych pozostawiał wiele do yczenia. W przeciwie stwie do zwi zków zawodowych czy
organizacji antyrasistowskich, grupy feministyczne – podobnie jak lesbijskie i gejowskie –
nie zostały pierwotnie zaproszone do dyskusji nad kształtem Forum, a kilka zorganizowanych
przez nie seminariów odbyło si tylko dzi ki wytrwało ci i uporowi kobiet w domaganiu si
miejsca dla siebie. Lekcewa enie kobiet miało swoje odbicie nawet w organizacji przestrzeni:
seminaria po wi cone sprawom kobiet kilkakrotnie miały si odbywa w pomieszczeniach
pozbawionych mikrofonów i tłumaczy, na porz dku dziennym były zmiany terminów i sal.
Okazało si , e w ruchu alterglobalistycznym widocznie s kwestie zasługuj ce na wi ksz i
mniejsz uwag , jak równie osoby bardziej i mniej zasługuj ce na to, by ich głos był
słyszany – tylko e, dziwnym trafem, granica mi dzy pierwszymi a drugimi zaskakuj co
cz sto przebiegała po linii płci i orientacji seksualnej.
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Własny pokój czy getto dla wybranych?
Antidotum na te niedomagania miało by zarówno energiczne wł czenie si kobiet w
proces kształtowania EFS od samego pocz tku, jak te – w szczególno ci – zorganizowanie
otwieraj cego EFS Zgromadzenia na rzecz Praw Kobiet. Czy udało si ? Z jednej strony na
pewno tak: o ile we Florencji bez wi kszych trudno ci mo na było uczestniczy we
wszystkich feministycznych inicjatywach, o tyle w Pary u okazało si to zupełnie
niemo liwe. W ci gu czterech dni Forum odbyło si kilkadziesi t, ciesz cych si spor
frekwencj , seminariów i warsztatów po wi conych najró niejszym kwestiom dotycz cym
kobiet. Zgromadzenie na rzecz Praw Kobiet równie wzbudziło ogromne zainteresowanie:
cho odbywało si przed oficjalnym rozpocz ciem Forum, przyci gn ło około 3500 osób. Z
drugiej jednak strony w ród prelegentów na seminariach i sesjach w ramach wła ciwego
Forum znalazło si zaledwie 35 procent kobiet (to wprawdzie i tak o 15 procent wi cej ni
podczas pierwszego EFS, ale wci raczej mało), a na sesje dotycz ce kwestii kobiecych
przychodziły głównie kobiety. W tym kontek cie mo na si te zastanawia nad słuszno ci
decyzji o zorganizowaniu odr bnej przestrzeni do dyskutowania nad sprawami kobiet, jak
było Zgromadzenie na Rzecz Praw Kobiet, zamiast skuteczniej d y do pełnego wł czenia
perspektywy płci w cało obrad. Problematyczne okazały si równie stosunki pomi dzy
organizacjami przygotowuj cymi zgromadzenie, co spowodowało wycofanie si niektórych z
nich z tego procesu wskutek braku przestrzeni dla negocjacji i dyskusji i upartego forsowania
jednego tylko rozumienia, czym jest ruch feministyczny i w jaki sposób ma on dba o interesy
kobiet.
Niemniej jednak Zgromadzenie dało szanse wyartykułowania pewnych problemów.
Warsztaty, które obok sesji plenarnych otwieraj cych i zamykaj cych dzie , wyznaczały
struktur Zgromadzenia, koncentrowały si na sze ciu zagadnieniach: kobiety a wojna;
migracje kobiet; praca i ubóstwo; przemoc wobec kobiet; prawa seksualne i reprodukcyjne;
kobiety i władza. Przyj ty Manifest Kobiet wzywał do stworzenia innej Europy, opartej na
wolno ci i równo ci kobiet i m czyzn, gwarantuj cej wszystkim – równie osobom
migruj cym – prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne, respektuj cej prawo do
decydowania o własnej seksualno ci i ciele, Europy wieckiej, przeciwstawiaj cej si
wszelkim fundamentalizmom religijnym. Manifest brzmi zach caj co, ale – jak zauwa a
Sarah Bracke, członkini mi dzynarodowej sieci NextGENDERation, zaanga owanej w
tworzenie EFS – Zgromadzenie okazało si w du ej mierze „białe”, a kwestie dotycz ce
kobiet kolorowych czy imigrantek zostały, pomimo deklaracji, potraktowane bardzo
marginalnie (a i te kolorowych kobiet, zwłaszcza tych w chustach na głowach, było bardzo
niewiele w porównaniu z pó niejszymi seminariami w ramach wła ciwego Forum). W
podobny sposób marginalizowano te inne perspektywy patrzenia na kwestie dotycz ce
kobiet. Tak stało si na przykład w odniesieniu do prostytucji, gdy organizatorki – stoj ce na
stanowisku konieczno ci jej zakazania - odebrały prawo głosu uczestniczce omawiaj cej
inicjatywy samoorganizacji prostytutek w Madrycie i Barcelonie. W efekcie, podsumowuje
Sarah, podkre lanie „jedno ci” i homogeniczno ci ruchu kobiecego doprowadziło do
wykluczenia lub marginalizowania wielu osób my l cych o sprawach dotycz cych kobiet w
sposób inny ni zało yły to organizatorki oraz do utraty szansy na rzeczywist wymian
pogl dów i budowanie koalicji.
Inna Europa równie dla kobiet
Z wi ksz ró norodno ci pogl dów – a tak e kolorów skóry i rodzajów ubra –
na
było spotka si na seminariach odbywaj cych si w ramach samego Forum, cho
mo
kilka zagadnie i perspektyw wyra nie powracało. Podstawowa idea forów społecznych –
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przeciwstawienie si globalnemu kapitalizmowi i budowanie wizji innego, sprawiedliwego
wiata – miała, rzecz jasna, swoje odbicie w podej ciu do spraw kobiet. Wiele miejsca
po wi cono analizie wpływu polityki neoliberalnej na sytuacj kobiet. Zagadnienie to zostało
szczególnie wyra nie wyartykułowane na sesjach takich jak „Globalizacja i gender” czy
„Kobiety i m czy ni: od równo ci w prawie do równo ci w rzeczywisto ci”. Christa
Wichterich, panelistka na pierwszej z nich, zwróciła uwag na wielowymiarowe
konsekwencje prywatyzacji sfery usługowej dla ycia kobiet jako u ytkowniczek usług,
pracownic oraz osób wykonuj cych nieopłacan prac w domu. Kobiety samotnie
wychowuj ce dzieci czy kobiety starsze, stanowi ce wi kszo osób ubogich, cz sto nie
mog pozwoli sobie na korzystanie z prywatnej słu by zdrowia, a likwidacja publicznych
instytucji zajmuj cych si opiek nad dzie mi i osobami wymagaj cymi pomocy powoduje,
e kobiety na nowo zostaj obarczone obowi zkami utrudniaj cymi lub wr cz
uniemo liwiaj cymi im podejmowanie płatnej pracy lub działalno ci publicznej. Poniewa 80
procent osób zatrudnionych w sektorze usługowym to kobiety, to wła nie one szczególnie
dotkliwie odczuwaj takie skutki prywatyzacji, jak zmniejszaj ce si zarobki, pogarszaj ce
si warunki pracy czy likwidacja miejsc pracy.
Podobnie argumentowała podczas sesji „Kobiety i m czy ni” włoska ekonomistka
feministyczna Antonella Picchio, wskazuj c na fakt, i w systemie neoliberalnym
inwestowanie w sfer bezpiecze stwa socjalnego staje si zagro eniem dla pomna ania
zysku, dlatego te pa stwo wycofuje si ze wiadcze socjalnych. Oznacza to tyle, e
odpowiedzialno za zapewnienie odpowiednich warunków ycia spada na rodzin , czyli w
istocie na kobiety. Z takiego rozpoznania wpływu obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej
na losy kobiet wynika wyra any przez liczne organizacje kobiece sprzeciw wobec układu
GATS, znajduj cy swoje zwi złe odzwiercielenie w sformułowanym przez WIDE (Women in
Development Europe) ha le „Prawa kobiet nie s na sprzeda ”.
Mówienie o sytuacji kobiet z takiej perspektywy jest czym , co rzadko spotyka si w
łatwo ci przychodzi nam dostrze enie wpływu Ko cioła
Polsce. Wprawdzie z du
Katolickiego na sytuacj kobiet, ale ju skutki oddziaływania kapitalizmu przywoływane s
ze znacznie mniejsz cz stotliwo ci . Protesty dotycz ce konkretnych problemów – takich jak
likwidacja funduszu alimentacyjnego, ró nice w dost pie do rynku pracy czy nierówno płac
– pozostaj pojedynczymi projektami, które nie s zorientowane na gł bok i cało ciow
zmian społeczn . Tymczasem, jak pokazuj przeprowadzane nieustannie na Forum analizy
bliskich zale no ci pomi dzy neoliberalizmem a dyskryminacj kobiet, bez gruntownej
przemiany porz dku społecznego nie ma szans na istotn popraw sytuacji wi kszo ci kobiet.
Kwestia zapewnienia nale ytej publicznej opieki społecznej powracała wci na nowo
w najró niejszych kontekstach. Jedn z najciekawszych propozycji sformułowała
mi dzynarodowa organizacja pod nazw Global Women’s Strike (Globalny Strajk Kobiet).
Jej członkinie i członkowie domagaj si , aby rodki przeznaczane przez rz dy na zbrojenia i
wojny zostały wykorzystane do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak
dost p do wody pitnej i po ywienia, zapewnienie opieki zdrowotnej, mieszkania,
bezpiecze stwa, dost pu do edukacji. Aby pokaza podstawowe znaczenie, jakie dla
funkcjonowania społecze stwa ma cz sto niedostrzegana i lekcewa ona praca wykonywana
przez kobiety, wzywaj je – w tym roku ju po raz pi ty – do podj cia ósmego marca
wiatowego strajku. To niew tpliwie pomysł wart podchwycenia w Polsce, gdzie dania
kobiet nie s traktowane ze szczególn powag . Global Women’s Strike w ród swoich
postulatów ma tak e wyrównanie zarobków kobiet i m czyzn oraz wprowadzenie
wynagrodze za nieopłacan prac w gospodarstwach domowych, wykonywan głównie
przez kobiety. Ma to by , według członki tej organizacji, podstawowy sposób
przeciwstawienia si ubóstwu kobiet.
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Zagadnienia dost pu do opieki społecznej oraz ubóstwa i upo ledzonej sytuacji
kobiet na rynku pracy pojawiły si ponownie w trakcie dyskusji nad projektem Konstytucji
Europejskiej. Krytyka, któr mo na było usłysze w Pary u, w niczym nie przypominała tak
powszechnych w Polsce protestów dotycz cych sposobu liczenia głosów czy braku
odniesienia do warto ci chrze cija skich w preambule. Zebrane na Europejskim Forum
Społecznym kobiety domagały si zatrzymania prac nad projektem Konstytucji ze wzgl du na
to, e wiele grup – w tym kobiety – nie zostało dopuszczonych w wystarczaj cym stopniu do
uczestnictwa w jego tworzeniu. Projekt Konstytucji nie odzwierciedla w sposób
wystarczaj cy zasady równo ci kobiet i m czyzn: brakuje zapisów, które stwarzałyby
mo liwo rzeczywistego zapewnienia równo ci, a organizacjom kobiecym i feministycznym
– w przeciwie stwie do zwi zków zawodowych – nie zapewniono udziału w procesie
podejmowania istotnych decyzji. Krytykowano równie podporz dkowanie zasadom wolnego
rynku i konkurecji, stanowi cym zagro enie dla przetrwania instytucji pa stwa socjalnego.
Przedmiot krytyki stanowiły te propozycje prowadz ce do tworzenia z Europy ekskluzywnej
„twierdzy” ograniczaj cej prawa osób pozbawionych obywatelstwa, a tak e projekty dalszej
militaryzacji kontynentu. Nie zabrakło oczywi cie zarzutów dotycz cych nacisków na
zawarcie w Konstytucji odniesie do dziedzictwa chrze cija stwa, postrzeganego jako
powa ne wyzwanie dla zdobyczy ruchów kobiecych ostatniego stulecia.
Fundamentalizm religijny – przez który w Pary u rozumiano zarówno islam, jak i
katolicyzm – przywoływany był niejednokrotnie. Ten ostatni przede wszystkim w kontek cie
ograniczania prawa kobiet do aborcji. Problem ten był tematem zarówno jednego z
warsztatów w czasie Zgromadzenia na rzecz Praw Kobiet, jak i osobnego seminarium „Prawa
reprodukcyjne i seksualne: odmowa wyrównywania w dół”. Omawiane kwestie wykraczały
poza prawo do aborcji, w wielu krajach Europy coraz bardziej zagro one, obejmuj c równie
przymusow sterylizacj kobiet romskich na Słowacji, nowe technologie reprodukcyjne oraz
AIDS.
Odniesienia do fundamentalizmu islamskiego natomiast pojawiały si najcz ciej w
trakcie dyskusji dotycz cych jednej z najbardziej spornych kwestii, a mianowicie prawa
muzułmanek do noszenia chust na głowie. Jest to sprawa bardzo aktualna we Francji, gdzie –
w kontek cie zasady rozdziału instytucji pa stwowych i ko cioła – dochodzi do usuwania ze
szkół uczennic lub nauczycielek nosz cych chusty. Emocje wywoływane przez te zdarzenia
si gn ły chyba zenitu w czasie seminarium „Kobiety w dzielnicach robotniczych, imigrantki i
muzułmanki”. Tym razem kobiet w chustach na głowach było przynajmniej tyle, co kobiet
bez nich. Burz wywołała wypowied kobiety okre laj cej si jako Franko-Marokanka,
twierdz cej, e kobiety maj prawo by tym, kim chc i w taki sposób, w jaki chc ,
akceptuj c swoj religi i warto ci, broni c ich bez konieczno ci ich kwestionowania, i je li
tego pragn , mog by podporz dkowane i uległe. Gwałtownie zareagowało na to
stwierdzenie wiele kobiet postrzegaj cych przymus noszenia chusty jako form symbolicznej
przemocy i kulturow praktyk prowadz c do upo ledzenia i podporz dkowania kobiet.
Jedna z uczestniczek spotkania podkre liła, e noszenie chusty jest kwesti poboczn , a
znacznie bardziej istotny jest okre lony porz dek moralny zagra aj cy kobietom; jeszcze inna
wezwała do zakwestionowania wszelkich religii jako upo ledzaj cych kobiety. Komentowano
równie ostatnie wydarzenia we Francji. I tu rozbie no pogl dów okazała si ogromna.
Najłatwiej chyba zgodzi si z podsumowaniem uczynionym przez jedn z uczestniczek:
wiecka szkoła – wieck szkoł , ale dziewczyny z rodzin muzułma skich musz mie
zagwarantowane przede wszystkim prawo do edukacji.
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Alterglobalizm neutralny, czyli m ski?
Osobn kwesti dyskutowan podczas Forum było miejsce kobiet w ruchu
alterglobalistycznym. Zagadnieniu temu po wi cone zostało odr bne seminarium pt.
„Feminizm a ruchy społeczne”. Odbywało si ono w zaskakuj cej scenerii sali kabaretu.
Stoły, za którymi siedziały panelistki, stały na czarnej scenie z wymalowanymi figurami
kobiet w pon tnych pozach, na cyrkowych hu tawkach, trzymaj cymi instrumenty muzyczne;
w tle wisiała czerwona kurtyna, wsz dzie kolorowe wiatełka, jupitery. Przemkn ło mi przez
my l, e fakt, i spotkanie dotycz ce feminizmu i ruchów społecznych odbywa si w takim
miejscu jest znacz cy: czy mo na powa nie dyskutowa na ten temat w takiej scenerii? Czy
seminarium po wi cone ruchowi alterglobalistycznemu jako takiemu mogłoby mie miejsce
w sali kabaretu?
Okazało si , e moje obawy były przedwczesne; dyskusja była bardzo gor ca, cho
rzeczywi cie wi kszo wypowiadaj cych si osób wskazywała na tendencj do spychania
kobiet na margines ruchu alterglobalistycznego. Wróciła sprawa miejsca dla tematyki
kobiecej w ramach Europejskiego Forum Społecznego: Nadia De Mond, przedstawicielka
wiatowego Marszu Kobiet, organizacji w ogromnym stopniu zaanga owanej w
przygotowywanie EFS, zwróciła uwag na to, e sprawy dotycz ce kobiet i feminizmu
powinny by brane pod uwag we wszystkich dyskusjach podejmowanych w czasie Forum;
organizowanie odr bnych seminariów, na które przychodz w wi kszo ci kobiety, jest
jedynie pół rodkiem. Kwestie na pierwszy rzut oka dotycz ce kobiet nie ograniczaj si tylko
do nich, powinny wi c by dyskutowane i przez kobiety, i przez m czyzn. Powinny – ale
zwykle nie s . Nadia De Mond zauwa yła, e zagadnienia takie jak patriarchat i seksizm
rzadko s poruszane w obr bie ruchu alterglobalistycznego, a przedstawicielka WIDE
przypomniała, e propozycja, aby połow funduszy mo liwych do pozyskania dzi ki
wprowadzeniu podatku Tobina przeznaczy na działania zmierzaj ce do zapewnienia
równo ci płci, spotkała si z kategorycznym sprzeciwem w obr bie ruchu. Wielokrotnie
padało pytanie o strategie pozwalaj ce unikn
marginalizowania w ruchu
alterglobalistycznym zarówno głosu kobiet, jaki i podnoszonych przez nie problemów. Jedn
ze strategii jest po prostu fizyczna obecno : jak podkre lała Nadia De Mond, słabo ci i sił
ruchu jednocze nie jest to, e ci/te, których nie ma, nie maj głosu. Ale równie wa ne wydaje
si poszukiwanie zupełnie nowych form działa i organizowania si oraz, co szczególnie
istotne, budowanie koalicji mi dzy kobietami i ł czenie wysiłków ró nych grup.
Do wiadczenia ostatniego Forum pokazuj niestety, e nie jest proste. Du o pozostaje wi c
do zrobienia, aby przekonanie – wyra nie ju artykułowane przez zaanga owane w ruch
alterglobalistyczny kobiety – e jednym z najwa niejszych zada stoj cych przez ruchem jest
poł czenie perspektywy sprzeciwu wobec neoliberalizmu z perspektyw praw kobiet,
znalazło swoje odbicie w programach kolejnych forów społecznych i w codziennej praktyce.
Na ulice!
Ale inicjatywy feministyczne i kobiece nie sprowadzały si jedynie do dyskusji na
seminariach. Inicjatywy te to równie z niemałym trudem zdobyta przez NextGENDERation
własna przestrze dla kobiet – miejsce, gdzie mo na było spa , wspólnie gotowa i je , a
przede wszystkim rozmawia , planowa akcje bezpo rednie, nawi zywa kontakty. To tak e
warsztat drag dla kobiet, nieformalne spotkania grup i ogranizacji, wystawy...
Forum to równie demonstracje, w czasie ubiegłorocznego EFS a dwie. Jedna
stanowiła zako czenie Zgromadzenia na Rzecz Praw Kobiet i jednocze nie otwarcie Forum.
Jak na tamtejsze standardy niewielka, bo tylko kilkutysi czna, pora ała niesamowit
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dynamik . Ulicami poło onego na peryferiach Pary a miasteczka Bobigny przeszedł tłum
kobiet i m czyzn wznosz cych okrzyki – w tym nie miertelny ju „Solidarno z kobietami
z całego wiata”, którego francusk wersj pami tałam jeszcze z Florencji – i nios cych
transparenty organizacji działaj cych na rzecz kobiet (mi w udziale przypadł ogromny
transparent Francuskiego Ruchu na Rzecz Planowania Rodziny), plansze z hasłami takimi
jak: „Inny wiat – Tak, ale nie bez nas”, „Równo obiecywana, równo ci gle odpuszczana”
czy „Do seksizmu, do rasizmu, koniec z wszystkimi formami dyskryminacji”. Kilka ekip
b bniarskich te zrobiło swoje. Demonstracja zatrzymywała si w kilku znacz cych
miejscach: przed budynkiem Prefektury, aby zwróci uwag na sytuacj pozbawionych
dokumentów imigrantek oraz przed budynkiem s du, w którym jeszcze na pocz tku lat 70tych s dzono kobiety, które miały aborcj . Wanda Nowicka opowiedziała tym miejscu o
sytuacji w Polsce, przypominaj c kobietom z innych krajów, e zawsze istnieje ryzyko utraty
wcze niej zdobytych praw.
Kobiety były równie obecne na ko cz cej Forum ponadstutysi cznej demonstracji
pod hasłem „Na rzecz Europy praw socjalnych, w wiecie bez wojny”. Działaczki organizacji
Kobiety w Czerni domagaj ce si pokoju na Bliskim Wschodzie przeplatały si z kobietami
transseksualnymi; na transparentach było i wezwanie do wiatowego Marszu Kobiet w 2005,
i „Lesbijki, geje, bi- i transseksuali ci na rzecz innego wiata”. Członkinie
NextGENDERation rozdawały ulotki z pytaniami „Po czym rozpoznajesz kobiet ?”,
„’Rdzenne’ Europejki... kto opiekuje si waszymi dzie mi?”, „Kto tu jest?”. Transparentów
polskich organizacji feministycznych niestety nie dostrzegłam.
Obecno polskich działaczek na Forum nie była zreszt imponuj ca. Wprawdzie w
programie Forum znale mo na było przynajmniej kilka nazwisk kobiet z Polski, ale jedynie
nieliczne z nich reprezentowały ruch feministyczny. W ród setek stoisk organizacji
społecznych zabrakło stoiska polskich organizacji feministycznych. Do nast pnego
Europejskiego Forum Społecznego, które odb dzie si jesieni w Londynie, pozostało jeszcze
troch czasu. Najwy sza pora, aby polskie feministki zacz ły intensywniej działa na rzecz
stworzenia nowego, bardziej przyjaznego ludziom wiata.

