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Koszulki, piãki, caãy sprzčt sportowy wytwarzany jest w fabrykach globalnych korporacji umiejscowionych najczčĤciej w krajach tzw. Trzeciego ģwiata, co sprawia, iİ sĈ one
wciĈgane w mičdzynarodowy biznes piãkarski. Nie sĈ to jednak zasady partnerskiej
inkorporacji, ale wynik obniİania kosztów wytwarzania i pracy, co lokuje dostarczycieli
dóbr, bez których futbol nie mógãby istnieþ, na pozycji caãkowicie podlegãej. DrugĈ stronĈ medalu jest glokalnoĤþ futbolu, wyraİajĈca sič w tym, İe nie wszystkie mechanizmy
globalizacji zafunkcjonujĈ w ten sam sposób w róİnych warunkach (piãka noİna ma
róİne odcienie i wymiary w róİnych warunkach kulturowych). Autorzy skupiajĈ sič tu
takİe na trybalizmie i plemiennoĤci, jakie zwiĈzane sĈ ze zjawiskami futbolowymi, radykalnych ruchach kibicowskich, politycznym uwikãaniu, kwestiach etnicznych (przykãad mniejszoĤci asyryjskiej w Szwecji), aktywizmie sportowym i pozasportowym, jaki
rodzi zaangaİowanie w futbol. Pytaniem otwartym, choþ Czubaj, Drozda i Myszkorowski skãaniajĈ sič jednak ku odpowiedzi negatywnej, pozostaje to, czy w postfutbolu jest
jeszcze miejsce na „czysty sport”, w którym do gry wystarczy tylko kawaãek murawy,
gdzie „piãka jest okrĈgãa, a bramki sĈ dwie”.
Postfutbol. Antropologia piãki noİnej jest Ĥwietnym przykãadem wieloaspektowej analizy zãoİonego zjawiska kulturowego przenikajĈcego wiele sfer İycia spoãeczeęstw globalnych. įywy jčzyk (w koęcu „piãka w grze”) i mnogoĤþ przykãadów obrazujĈcych
poruszane problemy istniejĈce w ramach Ĥwiata futbolu sprawiajĈ, İe czytelnik z ãatwoĤciĈ podĈİa za tokiem myĤlenia autorów. Zakrojona na szerokĈ skalč opowieĤþ o wspóãczesnej piãce noİnej kaİe sič zastanowiþ, czy postfutbol nie jest idealnym ucieleĤnieniem
niemalİe wszystkich fenomenów kultury (po)nowoczesnoĤci.
Anna Datko
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Monumentalna objčtoĤþ, imponujĈca przekrojowoĤþ tematyczna, setki aktualnych
danych – to niewĈtpliwie trzy podstawowe cechy tomu Kobiety, gender i globalny rozwój.
Ta ponad pičciusetstronicowa publikacja pod redakcjĈ naukowczyę i ekspertek, twórczyę
amerykaęskich grup dyskusyjnych „Kobiety a rozwój”, jest juİ drugim wydaniem, aktualizujĈcym kwestie poruszone po raz pierwszy w roku 1997. Jak same przyznaãy, ksiĈİka
nie ma stanowiþ konkurencji dla wielu specjalistycznych opracowaę, ale ma byþ bazĈ,
uĤwiadamiajĈcĈ studentom i osobom niezajmujĈcym sič na co dzieę naukĈ istotnoĤþ perspektywy gender w zakresie analizy rozwoju gospodarczego w ujčciu globalnym.
Na publikacjč skãada sič pičþ logicznie wydzielonych dziaãów. W pierwszym z nich
dokonano wprowadzenia czytelniczek i czytelników w zagadnienie, przez ukazanie
historii globalnych dziaãaę pomocowych aİ do przeãomowego momentu powstania
feministycznej ekonomii politycznej, która – zacytujmy Marič Riley – „podwaİa dominujĈcy model neoliberalny podkreĤlajĈcy znaczenie gospodarki rynkowej wraz ze wzro-
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stem i akumulacjĈ jako jej gãównymi celami […] skupia sič na zaspokajaniu ludzkich
potrzeb i zapewnianiu ludziom dobrostanu”. Wydarzenie to moİna powiĈzaþ z nowym
trendem w dziaãaniach pomocowych, który w tomie zostaã opisany na przykãadach
mikrokredytów udzielanych kobietom w krajach globalnego Poãudnia, tworzenia banków wiejskich, grup samopomocy czy odbudowy po zniszczeniach wojennych Afganistanu i Iraku, takİe „w obszarze pãci”. OdnoszĈcym sič do tych zagadnieę tekstom towarzyszĈ jednak i takie, które prezentujĈ obecne w dyskursie wĈtpliwoĤci dotyczĈce
moİliwego odrodzenia sič „feminizmu kolonialnego” – szczególnie w aspekcie dziaãaę
na terenach krajów muzuãmaęskich.
Kolejna czčĤþ tomu poĤwičcona zostaãa zagadnieniu hierarchii genderowych w gospodarstwach domowych oraz kwestii nieodpãatnej, wykonywanej w nich – najczčĤciej
przez kobiety – pracy. SzczególnĈ wartoĤþ tego rozdziaãu stanowi bogata bibliografia
ukazujĈca zmiany w postrzeganiu tej kwestii na przestrzeni lat zarówno w ujčciu teoretycznym, jak i w rzeczywistoĤci spoãecznej.
Trzecia czčĤþ publikacji to charakterystyka pozycji kobiet na rynku pracy globalnego
Poãudnia. Znalazãy sič w niej teksty dotyczĈce internacjonalizacji produkcji przemysãowej i jej wpãywu na sytuacjč kobiet, ale takİe i takie, które przedstawiajĈ udziaã kobiet
w nieformalnych sektorach gospodarki, opisujĈce zjawisko wspóãczesnych form niewolnictwa, pracy za dãugi.
Przedostatnia czčĤþ ksiĈİki dotyczy wpãywu okreĤlonych przemian spoãecznych na
sytuacjč kobiet. Pod uwagč wzičto nastčpstwa kryzysów finansowych oraz wynikajĈce
z nich zmiany w dziedzinie eksportu, wielkoĤci produkcji krajowej czy konsumpcji. Za
nie mniej waİne, jako inicjujĈce, uznane zostaãy równieİ kwestie wpãywu globalnego
ocieplenia na sytuacjč producentów rolnych w krajach Poãudnia. W zamieszczonych
tekstach odnaleĮþ wičc moİna mičdzy innymi analizč sytuacji w Senegalu czy Turcji.
Takie zestawienie tematyczne uĤwiadamia podobieęstwo nastčpstw wynikajĈcych z nad
wyraz zróİnicowanych czynników. Na podstawie przypadku afrykaęskiego paęstwa
opisano problem rejonów, w których na skutek zmniejszenia sič opadów deszczu dostčp
do wody pitnej zostaã drastycznie ograniczony. W efekcie powyİszego kobietom, których kulturowym obowiĈzkiem jest dostarczanie wody, zajmuje to nie tylko wičcej czasu, ale i wymaga od nich znacznie wičkszego wysiãku. Tym samym przestaãy one
wykonywaþ prace umoİliwiajĈce im zarobek, a dziewczynki zmuszone zostaãy do zaniechania edukacji. Z kolei nastčpstwa kryzysu gospodarczego w Turcji przedstawiono
poprzez analizč wysokich wskaĮników migracji ludnoĤci ze wsi do miast i ukazanie
towarzyszĈcego temu zjawiska – kulturowego wykluczania kobiet z rynku pracy, czy
przynajmniej Ĥcisãej segmentacji okreĤlonych obszarów zatrudnienia ze wzglčdu na pãeþ.
W piĈtej czčĤci tomu scharakteryzowano ponadnarodowe ruchy spoãeczne na rzecz
praw kobiet i lokalne, kobiece ruchy oporu. Opisano nie tylko ich dorobek, ale wskazano
takİe moİliwe zagroİenia zwiĈzane z dalszym rozwojem: zbytnie zorientowanie na pãeþ
jako determinantč i pominičcie kwestii zwiĈzanych z rasĈ czy pochodzeniem etnicznym.
Ponadto poruszono zagadnienie koniecznoĤci solidaryzowania sič feminizmu jako ruchu spoãecznego z walkĈ przeciwko neoliberalnej globalizacji, co wydaje sič jednym
z nienegocjowanych stanowisk redaktorek tomu.
Aneksem do zamieszczonych w ksiĈİce artykuãów jest sãownik waİniejszych pojčþ,
zawierajĈcy okoão czterdziestu haseã, oraz fotografie autorstwa Barta Pogody – portrety
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sudaęskich kobiet. Szczególnie ten drugi suplement Ĥwiadczy o nietypowym charakterze tomu. W publikacji wymiar teoretyczny jest nie tylko uzupeãniony licznymi badaniami iloĤciowymi czy jakoĤciowymi, ale takİe wzbogacony o ten, tak bardzo przemawiajĈcy do wyobraĮni, noĤnik. Umieszczone w ksiĈİce fotografie ukazujĈ sudaęskie
kobiety jako beneficjentki pomocy, ale równieİ jako lokalne liderki czy aktywistki spoãeczne, którymi staãy sič w nastčpstwie dziaãaę organizacji mičdzynarodowych. Zdjčcia
zostaãy uzupeãnione krótkimi opisami, te zaĤ dajĈ wyobraİenie o tym, İe zbudowanie
dzički dziaãaniom PAH studni umoİliwião kobietom dotychczas zajmujĈcym sič dostarczeniem wody rozpoczčcie nauki w szkole, ale teİ wskazujĈ, jak wiele wciĈİ jest w tej
materii do zrobienia. Zakres koniecznych dziaãaę pomocowych uĤwiadamiajĈ chociaİby
takie historie, jak ta o braku marzeę w sytuacji, gdy jedynym dostčpnym poİywieniem
sĈ liĤcie.
PodsumowujĈc, naleİy wskazaþ na wartoĤþ tomu wynikajĈcĈ z zebrania w nim duİej liczby róİnorodnych tematycznie, a jednak dotyczĈcych jednego zagadnienia – perspektywy gender w analizie globalnego rozwoju – tekstów. Niestety, wičkszoĤþ z nich
jest niezbyt obszerna, zdajĈ sič tylko wskazywaþ okreĤlone problemy i zagadnienia.
Powyİsze wynika z faktu, İe sĈ to fragmenty oryginalnych artykuãów, dostčpnych jednak w caãoĤci we wskazanych na poczĈtku kaİdego tekstu pracach. Ponadto obecny
w anglosaskiej i amerykaęskiej nauce trend udostčpniania publikacji naukowych
w formie elektronicznej umoİliwia przeczytanie wičkszoĤci z nich (w wersji oryginalnej,
anglojčzycznej). NiewĈtpliwym atutem tomu Kobiety, gender i globalny rozwój jest bogata
bibliografia, liczĈca kilkaset pozycji, która moİe posãuİyþ do dalszego zagãčbiania sič
w temat.
Na koniec warto wspomnieþ, İe ksiĈİka jest dostčpna w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej, moİliwe jest takİe zamówienie bezpãatnego egzemplarza (w wersji drukowanej). Powyİsze niewĈtpliwie Ĥwiadczy o zamyĤle wydawcy – PAH – jakim jest wykorzystanie tomu jako Įródãa potencjalnego
uĤwiadomienia jak najszerszego grona odbiorców w zakresie poruszanych kwestii oraz
zniesienia bariery natury ekonomicznej w jego dystrybucji. Z pewnoĤciĈ Kobiety, gender,
globalny rozwój to publikacja z misjĈ, opartĈ na silnym przekonaniu redaktorek tomu
oraz polskiej redaktorki merytorycznej Katarzyny Pabijanek, wreszcie równieİ wydawcy, İe poruszane kwestie nie tylko wymagajĈ upowszechnienia, ale teİ powinny sič staþ
przyczynkiem do podejmowania kolejnych dziaãaę pomocowych czy rozwojowych,
z uwzglčdnienie perspektywy gender jako priorytetowej.
Joanna Kaãuİna

