Think Tank Feministyczny – podsumowanie działań 2014-2015.
Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego została wzbogacona o 31 tekstów, w tym 10
tłumaczeń, 5 nowych analiz i 18 przedruków tekstów osób związanych z Think Tankiem
Feministycznym i odwołujących się do naszych działań. Nowe analizy odnosiły się do problematyki
zadłużenia i ekonomii opieki, oraz do spojrzenia na queer w ujęciu nowej krytyki społecznej. Aby
ulepszyć dostęp do poszerzających się zasobów Biblioteki wprowadziłyśmy nowy katalog: Teksty
wszystkie zgromadzone alfabetycznie według Autorek i Autorów. Rozpoczęłyśmy przygotowania do
nowej odsłony strony Think Tanku Feministycznego po angielsku. Problemy z dostępem do strony
(przenosiny serwera i ataki spamowe na stronę) na kilka miesięcy ograniczyly dostęp do strony w
2015. Niemniej nowe teksty miały licznych odbiorców (do blisko tysiąca). Katalogi Biblioteki (np.
feminizm/ekonomia; kobiety, ubóstwo, prekariat, feminizm/ekologia, feminim/filozofia/polityka ma
własne grono odbiorców zainteresowanych tymi tematykami. W kontekście z założenia niszowego
charaktetu naszych działań dane czytelnicze wskazują na użyteczność Biblioteki i jej znaczenie w
upowszechnianiu krytyki feministycznej.
Warsztaty, badania partycypatywne, analizy. W 2014 zorganizowałyśmy warsztat na temat
ekonomii opieki pod kątem analizy przemian w 25 leciu transformacji (celebrowanym w 2014 jako
narodowe święto wolności), który podsumowany został na publicznej dyskusji zorganizowanej
wspólnie z Kolektywem Syrena. Temat ten podejmiemy w będacych w przygotowaniu publikacjach.
Odnowiłyśmy współpracę z Towarzystwem Rodzin Wielodzietnych w Krośnie, gdzie
współorganizowałyśmy badania lokalne i dyskusję „Dostęp do ochrony zdrowia i jakość świadczeń”.
Na wspólnym warsztacie TRW przedstawiło raport o dostępie do ochrony zdrowia w Krośnie, a FTT
analizę reform ochrony zdrowia pod kątem praw człowieka i dostępu osób z niskodochodowych
gospodarstw domowych do ochrony zdrowia. W badaniach w Krośnie współuczestniczył
przedstawiciel Fundacji Panoptykon – co otwiera naszą współpracę zakresie praw człowieka i
nadzoru w polityce spolecznej (ochrona zdrowia, polityka pracy, pomoc społeczna).
W 2015 rozwijałyśmy nowy temat badań: zadłużenie w ujęciu relacji między ekonomią opieki a
ekonomią długu. Wspólnie z Fundacją Kaleckiego przygotowywałyśmy warsztat „Społeczeństwo
długu” (odbył się w styczniu 2016). Część tekstów już jest opublikowana, kolejne w produkcji.
Spotkanie zespołu. W 2014 odbyło się spotkanie zespolu Think Tanku Feministycznego w realu, co
było dla nas istotne, gdyż mieszkamy i pracujemy w różnych miastach i na co dzień komunikujemy
się przez internet. Na spotkaniu ustaliłyśmy plan pracy, w tym podjęcie działań, które są obecnie
realizowane (problematyka zadłużenia). Inne ustalenia czekaja na wdrażanie (nowy katalog
biblioteki dot. feministycznej krytyki nadzoru). W 2014 nasze działania umożliwił mały grant z
Global Fund for Women.

