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Biblioteka Online wzbogacona została o 36 pozycji, w tym 22 tekstów napisanych 

w ramach działań Think Tanku Feministycznego  oraz inne  teksty autorek zespołu, 

10 tłumaczeń,  oraz 4 przedruki. Biblioteka (teksty polskie, tłumaczenia  oraz redakcja, przygotowanie 

i upload) prowadzone były pro bono. Powstał nowy katalog: Sztuka jako krytyka.  Biblioteka jest 

formą dobra wspólnego. Przez  Newsletter „Co Nowego w Think Tanku Feministycznym” 

wystosowałyśmy apel do użytkowników o wkład pracy i teksty,  by rozbudowywać wspólne zasoby.  

Warsztaty, konferencje, pokazy video-dokumentów.  Zorganizowaliśmy trzy spotkania na temat 

debat i strategii ruchu feministycznego  (dyskusje wokół  książek Marii Solarskiej i Moniki Bobako, w 

ramach wspólpracy z Fundacją Katarzyny Kozyry warsztat „Feminizm jako nowa krytyka społeczna”), 

oraz warsztat na temat polityki klimatycznej przy okazji Szczytu Klimatycznego w Warszawie, gdzie 

przedstawicielka Think Tanku Feministycznego brała udział w oficjalnej konferencji, jako delegatka 

Women’s Caucus. Zorganizowałyśmy także dwie konferencje, z Instytutem Socjologii UW, 

„Feministyczna ekonomia polityczna. Polskie badania i przegląd debat” oraz z Katedrą Polityki i 

Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,  „Specjalne Strefy Ekonomiczne: 

prekaryzacja pracy i warunków życia, przeobrażenia obywatelstwa”. Odbyły się także  dwa  krajowe 

spotkania zespołu w realu (na codzien kontaktujemy się przez internet), oraz pokazy dokumentu 

„Specjalne strefy wyzysku” (we wspólpracy z SzumTV).  

Badania. W ramach grantu z Global Fund for Women w Łodzi i pod Wrocławiem rozpoczęłyśmy 

badania partycypatywne oraz analizy warunków pracy, życia codziennego i praw człowieka w 

specjalnych strefach ekonomicznych. Opublikowany został pierwszy raport z badań (Małgorzata 

Maciejewska, „Zmęczone ciała i bezcenne produkty. Warunki pracy kobiet w specjalnej strefie 

ekonomicznej przemysłu elektronicznego”. 2012) oraz videodokument Specjalne strefy wyzysku 

(wsp.  z SzumTV). Wstępne wyniki badań z łodzkiej SSE i z odziału tarnobrzeskiej SEZ pod Wrocławiem 

przedstawione były na konferencjach  współorganizowanych z instytutami socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Badania przyczyniły się do założenia związku zawodowego 

w Chung Hong, gdzie potem angażowaliśmy się we wsparcie  strajkujących, zwolnionych z pracy 

działaczy i działaczek.  Raport i videodokument były pierwszą krytyczna wypowiedzią na temat 

warunków pracy w polskich SEE w debacie publicznej. Miały szeroki odzew w Polsce i zagranicą, w 

tym cytowane były w mediach głównego nurtu (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, DGP).  

Wsparcie kampanii. W 2012 wsparłyśmy kampanię Chleba Zamiast Igrzysk” (raport TTF, „Dlaczego 

dostałyśmy igrzyska zamiast chleba), a w 2013 podjęłyśmy interwencję w obronie Karty Nauczycielki 

(cykl tekstów na temat warunków pracy i płacy w sektorze edukacji oraz reform oświaty). 

Współpraca z Zielonymi Wiadomościami: wyprodukowaliśmy dwie wkładki Think Tanku 

Feministycznego „Kobiety wiejskie”, oraz „Kobiety i klimat” do specjalnych numerów ZW.  

Finansowanie:  większość działań prowadzona była pro bono.  Po kryzysie finansowym z 2008 kilka 

kobiecych fundacji, które wcześniej nas wspierały wycofały się z Europy Środkowej, bądź zmuszone 

były do ograniczenia dotacji. W związku z tym poszukiwałyśmy nowyh środków finansowania. 


