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 Feminizm jako nowa krytyka społeczna: założenia z 2006 Link,  Link

Biblioteka online.  Katalogi: teksty polskie ;  tłumaczenia (wszystkie); feminizm, filozofia,  polityka;  feminizm 
ekonomia;  ubóstwo, prekariat; historia kobiet).   Komentarze. Raporty i Diagnozy

Kursy online : feministyczna krytyka ekonomii (2007); gender i polityka (2009); feministyczna krytyka filozofii 
(2009). Plany 2011 - 2012: feministyczna krytyka ekonomii nowe wydanie; kobiety i prawo

Warsztaty: Neopatriarchat i uberrynek; Zarządzanie cielesnością; Feministyczna krytyka filozofii politycznej; 
Nekropolityka: pasożyty do sterylizacji; Słownik feministyczny: zobacz hasło gender; Feminizm materialistyczny; 
Ekofeminizm.  Kobiety i związki zawodowe (Warszawa). Protesty pielęgniarek i położnych w kontekście reformy 
zdrowia i opieki. Kobiety i ubóstwo: czy ktoś nas słyszy? (Wrocław). Kobiety i ubóstwo. Odzyskać obywatelstwo 
(Krosno i Wałbrzych)  

Badania: rama gender i ekonomia opieki/reprodukcja społeczna i prawa/obywatelstwo kobiet 
2007 – 2010  

• Migrantki (Konkurs na pamiętnik migrantki, raport,  strona online) 2007 
• Reforma systemu ochrony zdrowia, 2007
• Protesty pielęgniarek  (dokumentacja i analiza), 2009
• Kobiety i ubóstwo  partycypatywne badania lokalne  (Wałbrzych, Krosno, świętokrzyskie, Łódź) + analizy 

makro polityki społecznej, gospodarczej i relacji państwo/kobiety – obywatelstwo, 2009 i 2010
Projekty  badań 'w trakcie' i nowe propozycje 2011 - 2012 

• Feministyczna krytyka reform opieki zdrowotnej – uaktualniony raport 
• Specjalne Strefy Ekonomiczne (pilotażowe badania lokalne w Lodzi i Walbrzychu + analiza)  
• Migrantki (Ukraina-Polska)
• Niewidzialne kobiety (panie sprzątaczki, salowe – płatna praca opiekuńcza i neoliberalne reformy)
• Wyczerpane ciała (intensyfikacja pracy,  prekariat)
• Feministyczna krytyka 'ekonomii wiedzy',  reform szkolnictwa wyższego i rynku pracy dla absolwentek 
• New Green Deal z kobietami (feministyczna krytyka neoliberalnego rozwoju, alternatywne propozycje)

Publikacje: Jesteś kapitacją. Choroba jako towar na rynku usług medycznych. Ewa Charkiewicz. Raport Think 
Tanku Feministycznego nr 1/2007; Emigrantki na globalnym rynku taniej pracy.  Teresa Święćkowska. Raport 
Think Tanku Feministycznego nr 2/2007; Pielęgniarki. Protesty pielęgniarek i położnych w kontekście reformy  
zdrowia. Julia Kubisa Raport Think Tanku Feministycznego 3/2010; Feministyczny słownik ekonomii. Ewa 
Charkiewicz i Anna Zachorowska; Gender i ekonomia opieki. Ewa Charkiewicz i Anna Zachorowska 
Nowe propozycje wydawnicze: Kobiety, ubóstwo. Feministyczna krytyka ekonomii,  Gender i polityka; 
Migracje (wspólnie z IS UJ) 

Filmy: Strajk matek, 2010(Wałbrzych). Nowe propozycje: film migrantki Ukraina- Polska; niewidzialna praca 
sprzątaczek w kontekście  neoliberalnych reform; specjalne strefy ekonomiczne, video pamiętniki pielęgniarek  

Sieciowanie: Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”, środowisko Rozbrat, KARAT, WIDE, AWID

www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny
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