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PŁEĆ,
CIAŁO
I TOŻSAMOŚĆ

w dyskursach wyborczych

Sekcja badań nad polityką tożsamości płciowych (gender & queer politics)
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Polska partia rządząca przeciwstawia się „dyktaturze LGBT”
(„The Economist”, 2.05.2019)

Bolsonaro, ideologia gender i hegemonia męskości w Brazylii
(„Al Jazeera”, 31.10.2018)

„Niedopuszczalne”: liderka Nowozelandzkiej Partii Pracy zapytana o plany macierzyńskie
siedem godzin po objęciu funkcji
(„The Guardian”, 2.08.2017)

Nagłówki w najpopularniejszych opiniotwórczych serwisach internetowych
nie pozostawiają złudzeń – płeć, ciało i tożsamość pozostają integralnym
elementem dyskursów wyborczych na całym świecie. W dobie coraz
silniejszej polaryzacji systemów partyjnych, wzrastającej popularności ruchów
populistycznych oraz powszechności medialnego stylu przywództwa kwestie
te wydają się coraz silniej eksponowane i instrumentalnie wykorzystywane.
Zachęcamy zatem badaczki i badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i
społeczne do pogłębionej refleksji o tym zjawisku podczas konferencji naukowej

Płeć, ciało i tożsamość w dyskursach wyborczych
Konferencja jest jednocześnie wydarzeniem, na którym zainauguruje swoją
działalność

sekcja gender & queer politics

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Spotkanie będzie okazją do formalnego przystąpienia do sekcji, wyboru jej władz
na kadencję 2019–2021 oraz dyskusji nad przyszłymi projektami i publikacjami.
Najważniejsze informacje organizacyjne:
Miejsce: Warszawa, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
Termin: 9–10 października 2019 r.
Koszt udziału: 349,00 PLN (obejmuje: catering, materiały konferencyjne, obsługę).
Nocleg i dojazd: we własnym zakresie.
Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 r. (na adres: julia.trzcinska@uwr.edu.pl).
Opłaty konferencyjne: do 31 lipca 2019 r.
Proponowane obszary tematyczne analiz:
•
•
•
•
•

kobiety w wyborach: strategie rywalizacji, predyktory sukcesu, przyczyny porażek,
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako przedmiot dyskursu wyborczego,
wzorce męskości i kobiecości w wybranych dyskursach wyborczych,
wizualny wymiar kampanii wyborczych w kontekście płci oraz cielesności,
kandydaci i kandydatki LGBT+ w wyborach oraz stosunek partii politycznych do
postulatów społeczności LGBT+,
• rola religii i związków wyznaniowych w kreowaniu przekazów wyborczych zorientowanych
na kwestie tożsamościowe,
• formy dyskryminacji wyborczej oraz działania im zapobiegające,
• język debaty publicznej w odniesieniu do sporów tożsamościowych.

Komitet
naukowo-organizacyjny
tworzą
zwolenniczki
i
zwolennicy
pluralizmu metodologicznego i tematycznego – chcemy dyskutować
zarówno o studiach przypadków, jak i o wynikach analiz komparatystycznych.
Za oczywisty uznajemy równy status badań ilościowych, jakościowych
oraz
mieszanych.
Wymienione
obszary
badawcze
traktujemy
jako
wstępną propozycję, nie wykluczają one innych pokrewnych tematów.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
9 października (środa):
13.00 – Powitanie uczestników
13.15-14.00 – Wykład wprowadzający
14.00-14.45 – Dyskusja po wykładzie
14.45-15.15 – Lunch
15.15-16.45 – Panele tematyczne
16.45-17.00 – Przerwa kawowa
17.00-18.30 – Panele tematyczne
19.30 – kolacja
10 października (czwartek):
8.30-10.00 – Panele tematyczne
10.00-10.15 – Wybory władz sekcji gender & queer politics PTNP
10.15-11.00 – Dyskusja nt. koncepcji funkcjonowania i strategii rozwoju sekcji
11.00 – Zakończenie konferencji
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