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Matka Ziemia, nie ojciec kapitalizm!
Pozwólcie, że opowiem Wam o naszej rodzinie. Nasza rodzina jest niestety patologiczna. Tworzą ją: Matka Ziemia,
ojciec kapitalizm oraz my, czyli ludzkość, w charakterze ich dzieci. Matka Ziemia jest z nami od zawsze i jest naszą
prawdziwą matką. Ojciec kapitalizm jest z nami stosunkowo od niedawna i nie jest naszym prawdziwym ojcem. Jest
jednak ojcem najlepszym z możliwych.

#MuremZaKasią
O co chodzi? #MuremZaKasią gwałcona, głodzona, poniżana trzy-
nastoletnia dziewczynka. Ofiara pedofia, który był księdzem-za-
konnikiem. Przed sądem I i II instancji udowodniła krzywdę jaką jej
wyrządził funkcjonariusz kościoła katolickiego, w tym przypadku
osoba związana z zakonem Towarzystwa Chrystusowego.

Na zakon nałożono zobowiązanie wypłacenia miliona złotych od-
szkodowania i płacenia dożywotniej renty dla poszkodowanej. Na
ten wyrok, który NIGDY nie zadośćuczyni krzywdzie i zniszczeniu
życia ofiary (Kasi), część katolicko-prawicowych środowisk zareago-
wało w skandaliczny sposób. Dorosła dzisiaj kobieta, ofiara księdza-
pedofila jest ponownie poniżana, gwałcone są jej prawa, a piekło
znowu jest rzeczywistością tu na Ziemi. Towarzystwo Chrystusowe
oczywiście uważa, że nie ma z tym nic wspólnego i nie chce wypła-
cić pieniędzy za czyny swojego funkcjonariusza. Złożyli skargę ka-
sacyjną. Sprawę rozpatrzy Sąd Najwyższy, czekamy na termin roz-
prawy stając #MuremZaKasią, bo i ona, i świat muszą wiedzieć, że
#WierzymyOfiarom.

Jeśli tak jak ja zechcesz zabrać głos w tej sprawie i staniesz
#PoStronieOfiar pedofilii w kościele, weź karton, napisz #Murem-
ZaKasią i zostaw hasło na płocie najbliższego kościoła lub w innym
miejscu publicznym. Kasia i wszystkie Ofiary powinny usłyszeć
i zobaczyć po której stronie jesteś, po jakiej stronie jest Moc!

Ania, Plakaciara Wrocław

Wystawa Plakatu Manifowego
Wernisaż: 5 marca, 18:30
Galeria CafeThea,
Przejście Żelaźnicze

krótki opis: Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Ut a sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor. Integer quis
eros ut erat posuere dictum.
Curabitur dignissim. Integer orci.
Fusce vulputate lacus at ipsum.
Quisque in libero nec mi laoreet
volutpat. Aliquam eros pede,
scelerisque quis, tristique cursus,
placerat convallis, velit.

Biosy: Suspendisse potenti. Cras ut mi sit amet quam consequat
consequat. Aenean ut lectus. Quisque lobortis euismod metus. Nam
ante. Nulla fermentum, risus non pulvinar porttitor, enim pede
egestas nibh, sit amet posuere metus tortor id enim. Donec at sem.
Vestibulum in lectus ut diam lacinia lacinia. Maecenas sit amet nulla.
Suspendisse vel dolor.

Podwórkowa Samba Wrocław
to część ogólnoświatowej sieci Rytmów Oporu

(RoR - Rythms of Resistance).
Naszą grą wspieramy prawa kobiet, osób

nieheteronormatywnych, pracowników, lokatorów
oraz ochronę przyrody i zwierząt, przeciwdziałając

eksmisjom, wycinkom drzew, homofobii czy
rasizmowi.

Chcesz z nami grać? Pisz na wror@riseup.net lub
na facebook: Podwórkowa Samba Wrocław)

MAŁY TYTUŁ.
Kiedy
Gdzie

Dosłownie dwa-trzy zdania o tym co gdzie i
kiedy. Albo o czymkolwiek chcemy tu wcisn
informacje. Jak nie bedzie tyle ogoszeń, to

damy grafiki. Ale myślę, że będą ;)
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Kapitalizm przeciw kobietom
Musimy walczyć o bardzo podstawowe prawa do
naszych ziem, na co dzień borykając się z przemo-
cą i ignorowaniem prawa w celu ochrony naszych
ciał i ciała naszej Matki – Ziemi. Apelujemy o połą-
czenie sił we wspólnej walce o prawa kobiet1

Kapitalizm i kolonializm są powiązane z patriarcha-
tem. Obdarcie społecznej roli kobiety z jakichkolwiek
wartości, dokonane w początkach europejskiej kolo-
nizacji, było priorytetowym warunkiem kapitalisty-
cznej akumulacji. To kobiety jako pierwsze doświad-
czyły utraty niezależności: wykluczono je z pełnio-
nych funkcji znachorek czy lokalnych handlarek, któ-
re regulowały korzystanie społeczności z dóbr natu-
ralnych. Biali mężczyźni w koloniach nie zamierzali

negocjować cen towarów z miejscowymi kobietami, tak jak nie chcieli
w Europie dzielić się przywilejami i dochodami. Tak zapoczątkowano
degradację systemu plemiennego, trwającą do dzisiaj. A upokorzenie
kobiet szło w parze z uprzedmiotowieniem zasobów naturalnych.
Współczesny kapitalizm na terenach, gdzie pozostało coś jeszcze do
zagarnięcia, odtwarza tę pierwszą walkę: walkę z kobietami. Przemysł
kopalny stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mieszkanek regionów,
w których prowadzi się inwestycje. W Dakocie Północnej, na terenach
zamieszkiwanych przez autochtoniczną ludność – gdzie budowany
jest odcinek ropociągu Keystone XL – odnotowano masowy wzrost
przestępczości, w tym przemocy fizycznej wobec kobiet: gwałtów,
morderstw czy handlu ludźmi. W Kolumbii, na obszarach samozwań-
czo okupowanych przez korporację węglową, praktycznie bezkarnie
morduje się rolniczki sprzeciwiające się zagarnięciu kolejnych tere-
nów pod odkrywkę, doprowadzającą rdzenną ludność do śmierci gło-
dowej. Wielkoobszarowe rolnictwo na całym świecie wypiera drobne
gospodarstwa chłopskie i degraduje lokalne społeczności. Dominują-
cy dziś przemysłowy system rolno-spożywczy, emitujący 50% gazów
cieplarnianych, odpowiada w głównej mierze za doprowadzenie na-
szej planety na skraj katastrofy, dramatyczną utratę bioróżnorodności
i wyjałowienie gleb.
Kapitalizm zabija kobiety, odbiera im prawa i głos: przedstawicielkom
rdzennych społeczności, emigrantkom i drobnym rolniczkom na Glo-
balnym Południu, kobietom niezamożnym lub bezdomnym oraz oso-
bom starszym – w Polsce. Nie trzeba szukać daleko. Eksmisje, skaże-
nie środowiska i wyzysk dotykają kobiety tu i teraz! Los kobiet i Matki
Ziemi jest wspólny, dlatego powstrzymując degradację naszej plane-
ty, walczymy o swoje upodmiotowienie.

Towarzystwo Solidarności Globalnej im. Róży Luksemburg (Wrocław)

Ogłoszenia
Przynajmniej we własnym mniemaniu. Dobrze zarabia i regula-
rnie „przynosi mięso na stół" – jak lubi powtarzać... Twierdzi, że
kocha wszystkie swoje dzieci, choć niewątpliwie jedne kocha
bardziej od innych. Twierdzi, że nagradza według zasług, ale
już dawno zaczęliśmy podejrzewać, że po prostu ma swoich
faworytów. Matkę Ziemię natomiast traktuje instrumentalnie.
Często opowiada jak to ją zdobył, podbił i uczynił sobie pod-
daną. Jest z tego bardzo dumny i uważa, że tak jak jest teraz
jest najlepiej dla wszystkich. Ostatecznie on wie najlepiej co
jest dla nas dobre. Matka Ziemia jak dotąd cierpliwie znosiła
fanaberie i pretensje ojca. Jest silną kobietą, a to bynajmniej
nie jest jej pierwszy partner. Jak na razie zdążyła przeczekać
wszystkich poprzednich. Nie jest jednak szczęśliwa i daje
o tym znać. Zbyt wiele ostatnio się od niej bierze, a zbyt mało
daje w zamian. To, co kiedyś było zrównoważonym korzysta-
niem z jej dobrodziejstw teraz stało się systematyczną i wyni-
szczającą eksploatacją. Matka Ziemia nie żałuje nikomu, ale jej
możliwości są już zwyczajnie na wyczerpaniu. Nie życzy niko-
mu źle, ale chciałaby po prostu byśmy zmienili nieco swoje
postępowanie. Ojciec przede wszystkim. I tu zaczyna się
prawdziwy problem...

Ojciec Kapitalizm to fanatyk wzrostu gospodarczego. Pół
mieszkania zajebane wykresami zmian PKB, najgorsze. Stare
maszyny wyrzuca do ostatniego pokoju, żeby nie było ich wi-
dać. Odpady zamiata pod łóżko. Wszędzie zalegają gnijące
resztki jedzenia, mimo że wiele z nas jest głodnych. Z kranu
ledwie leci brudna woda, a powietrzem nie da się oddychać.
Ojciec, powołuje się na jakieś stare bajki i twierdzi, że Matka
jest od tego, żeby to wszytsko sprzątać. Wkurzona Matka
próbuje to robić, ale nawet z pomocą niektórych z nas, to
niemożliwe.
On tego nie widzi, wpatrzony jest tylko w przyklejone na suficie
wykresy zmian PKB i indeksy giełdowe. Cały jego rzekomy
liberalizm, racjonalizm i gotowość do słuchania innych idą
w odstawkę, jeżeli coś zagrozi jego ulubionemu
fetyszowi. Wytłumaczyć sobie nie da, że nieograniczony

wzrost na ograniczonej palancie jest zwyczajnie niemożliwy
oraz katastrofalny w skutkach. Że wzrost jest dokładnym
przeciwieństwem równowagi a równowaga jest podstawą
życia. Jego perspektywa jest krótkoterminowa – wskaźniki
muszą rosnąć z roku na rok, bo inaczej to tragedia i depre-
sja. Wszystkiego musi być więcej i więcej, choć już nie ko-
niecznie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Innego
sposobu na życie nie widzi i wciaga w to jeszcze całą
rodzinę. Ojciec przyswoił sobie starą zasadę tyranów: dziel
i rządź. Lubi szczuć jedne dzieci na inne. Tym z zachodnie-
go kontynentu mówi, że nie mogą pozwolić, by ci wscho-
dniego mieli więcej od nich i dokładnie to samo mówi tym
kontynentu wschodniego. Winę za coraz trudniejsze do
ukrycia problemy lubi zwalać na na nasze codzienne zacho-
wania – jak używanie słomek – po to by chronić samego
siebie. Mówi z szerokim uśmiechem: O, chcecie być odpowie-
dzialni za środowisko? Dobrze. Zajmijcie się więc najpierw swoimi
nawykami, bo przecież zawsze należy zaczynać od siebie, nie?
Nie patrzecie tylko na moje kopalnie, fabryki i prywatne odrzu-
towce. Zignorujcie moje strategie marketingowe, kampanie rekla-
mowe, wydatki na lobbing i korupcje. To wszystko jest mi potrze-
bne dla utrzymania przyzwoitego wzrostu. A WZROST JEST NAJ-
WAŻNIEJSZY! Jak długo nie będziecie mu zagrażać, pozwolę się
wam bawić w to całe ratowanie planety.

Na Ojca nie ma już rady. Jego obsesje są zbyt głeboko
osadzone by potrafił się od nich uwolić, cokolwiek sam na ten
temat twierdzi. To My musimy wziąć w swoje ręce sprawy na-
szej niespokojnej rodziny. Być może jesteśmy już dość dorośli,
by nie potrzebować żadnego innego Ojca – bo inni ojcowie jak
dotąd nie byli wiele od Kapitalizmu lepsi. Zacznijmy po prostu
słuchać Matki Ziemi i naszych własnych autentycznych po-
trzeb. Na pewno nauczymy się żyć w harmonii.

Matka Ziemia, kiedy jest zła, potrafi być nieczuła. Jak się
wścieknie to oberwie się zarówno Ojcu jak i nam. A nie mamy
dokąd uciekać z naszego wspólnego domu. Dlatego nie
możemy pozwolić mu spłonąć.
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Zakryliśmy gwiazdy naszym ciepłem i wygodą,
drzewa, ptaki zginęły zapomniane w fundamentach szybkich dróg.
Pokazaliśmy swoją wyższość wszystkiemu i wszystkim,
majestatycznie zasiedliśmy na tronie destrukcji.
Każda kropla wody zawiera naszą historię,
Odpowiedzialni zacierają ręce i liczą pieniądze.

Rozliczmy się z przeszłością, przedawnijmy dawne zbrodnie,
wyrzućmy naszym ojcom, naszym matkom, raz na zawsze:
dlaczego pozwoliliście zatruć nasz świat,
dlaczego zabraliście moje prawo do oddechu,
dlaczego beton i szkło kominy miliony maszyn
kumulujących zyski tej garstki, która nie będzie przegrana.

Już dzisiaj krąży nad nami widmo
nagłej nieubłaganej śmierci.
Przekleństwo miliarda ludzkich istot,
kara za wiarę trybu w maszynę.

Wykrzyczmy znowu: no future, nie ma dla nas przyszłości!
Nastanie dzień wyboru, określenia stron.
Nazwą nas pokoleniem spalonej ziemi
albo zapamiętają walkę i zmianę.
Chwyćmy się za ręce; zatańczmy na grobie starego porządku.
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Epidemia Ameryki Północnej
W Stanach Zjednoczonych autochtoni-
czne mieszkanki kontynentu są ponad
dwa razy bardziej narażone na prze-
moc, niż jakakolwiek inna grupa społe-
czna. Jedna trzecia z nich jest napasto-
wana seksualnie w ciągu swojego ży-
cia, a 67 % tych napaści jest popełnia-
nych przez osoby niebędące członkami
ich plemion. Istnieje ścisły związek po-
między budową kolejnych gazociągów
i wydobyciem paliw kopalnych, a wzra-
stającą liczbą zaginionych i mordowa-
nych kobiet w Ameryce Północnej.
Pełna wersja artykułu znajduje się na
stronie zielonewiadomosci.pl

Najnowsze raporty Sovereign Bodies
Institute i Brave Heart Society mówią
o bezpośrednim zagrożeniu, jakim budo-
wa rurociągu Keystone XL w Dakocie Po-
łudniowej i okolicach jest dla tamtejszych
kobiet. Keystone XL ma być czwartym
etapem rozwoju sieci rurociągów nafto-
wych Keystone Pipeline System pomię-
dzy Kanadą, a Stanami Zjednoczonymi.
Inwestycji sprzeciwia się lokalna ludność,
w tym zamieszkujący ten teren Indianie.

Organizacja walcząca o prawa ple-
mion tubylczych “Indigenious Enviro-
mental Network” zwraca uwagę na bez-
pośrednie zagrożenie dla autochtoni-
cznych mieszkanek regionów, jakim jest
wydobycie paliw kopalnych. Taka inwe-
stycja oznacza napływ pracowników
płci męskiej na obszary wiejskie, w po-
bliże mniejszych miast i rezerwatów,
gdzie mieszkają z dala od rodzin, odse-
parowani od otaczającej ich społeczno-
ści. W Dakocie Północnej gwałtowny
wzrost przestępczości i nasilone napady
na tle seksualnym skorelowane są z bo-
omem naftowym w Bakken i późniejsz-
ym napływem tysięcy nowych pracow-
ników do tego regionu. Na tych tere-
nach oprócz stwierdzonego drastyczne-
go wzrostu spożycia alkoholu i narkoty-
ków obserwuje się także zwiększenie
liczby ofiar przemocy fizycznej, w tym
gwałtów i morderstw oraz rozwój
handlu ludźmi.

W raporcie Statistics Canada z 2011r
oszacowano, że w latach 1997 i 2000
wskaźnik zabójstw tubylczych mieszka-
nek kontynentu amerykańskiego był
prawie siedmiokrotnie wyższy niż pozo-
stałych kobiet. Prawodawstwo, które nie
przewiduje możliwości ścigania opraw-
ców niebędących członkami plemion,
tworzy wskaźnik napaści na indianki,
metyski i innuitki zatrważającym, a win-
nych bezkarnymi. Chociaż rząd federa-
lny przechowuje dane na temat prakt-
ycznie wszystkiego, nie gromadzi staty-
styk dotyczących tych zaginionych i za-
mordowanych kobiet. Eksploatacja za-
sobów naturalnych, w tym paliw kopal-

nych, to dalsza historia polityki koloniza-
cyjnej w Ameryce Północnej, będąca a-
takiem na kobiecą niezależność. Wcze-
sny kolonializm był początkiem degra-
dacji systemu plemiennego, który poz-
wolił otworzyć na oścież bramy do na-
szych wód, stepów i lasów” mówią prze-
dstawicielki ruchu.

Skradziony wizerunek indianki
Pamiętacie Pocahontas? Tą piękną i młodą
indiankę z wiecznie powiewającymi dłu-
gimi, ciemnymi włosami? Dla nas, rdzen-
nych mieszkanek Ameryki to symbol fety-
szyzacji i hiperseksualizacji naszego wize-
runku, którego proces kształtowania od
zawsze należał do rządu i mediów, które
stworzyły nasz obraz podatnym na akty
przemocy i agresji – mówi Monica, jedna
z przedstawicielek IEN.

Pocahontas, a raczej Matoaka, była
córką Powhatana wodza plemienia Po-
whatans. W wyniku konfliktu, który wy-
buchł pomiędzy kolonialistami, a ple-
mieniem, z którego się wywodziła, zo-
stała porwana, ochrzczona, a następnie
wydana za mąż.
W 1616 roku wysłano ją do Anglii jako
przykład sukcesu nawrócenia dzikuski
na angielski styl życia. Za cenę stu fun-
tów, angielskie parafie prezentowały La-
dy Rebekę jako przykład nawrócenia
dziecka barbarzyńców. Umarła mając 21
lat z dala od bliskich, odcięta od korzeni,
bez możliwości opowiedzenia światu
swojej historii. Jej postać jest paralelą za-
krzywionego obrazu naszych terenów;
dziewiczych jak najbardziej, ale nie bezpa-
ńskich, czekających na zaopiekowanie
i eksploatację przez białego człowieka. To
historia porwanej i wykorzystanej jako pro-
dukt polityczny młodej dziewczyny, nie
romantyczna legenda o pokojowej koloni-
zacji – puentuje Monika podczas szczy-
tu społecznego trwającego w trakcie
konferencji COP25 w Madrycie.

Nie pozwólmy pozostawić tej historii
nieusłyszaną.

A.

„Ona nie opłakuje swojej straty"
Anohni

Ona nie opłakuje swojej straty
Po prostu traci

Ona nie opłakuje swojej zmiany
Po prostu się zmienia

Karmiła mnie przez te wszystkie lata
teraz jest sucha jak jej łzy

A ja pytam się

Kto będzie pamiętać?
Kto będzie pamiętać?

Kto będzie o niej pamiętać
Jeśli nie jej dzieci?

---
Zastanawiamy się:

"Co się dzieje z tym światem?"
Wszystko jest zmianą

Zmienia się każdego dnia
Budzisz się rankiem i zastanawiasz się

"Będzie lepiej czy gorzej?"
Wszystkie się zastanawiają

Młode i stare
Wszystko wywraca się

Do góry nogami
Jak mamy się zatrzymać

I pracować nad tym
Pracować razem

Uczynić świat lepszym
Miejscem do życia

Dla nas wszystkich?

Nola Ngalangka Taylor

Anohni to piosenkarka, która w swoich
utworach nie obawia się poruszać takich
problemów jak przemoc państwa, kryzys
klimatyczny, ludobójstwo i ekobójstwo.
W swoim pierwszym solowym albumie,
"Hopelessness", Anohni wykorzystuje swój
głos aby wyrazić sprzeciw wobec tego co
dzieje się ze światem oraz szuka sposóbu
na przełamanie impasu. Jak sama wspo-
mina: "Zaczęłam odczuwać, że moje ut-
wory są zbyt pasywne i mój udział rów-
nież. Chciałam zabrać głos, ponieważ
czuję, że zabieranie głosu jest antidotum
na poczucie bezsilności. Mam na myśli to,
że beznadzieja jest uczuciem, a nie fak-
tem". "She doesn't mourn her loss" jest
ostatnim utworem z EP-ki "Paradise", bę-
dącej bezpośrednią kontynuacją "Hope-
lessness". Piosenka kończy się wierszem
"Co robimy Ziemi?" autorstwa Noli
Ngalangki Taylor, aborygeńskiej artystki
i nauczycielki ze społeczności Parnngurr.

Ojciec Kapitalizm to fanatyk wzrostu gospodarczego. Pół mieszkania zajebane
wykresami zmian PKB, najgorsze. Stare maszyny wyrzuca do ostatniego pokoju, żeby
nie było ich widać. Odpady zamiata pod łóżko. Wszędzie zalegają gnijące resztki
jedzenia, mimo że wiele z nas jest głodnych. Z kranu ledwie leci brudna woda, a
powietrzem nie da się oddychać. Ojciec, powołuje się na jakieś stare bajki i twierdzi,
że Matka jest od tego, żeby to wszytsko sprzątać. Wkurzona Matka próbuje to robić,
ale nawet z pomocą niektórych z nas, to niemożliwe.

Intersekcjonalizm to zjawisko krzyżowa-
nia się ze sobą, nakładania i zazębiania
różnych kategorii społecznych, wzmacnia-
jących dyskryminację grup i jednostek, np.
płci etniczności, rasy, klasy, orientacji
seksualnej, czy niepełnosprawności.
Analiza intersekcjonalna (teoria przecięć)
została rozwinięta przede wszystkim w ra-
mach feminizmu.

Redukcjonizm to pogląd mówiący, że możli-
we jest wyjaśnienie i opis własności złożo-
nego układu poprzez opis i wyjaśnienie za-
chowania jego części. Badanie złożonego
układu powinno zostać rozpoczęte poprzez
wyróżnienie jego fragmentów, określenie
mechanizmów i sposobu w jaki te fragmen-
ty się zachowują, a następnie opisanie za-
chowania złożonego z nich układu jako kon-
sekwencji własności wcześniej wydzielo-
nych fragmentów oraz sposobu ich złożenia.

Nie ochrona, lecz ustąpienie z pozycji
supremacji. Zrozumienie reszty zwierząt na
ich własnych warunkach. Odrzucenie
gatunkowego szowinizmu. Przede wszy-
stkim likwidacja arbitralnej separacji
pomiędzy „nami” a „Nimi”. Jeśli nie jeste-
śmy w stanie zniszczyć w zarodku gatun-
kowizmu, dopatrzymy się w Katastrofie Kli-
matycznej tylko tego, czego dopatrzeć się
mamy: wyłącznie numerycznej wydmuszki.

Pamiętacie Pocahontas?
Tą piękną i młodą indiankę
z wiecznie powiewającymi
długimi, ciemnymi włosa-
mi? Dla nas, rdzennych
mieszkanek Ameryki to sy-
mbol fetyszyzacji i hiperse-
ksualizacji naszego wizeru-
nku, którego proces kszta-
łtowania od zawsze nale-
żał do rządu i mediów, które
stworzyły nasz obraz poda-
tnym na akty przemocy i a-
gresji – mówi Monica, je-
dna z przedstawicielek IEN.

Spis Treści

W ciałopozytywnym feminizmie chodzi o siostrzeństwo, wsparcie i brak protekcjonalizmu. Wsparcie, które również jest udzielane
także osobom transpłciowym i niebinarnym. One też, a może i w szczególności one, są wykluczane ze względu na skorupkę,
w której przyszło im się urodzić.
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Zwierzę też człowiek
Pragnienie naprawy rzeczywistości wymaga dostrzeżenia problemu(ów) w jej elementach składowych – a więc jej spro-

blematyzowania. Katastrofa Klimatyczna (KK) bywa problematyzowana jako Globalne Ocieplenie (GO), z sugerowanym
rozwiązaniem w postaci redukcji emisji, które są ponoć najważniejszą przyczyną trwającej ekologicznej zapaści. O ile
przyznać należy, że KK trwa i właściwie nie ma potrzeby wykonywania pomiarów, by pokazać jej występowanie, GO jest
sposobem na jej ukazanie i interpretację, stronniczo opartym na naukach ścisłych i rozwiązaniach technologicznych, co
godne jest krytyki. KK to część rzeczywistości, GO to problematyka, którą należy porzucić.

Feminizm, pomimo nazwy, nie jest ruchem wyłącznie kobiecym. Zapoczątkowany przez kobiety, ostatecznie jednak oka-
zał się być dla każdej osoby, która go potrzebowała, każdej zmarginalizowanej jednostki i grupy. Intersekcjonalizm* to tylko
naturalne przedłużenie tej tendencji do ujmowania problemów tak unikalnie jak to tylko możliwe, z całym ich bogactwem
(zachowanym jedynie w rzeczywistych doświadczeniach) i na równych prawach, bez opresyjności podziału klasowego spo-
łeczeństwa. To wszystko dzięki zastosowaniu nowatorskiej i niezwykle dopracowanej metodologii naukowej – wysłuchiwa-
nia innych. Ścisłość się przydaje, często jest nawet niezbędna, lecz jej dokładność bywa niezwykle stronnicza i przyczyni(ł)a
się do KK – dla GO jest jednak wszystkim. Lekcja feminizmu dla jego zwolenników jest krótka: słuchajcie.

Redukcjonizm* Nauki ścisłe mają właściwą sobie tendencję do nadawania własnego charakteru innym obszarom wiedzy, więc
w momencie rozważenia KK jako GO, często dziedziczy się właściwy im redukcjonizm. Skutkuje to częściowym lub nawet całkowitym
pominięciem przyczynowości zjawisk społecznych – punktów wzajemnego przecięcia płaszczyzn opresji, na przykład: rasizmu, seksiz-
mu, homofobii, nacjonalizmu, czy wreszcie kapitalizmu i państwowości –współwiny których fizyka i nauka o klimacie raczej nie zauważą.

Jeśli skupić się wyłącznie na perspektywie technologicznej
i “ścisłej”, nie tylko pomijana jest duża część obrazu – zupeł-
nie nie dociera się do źródeł KK. W skupieniu na redukcji emi-
sji proponuje się rozwiązania dla karykatury stanu rzeczywi-
stego; prowadzi się walkę z wiatrakami zubożającą wielopła-
szczyznowość KK – walkę nie przysługującą się Ziemi, a ra-
czej tym, którzy czerpią zyski ze stabilności kapitalistycznej
ekonomii. KK nie jest w pełni mierzalna, stanowi również do-
świadczenie społeczne, podczas gdy GO jest wyłącznie nu-
meryczne, uśrednione po jakościowo różnych doświadczen-
iach cierpienia i przysługuje się głównie obracającym kapitałem.

Hierarchizacja i ekonomizacja. Przekształcenie świata
w surowce, traktowanie go instrumentalnie – oto ekonomiza-
cja. Jest to hierarchiczny i silnie ekskluzywny proces, w tym
przypadku dla czegokolwiek, co nie „zasiada u sterów” produ-
kcji. Gatunki inne niż ludzki włączane są do walki z GO na za-
sadach podrzędności: ratuje się je, aby masowe wymieranie
nie zachwiało ostatecznie efektywnością ekonomicznej ma-
szyny śmierci, by mogła dalej pracować i pochłaniać wszys-
tko dookoła. Zwierzęta, z punktu widzenia ekonomii, niezależ-
nie od stopnia jej prośrodowiskowości, zawsze były i będą
elementem nieludzkim, gorszym, a w konsekwencji represjo-
nowanym. Postulowanie „ochrony zwierząt i środowiska natu-
ralnego” nie wystarczy, jeśli jednocześnie nie oznacza zerwa-
nia z ekonomizacją i wszelkimi perspektywami hierarchizują-
cymi. Ruch ekologiczny musi być też więc ruchem wyzwoleń-
czym – nie walczącym o prawa zwierząt, a o uwolnienie spod
ludzkiej kontroli, całkowicie wytłumiającej ich głosy i nie pró-
bującej rozumieć jakkolwiek inaczej, niż tylko przez pryzmat
swojej wyższości.

Nie ochrona, lecz ustąpienie z pozycji supremacji.
Zrozumienie reszty zwierząt na ich własnych warunkach. Od-
rzucenie gatunkowego szowinizmu. Przede wszystkim likwi-
dacja arbitralnej separacji pomiędzy „nami” a „Nimi”. Jeśli nie
jesteśmy w stanie zniszczyć w zarodku gatunkowizmu, dopa-
trzymy się w KK tylko tego, czego dopatrzeć się mamy: wyłą-
cznie numerycznej wydmuszki.

Głos. Kobiety u zarania ruchu sufrażystek również były postrze-
gane jako zewnętrzne zagrożenie, którego celem było zniszcze-
nie „naturalnego ładu” patriarchalnego społeczeństwa. U fundam-
entów kapitalizmu i patriarchatu kryje się ten sam strach – strach
przed utratą kontroli. Nie możemy powtarzać błędów przeszłości
i budować bezemisyjnych utopii przy pominięciu głosów wszyst-
kich współczesnych stworzeń, wliczając ich zagładę w straty
dopuszczalne. Dołączmy do wspólnego głosu sprzeciwu wobec
wszystkiego, co nas dzieli. Wyzwolenie ludzi wyzwoleniem zwie-
rząt. Wyzwolenie zwierząt wyzwoleniem ludzi.

Anonim

Dziobak czyli wolność
przyrody organicznej
Przywykliśmy myśleć o przyrodzie jako
o czymś uporządkowanym. Systemie
wyraźnie od siebie oddzielonych kate-
gorii: gatunków, królestw, gromad i ro-
dzin. Państw świata natury o pilnie
strzeżonych granicach. Tu pióra, tam
futro, jeszcze gdzie indziej łuski.

A tu hop, proszę, dziobak.
Dziobak nie wydaje się być prawdzi-

wym zwierzęciem. Wygląda raczej na
kiepski żart. Zbiór zupełnie przypadko-
wych cech biologicznych zebranych do
kupy i złączonych taśmą klejącą i take-
rem: dziób, futro, płetwy, jaja. Zupełny
brak koherencji. Ewolucyjny bełkot.
Dziobak jest przegięty. Jest żywą kpiną

z naszych pojęć o tym co to ptak, co
ssak, a co gad. Jasne, potężna maszy-
neria naukowej taksonomii była wresz-
cie w stanie go schwytać i zaklasyfiko-
wać do rodziny dziobakowatych (której
jest jedynym przedstawicielem). Ale
wiązało się z tym więcej kontrowersji
niż należałoby oczekiwać po tak dużym
stworzeniu (wiadomo bowiem, że przy-
rodnicza ruja i poróbstwo rośnie wraz
ze spadkiem skali: o wirusach nie potra-
fimy nawet powiedzieć czy są żywe).
Na przykład: został wreszcie uznany za
ssaka, ale nie było to wcale takie oczy-
wiste. I nie chodziło nawet o to, że skła-
da jaja. Dziobak po prostu nie ma sut-
ków, niezbędnych by wydzielać mleko
i karmić nim młode. Ale mleko wydzie-

la. Ze skóry brzucha. Zboczeniec. Wszys-
tko u dziobaka jest nie takie jak powinno.
Nie dość, że będąc ssakiem składa jaja,
to jeszcze składa je przez odbyt. Co jest
oczywiście obrzydliwe. Pewnie z tego
właśnie powodu rząd do którego został
zaliczony nazywa się „stekowce”, czyli po
ludzku „dupowce” – żeby mu było wstyd.

Na tylnej kończynie dziobak posiada
kolec, którym wstrzykuje truciznę o nie-
znanej zasadzie działania. Wiadomo ty-
lko, że jego użądlenie jest bardzo bole-
sne. I nie pomagają na to żadne środki
przeciwbólowe. Na moje oko jad dzio-
baka poraża ośrodek odpowiedzialny
za potrzebę porządku. Dziobak jest
niebezpieczny.

TMS

Kapitalizm ojciec niemiłosierny
Bajki o kapitalizmie to bajki o wszechmogącym i dobrotli-
wym ojcu. Kimś większym i silniejszym, kto chleba powsze-
dniego da swym dzieciom dzisiaj, jutro i codziennie. Za
dobro wynagrodzi, za zło ukarze, lud swój ochroni i od niesz-
część zachowa. Tyle bajek. Kapitalistyczna rzeczywistość to
raczej koszmarny pato-tato: krzyk, tresura, kabel od żelazka
i niekończąca się libacja. A także niezapłacone alimenty i zo-
stawione w spadku długi.

Lewacka przesada? No nie wiem. Może zadajmy parę trud-
nych pytań. Skąd bierze się powszechne zaufanie do syste-
mu, w którym najgorzej opłacane są zawody najbardziej spo-
łecznie potrzebne? Skąd bierze się powszechne przyzwolenie
na to, że osoby zatrudnione nie mają jak dochodzić swoich
łamanych praw, nie mają jak reagować na przemoc, brak
bezpieczeństwa pracy? Skąd pochodzi zgoda na bulszit
o niewidzialnej ręce rynku? Ponoć jest to mądry i troskliwy
mechanizm, który zaspokoi nasze potrzeby. W praktyce me-
chanizm ten doprowadził do mnożenia niepotrzebnych dóbr,
produkowanych najniższym kosztem, a w konsekwencji do
degradacji planety. Mimo to podnoszenie ręki i głosu w tych
sprawach uznawane jest za radykalizm, dziwactwo. Tak prze-
cież być musi. Taki jest uświęcony porządek rzeczy.

Kapitalizmowi się nie podskakuje, mimo, że jest ojcem nie-
miłosiernym, ojcem wyrodnym, ojcem alimenciarzem, zosta-
wiającym nas z długami wobec przyszłych pokoleń. Nie pod-
skakuje się mu, bo ojcom się nie podskakuje.

W naszym kraju sprawcy przemocy są praktycznie bezkar-
ni, a ich ofiary z trudem znajdują wsparcie i pomoc. Dzieje się
to w imię ochrony idealnego, tradycyjnego wzorca rodziny,
oczywiście z ojcem na czele. W imię tych samych wartości
połowa ludzkości od dzieciństwa jest i będzie traktowana jako
słaba, uległa i gorsza. Tracony jest potencjał kobiet i męż-
czyzn, naginanych siłowo do ich ról płciowych, dyskrymino-
wane są osoby nienormatywne, dzieci i rodziny odbiegające
od wzorca.

Czemu tu się dziwić?
Gdybyśmy wcześniej zaczęli powszechnie myśleć o ojcach

inaczej, jako o zwykłych, partnerskich rodzicach, bez mitów,
fetyszy, a za to z otwarciem na drugiego człowieka, kontakt,
współpracę i czułość, wszystko mogłoby się wywrócić do gó-
ry nogami. Nie fundowalibyśmy sobie systemu postawionego
na dysfunkcyjnym, toksycznym micie. Czy jest jeszcze szansa
na to, byśmy zamiast poddawać się bezrefleksyjnie dyktatu-
rze niemiłosiernego ojca stworzyli coś całkiem innego? Nie
wiem. Ale przynajmniej przestańmy się okłamywać, że ojcom
się nie podskakuje.

Anka Łagowska



Czy ekofeminizm uratuje świat?
Z równością i sprawiedliwością w dzi-
siejszym świecie bywa trudno. Lubimy
dzielić, wartościować, oceniać. Lubimy
być w opozycji do innych.
Przedruk tekstu z zielonewiadomosci.pl

Pragniemy wpływu, kontroli, ulega-
my sugestiom. Te egoistyczne potrzeby
ludzi wykształciły opresyjne, hierarchi-
czne systemy, które generują różne
role. Role, które sankcjonują nierówne
traktowanie wynikające z płci, rasy,
pochodzenia, wyznania, niepełnospra-
wności, czy gatunku. Tak powstał patri-
archat. Dokładnie w ten sam sposób
powstał antropocentryzm. Trudno go
zrozumieć, ponieważ trzeba wyjść
z uprzywilejowanej pozycji bycia czło-
wiekiem i spojrzeć szerzej. Sprawie-
dliwość, równość i prawo do szczęścia,
czy dobrobytu to wartości, których nie
wolno nam ograniczać do świata
ludzkiego.

W tym rozumieniu istotą ekofemini-
zmu staje się szeroka perspektywa,
która widzi nie tylko dyskryminację ko-
biet i mniejszości, ale i przyszłych po-
koleń, zwierząt i natury. To wizja świata
wolnego od dyskryminacji. To moja wizja.

To, kim się urodziliśmy, nie daje niko-
mu prawa do dyskryminacji i przemocy,
jak więc możemy godzić się na niespra-
wiedliwość wobec innych istot? Jak
możemy nie widzieć bólu i cierpienia
w hodowlach przemysłowych, gdzie
płeć determinuje czas trwania i skalę
przemocy, gdzie najbardziej eksploato-
wane są zwierzęta płci żeńskiej – krowy
na mleko, kury na jajka? Gdzie cielęta
i kurczaki płci męskiej to odpad produ-
kcyjny, który ląduje w rzeźni lub w mie-
larce, do której jest wrzucany żywcem?
Jak możemy zgadzać się na wyzysk
naszej planety, nieograniczone wydo-
bycie jej zasobów, spalanie paliw
kopalnych, wyspy plastiku dryfujące po
morzach, zatruwanie wody, powietrza
i gleby?

Zastany świat, którego nas nauczo-
no, który nam wdrukowano, i który wię-
kszość społeczeństwa przyjmuje bez-
krytycznie, to świat, który odbiera pod-
miotowość zarówno kobietom, jak i zwi-
erzętom, czy szerzej, przyrodzie. Uprze-
dmiotowienie, umniejszanie czy wręcz
zaprzeczenie krzywdy mają służyć jed-
nemu – utrzymaniu status quo obowią-
zującej hierarchii stworzonej przez i dla
białego mężczyzny, który widzi się
w centrum świata. Przykłady można
mnożyć. Sprowadzanie kobiet do obie-
któw seksualnych w przestrzeni publi-
cznej to dokładnie ten sam mechanizm,

który odpowiada za przedstawianie
zwierząt jako produkty. Z jednej strony
mamy fragmenty kobiecego ciała użyte
do reklam narzędzi, opon czy firm ene-
rgetycznych, z drugiej – fragmenty ciał
zwierząt reklamowane jako kiełbasy,
szynki, buty czy paski. Również język
jest tak skonstruowany, by odcinać na-
szą świadomość od rzeczywistości. Nie
nazywamy rzeczy po imieniu, nie mówi-
my, że jemy zwłoki zwierzęcia, frag-
ment mięśni świni lub krowy, lecz mię-
so, wieprzowinę albo wołowinę. Wycin-
kę lasu czy puszczy nazywamy pozys-
kiwaniem drewna, strzelanie do zwi-
erząt – regulacją gatunku. Usprawie-
dliwiamy masowe i niewyobrażalnie ok-
rutne mordowanie zwierząt, nazywając
je humanitarnym ubojem. Co jest hum-
anitarnego w rażeniu prądem, w strze-
laniu między oczy czy wrzucaniu żywc-
em do oparzarki zwierzęcia, które chce

żyć? Obozy zagłady miliardów zwierząt
nazywamy hodowlą. Ta zbiorowa halu-
cynacja jest tak powszechna, że każda
próba jej zburzenia musi napotkać na
paniczny opór. Podobny do tego, z jak-
im spotkały się sufrażystki w końcu XIX.
Podobny, bo nadchodząca zmiana
uderza w patriarchalny porządek.

Dlatego ekofeminizm musi być prak-
tyczny. To szeroki wachlarz konkretnych
wartości, zachowań i postaw, które, je-
żeli zostaną przejęte przez większość
społeczeństwa, przebudują świat, jaki
znamy, na bardziej sprawiedliwy i rów-
nościowy. Może ekofeminizm uratuje
nas przed katastrofą klimatyczną?

W skali mikro ważne są nasze co-
dzienne wybory konsumenckie. Stąd
rezygnacja z jedzenia zwierząt oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego,
czasem od razu, czasem stopniowo eli-
minując kolejne. Nie możemy też zapo-

minać, jaki wpływ na naszą planetę ma
przemysłowa hodowla zwierząt. 77%
powierzchni ziem uprawnych wykorzy-
stywanych jest pod produkcję paszy
dla zwierząt. Hodowla przemysłowa to
także problem wody, zużywa ona bo-
wiem 1/3 wody pitnej. Dla zobrazowa-
nia skali – do wyprodukowania 1kg wo-
łowiny potrzeba 14.500 litrów wody. To
również zabójstwo dla bioróżnorodno-
ści. Dzisiaj zwierzęta hodowlane stano-
wią 67% wszystkich kręgowców na
Ziemi. Zwierząt dzikich jest zaledwie
3%, a ich liczba gwałtownie spada. Emi-
sje gazów cieplarnianych z rolnictwa
i leśnictwa to według najnowszego ra-
portu IPCC około 23% wszystkich emisji.
Do tego trzeba doliczyć kolejne kilka-
naście procent pochodzących ze zmar-
nowanego jedzenia. Obniżenie emisji
z tych sektorów jest równie kluczowe
jak transformacja energetyczna.

Te wybory to ograniczenie konsum-
pcji w ogóle. Nie możemy na ograni-
czonej planecie mieć nieograniczonego
wzrostu. Dlatego kupujmy lokalnie,
w warzywniakach i na targach, minima-
lizując ślad węglowy wynikający z tran-
sportu żywności. Jeśli już decydujemy
się na jakiś produkt egzotyczny, niech
to będzie fair trade i bez plastiku. Na
zakupy chodźmy z własnymi torbami
i woreczkami, kupujmy na wagę. Uni-
kajmy kupowania produktów wysoko
przetworzonych, pakowanych w plastik.
Czytajmy etykiety, sprawdzajmy kos-
metyki, czy nie są testowane na zwie-
rzętach. Butelki tylko szklane, i jeśli jest
możliwość to zwrotne. Woda z kranu,
nigdy z plastiku. Ciuchy z second hand-
ów. Meble używane, odrestaurowane.
Sprzęty – o ile to możliwe naprawiajmy,
a nie wymieniajmy na nowe. Zamiast
samochodu własne nogi, rower lub ko-
munikacja publiczna. Zamiast samolotu
– pociąg. Nie odwracajmy głowy od
praw zwierząt, od troski o środowisko
i planetę. Pamiętajmy, że oddziałujemy
na siebie, a skutki katastrofy ekologicz-
nej uderzą najsilniej właśnie w nas
– kobiety, dzieci i zwierzęta. Równość,
sprawiedliwość i potrzeba świata wol-
nego od cierpienia, o który walczymy
jako feministki, musi być włączająca na
wszystkich możliwych polach. A kiedy
już to wszystko ułoży się w kompletny,
spójny obraz, pamiętajmy, że mamy
moc kształtowania tej rzeczywistości
nie tylko przez nasze codziennie wy-
bory konsumenckie, lecz także poprzez
kształtowanie polityki, biernie i czynnie
w niej uczestnicząc.

Magdalena Gałkiewicz
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Wspierajmy się w aborcjach
Aborcja jest powszechnym doświad-
czeniem. Na pewno znasz osobę, która
ją miała, możesz też znać osobę, która
będzie potrzebować twojego wspar-
cia. Wspieranie się w aborcjach jest
bardzo ważne. Jednak aborcyjna styg-
ma jest bardzo silna. Przez nią wiele
z nas ma mnóstwo wątpliwości, co
robić, żeby wesprzeć inną osobę w jej
doświadczeniu.
Są pewne złote zasady, które warto znać.

Po pierwsze: nie oceniaj!
Ocenienie to nie tylko mówienie to

złe, niemoralne, to grzech. Ocenianie, kry-
tykowanie, osądzanie kryje się również
w zdaniach, które pozornie wydają nam
się akceptujące. Warto przemyśleć, co
naprawdę chcemy powiedzieć, gdy
mówimy: sama bym tego nie zrobiła, ale...,
to straszne, że musiałaś przez to przejść,
nikomu nie życzę aborcji, ale...

W słuchaniu po prostu chodzi o osobę,
która opowiada, ona i jej emocje są najwa-
żniejsze. Tym razem nie chodzi o Ciebie!
Czasem najlepsze co możemy powie-
dzieć, to cieszę się/dziękuję za zaufa-
nie/doceniam, że mi o tym mówisz.

Po drugie: polityka na bok
Rozmowa o aborcji nie zawsze musi

być rozmową o polityce, o przekona-
niach czy wartościach. Im więcej warto-
ściujemy i posługujemy się politycz-
nym językiem, tym mniej przestrzeni
zostawiamy na doświadczenia i emoc-
je. To właśnie przez politykę, temat
aborcji jest tak kontrowersyjny i spola-
ryzowany. Tymczasem w cieniu sporów
aborcja po prostu jest. Każdego dnia o-
soby przerywają ciąże i są to osoby o ró-
żnych przekonaniach politycznych,
o różnych wyznaniach, popierające tak
prawice jak i lewice, czy osoby wcale
nie interesujące się polityką. Polaryza-
cja sprawia, że jesteśmy „my” i są „oni”,
a aborcja traktowana jest jako pogląd,
nie jako zabieg, a przez to trudniej nam
rozmawiać o doświadczeniach, dzielić
się własnymi historiami. Zatem polityka
i poglądy na bok!

Po trzecie: słuchaj,wspieraj i akceptuj
Jeśli wiesz, że bliska Ci osoba za-

mierza przerwać ciążę albo już to
zrobiła, bądź gotowa_y ją wesprzeć.
Odłóż na bok swoje przekonania, opi-
nie, wiarę i po prostu słuchaj. Nie zakła-
daj niczego; poczekaj aż osoba sama Ci
powie co czuje, co myśli.

Możesz dawać rady, ale pamiętaj, że
to jest jej doświadczenie, nie twoje. Ty
mogła_ógłbyś przechodzić przez to zu-
pełnie inaczej, więc unikaj mówienia co
osoba powinna robić, a czego nie po-
winna. Najważniejsze to słuchać, akce-
ptować i wspierać. Postaraj się dosto-
sować swój język, do języka osoby, któ-
rej słuchasz. Jeśli osoba opowiadająca
używa określenia „dziecko”, nie popra-
wiaj jej. Jeśli mówi “płód”, nie poprawiaj
jej. Jeśli żartuje, to możesz się śmiać.
Jeśli płacze, to wesprzyj, zapytaj, co
możesz dla tej osoby zrobić.

Aborcyjny Dream Team

Feminizm ciałopozytywny
Simone de Beauvior w książce, którą spokojnie można nazwać Biblią feminizmu, powiedziała słynne słowa: “nie rodzimy
się kobietami, stajemy się nimi”. Warto na nie spojrzeć przez pryzmat teorii Naomi Wolf, która ponad sześćdziesiąt lat po
wydaniu słynnej książki de Beauvior, pisze o tym jak bardzo nasza wartość, jako kobiet, jest dyktowana przez toksyczną
męskość.

Często zapominamy, że wykluczenie, którego doświadczamy jako kobiety, ogrom tej poniżającej dyskryminacji, nierozer-
walnie związany jest z naszym ciałem, z tym jak ono wygląda. Z jednej strony mamy wzorzec pięknej, ale głupiutkiej, która
jest tak naprawdę dodatkiem do konkretnej męskiej estetyki, jak przedmiot, drogi obraz z kolekcji. Z drugiej: mamy wzorzec
mądrej kobiety, doświadczonej, ale starej, ze zmarszczkami, brzydkiej. Tutaj widzimy ten dysonans, to co u mężczyzn jest
oznaką atrakcyjności, czyli dojrzałość wyrażana w pierwszych oznakach starzenia, u kobiet jest powodem do wstydu.

Kobiece ciało jest poddawane cią-
głej ocenie. Ile z nas słyszało, że nasz
feminizm jest uwarunkowany naszym
wyglądem? Brzydkie, wredne i niech-
ciane, bo nie boją się mówić o dyskry-
minacji i krzywdzie jaką nam wyrządza
patriarchat w komitywie z toksyczną
męskością.

Ciałopozytywność więc jest nieroze-
rwalnym filarem współczesnego femi-
nizmu. To taki nasz safespace, gdzie nie
musimy podobać się mężczyznom, by
dopuścili nas do głosu i traktowali na
równi ze sobą. Ciałopozytywny femi-
nizm nie wyklucza nikogo, nie utożsa-
mia naszej wartości z tym jak wygląda-
my. Nie ma natomiast w tym ujęciu
miejsca na kapitalistyczną dyktaturę
kolejnych firm, które próbują zarobić na
krzywdzie kobiet, doświadczających

przemocy przez to, że nie wpasowują
się w obowiązujący kanon.

W ciałopozytywnym feminizmie cho-
dzi o siostrzeństwo, wsparcie i brak
protekcjonalizmu. Wsparcie, które rów-
nież jest udzielane także osobom tran-
spłciowym i niebinarnym. One też, a
może i w szczególności one, są wyklu-
czane ze względu na skorupkę, w któ-
rej przyszło im się urodzić.

Feminizm więc powinien być inter-
sekcjonalny i łamać bariery, które sztu-
cznie tworzy patriarchat, próbując zła-
mać naszą siłę i uciszyć, Bo w świecie
zdominowanym przez mężczyzn, ko-
bieca siła jest odbierana jako atak.

Podejście ciałopozytywne mówi
nam: hej, nieważne jak wyglądasz, twój
głos jest równie ważny!

Rienka
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