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PERSPEKTYWA FEMINISTYCZNA W GEOPOLITYCE –

GEOPOLITYKA FEMINISTYCZNA 

Koniec tzw. zimnej wojny i rozpad Zwi�zku Radzieckiego – wielkiego mocar-

stwa wschodniego – spowodował załamanie si� dotychczasowego ładu �wiatowego, 

który zimna wojna spolaryzowała wokół konfliktu Wschód-Zachód. Upadek bloku 

wschodniego spowodował znacz�ce zmiany w ładzie mi�dzynarodowym. Uznaje 

si�, �e uległy wówczas erozji podstawowe idee, my�li i struktury, które ukształto-

wały si� w kolejnych fazach ładu jałta�sko-poczdamskiego. Przemianom �wiado-

mo�ciowym towarzyszyło tworzenie nowych norm mi�dzynarodowych, reguluj�-

cych współ�ycie mi�dzynarodowe, spychaj�c na dalszy plan mechanizmy zbroje-

niowe, ideologiczne i militaryzacj� my�lenia o �wiecie.
1
 W pozimnowojennym �ro-

dowisku mi�dzynarodowym, kształtuj�cym si� na przełomie XX i XXI w., doszło 

do zmiany składu systemu – pojawiły si� nowe pa�stwa i nowi pozapa�stwowi ak-

torzy stosunków mi�dzynarodowych, nast�piła zmiana struktury systemu – modyfi-

kacja ró�norodnych sieci powi�za� ł�cz�cych poszczególne podmioty, nast�piła 

tak�e zmiana funkcji pełnionych przez elementy tego systemu – inne znaczenie po-

siadaj� m.in. instytucje mi�dzynarodowe. Na obecnym etapie rozwoju stosunków 

mi�dzynarodowych wa�nymi elementami współtworz�cymi system mi�dzynaro-

dowy i oddziałuj�cymi na jego efektywno�� stały si�: współzale�no��, globalizacja 

i transgraniczno��. Kształtuje si� nowy typ powi�za� mi�dzynarodowych, tworzy 

si� megakapitalizm z globalnym handlem, pieni�dzem i gospodark� �wiatow�, które 

niejednokrotnie funkcjonuj� „ponad i poza głowami pa�stw”. Uwa�a si� zatem, i�

�wiat wszedł w okres transnarodowej czy te� postklasycznej geopolityki.   

Przemiany zachodz�ce w �wiecie spowodowały o�ywienie my�lenia w katego-

riach geopolitycznych i wykorzystywania retoryki geopolitycznej w dyskusjach po-

litycznych oraz �argonie potocznym. Wobec zachodz�cych w �rodowisku mi�dzy-

narodowym zmian zaistniała potrzeba okre�lenia na nowo rzeczywisto�ci, w której 

�yjemy. Pojawiło si� zapotrzebowanie na swoist� „wyobra�ni� geopolityczn�”, za 

pomoc� której mo�na byłoby opisa� dokonuj�ce si� zmiany i analizowa� wyłania-

j�cy si� nowy ład polityczny. Dlatego te� wraz z zachwianiem si� dotychczasowego 

porz�dku geopolityka, jako konstrukcja słu��ca do opisu i prognozowania stosun-

ków mi�dzynarodowych w aspekcie przestrzennym, zacz�ła przezywa� koniunktu-

r�. Jednocze�nie jednak nie oznaczało to powrotu do „klasycznej” geopolityki wy-

znaczanej przez prace takich uczonych, jak Fryderyka Ratzel, Rudolf Kjellen, Al-

fred Mahan, Halford Mackinder, czy Karl Haushofer. Renesansowi geopolityki to-

warzyszył postulat poszukiwania nowego pola bada� i nowych paradygmatów ba-

dawczych, tak aby wyj�� poza ograniczenia zwi�zane z tradycyjn� my�l� geopoli-

tyczn�. Zwrócono uwag� na konieczno�� rekonstrukcji i odnowy geopolityki, tak 

                                                
1 J. Kukułka, Wst�p do nauki o stosunkach mi�dzynarodowych, Warszawa 2003, s. 237-238.  
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aby mogła ona sta� si� u�ytecznym narz�dziem dla analiz postwestfalskiego �rodo-

wiska mi�dzynarodowego.  

Renesans geopolityki i wskrzeszenie terminologii geopolitycznej na przełomie 

lat osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych zwi�zane było nie tylko ze zmianami za-

chodz�cymi w �rodowisku mi�dzynarodowym, ale tak�e z wł�czeniem do geopoli-

tyki nowych perspektyw badawczych, takich jak postrukturalizm, postmodernizm, 

czy te� teoria krytyczna, które przyczyniły si� do wzbogacenia geopolityki i otwo-

rzyły przed ni� nowe obszary badawcze. Od ko�ca lat siedemdziesi�tych w geopoli-

tyce zacz�ł kształtowa� si� nurt badawczy, w którym nie akcentuje si� ju� tak moc-

no roli czynników fizycznych i społeczno-gospodarczych, natomiast bada si�

przede wszystkim polityczne wyobra�enia mieszka�ców, ich ideały kulturowe i mi-

ty, konceptualny obraz interesów przestrzennych. Uznanie elementów kulturowo-

psychologicznych za istotny komponent koncepcji geopolitycznych przyczyniło si�

do rozwoju tzw. geopolityki krytycznej zakładaj�cej, i� wa�nym elementem rozwa-

�a� prowadzonych w ramach geopolityki powinno by� m.in. poddanie krytycznej 

analizie dotychczasowych koncepcji wypracowanych przez geopolityk�. Analiza 

krytyczna polega na identyfikowaniu �ródeł koncepcji geopolitycznych i umiejsca-

wianiu ich w przestrzeni okre�lonej przez tradycj�, kultur� i historyczne do�wiad-

czenia, gdy� uznaje si� i� „wiedza” geopolityczna jest wiedz� społecznie wytwo-

rzon� przez okre�lon� zbiorowo�� i odzwierciedla ona specyficzne warunki danego 

momentu historycznego oraz zwi�zane z nim niepokoje i interesy podmiotu. Geo-

polityczne koncepcje traktuje si� tutaj nie jako sposób konceptualizowania prze-

strzeni, ale jako praktyk� kulturow� słu��c� do wytworzenia i narzucenia swoistego 

obrazu �wiata. Nawi�zuj�c do tradycji my�lenia Jacquesa Derridy, a tak�e prac 

francuskiego geografa Yves’a Lacoste’a, uznaje si�, i� zadaniem geopolityki kry-

tycznej jest dekonstrukcja sposobów, w jakie elity polityczne opisuj�, przedstawiaj�

i wykorzystuj� wyobra�enia miejsc (obrazy przestrzenne) w sprawowaniu swojej 

władzy.
2
 Głównym zadaniem geopolityki krytycznej stało si� ukazanie manipula-

tywnego charakteru wyobra�e� przestrzennych i ich demitologizacja. Podej�cie kry-

tyczne wywarło znacz�cy wpływ na współczesn� debat�, dotycz�ca rekonstrukcji 

geopolityki, otwarcia tej dyscypliny na nowoczesne pr�dy intelektualne i badawcze, 

a tym samym na dostosowanie tej dyscypliny bada� do wymogów współczesnej 

humanistyki. Geopolityka krytyczna, odgrywaj�c kluczow� rol� we współczesnej 

geografii politycznej, stała si� tak�e inspiracj� dla ukształtowania si� tzw. geopoli-

tyki feministycznej, czy te� inaczej mówi�c, dla zastosowania perspektywy femini-

stycznej do analiz geopolitycznych. Zastosowanie perspektywy feministycznej 

w analizach geopolitycznych stało si� �wiadectwem rewolucyjnych zmian zacho-

dz�cych w ramach tej dyscypliny i zmiany jej dotychczasowego wizerunku i sposo-

bów analizowania �wiata.  

Feminizm jako ruch społeczny oraz zespół idei powstał w celu podwy�szenia 

statusu kobiet i wzmocnienia ich pozycji. Zakwestionował układ sił mi�dzy m��-

czyznami a kobietami, którego konwencjonalnie broniono jako naturalnego. Femi-

nizm zakłada, i� płe� stanowi fundamentaln� i nieredukowaln� o� organizacji spo-

                                                
2 K. Dodds, J. Sidaway, Locating critical geopolitics, “Environment and Planning D: Society and 

Space”, nr 12, 1994, s. 515. 
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łecznej, która jak dot�d jest jednoznaczna z podporz�dkowaniem kobiet m��czy-

znom. Osoby reprezentuj�ce to uj�cie postrzegaj� płe� jako organizacyjn� zasad�

�ycia społecznego, która jest tak�e nieodł�cznie uwikłana w stosunki władzy.
3
 Pod 

wpływem rozwoju feminizmu jako ruchu społecznego i pr�du my�lowego ogromnie 

wzrosło zainteresowanie badaniami �ycia kobiet, a co najwa�niejsze powstały teo-

rie omawiaj�ce nierówno�� płci i wykorzystuj�ce poj�cia: płci kulturowej, patriar-

chatu, ról zwi�zanych z płci� itp. Zwi�kszała si� tak�e liczba kobiet zajmuj�cych 

si� naukami społecznymi i staraj�cych si� zastosowa� feministyczne spostrze�enia 

(perspektyw� feministyczn�) we własnych analizach. Dzi�ki pracom zwi�zanym 

z podej�ciem feministycznym coraz wi�cej badaczy zjawisk społecznych zacz�ło 

zwraca� baczniejsz� uwag� na problem płci i zwi�zanych z ni� ról społecznych 

w kształtowaniu tego, co wiemy o �wiecie, i jak t� wiedz� nabywamy. Du�� rol�

feminizm zacz�ł odgrywa� w dyscyplinach badawczych podejmuj�cych rozwa�a-

nia, dotycz�ce władzy i polityki, gdy� jak si� niekiedy wskazuje, feminizm jest ze 

swej natury polityczny tak dalece, jak uwidacznia i problematyzuje fundamentalnie 

polityczn� relacj� mi�dzy płci� a władz�.
4
 Badacze nawi�zuj�cy do feminizmu za-

cz�li stawia� pytania, dotycz�ce bada� nad sfer� polityki: na temat ogranicze� spe-

cyficznych metod stosowanych w naukach politycznych, na temat sposobu koncep-

tualizacji polityki i na temat „naznaczonego płci�” charakteru instytucji i procesów 

politycznych.
5
  

Od ko�ca lat osiemdziesi�tych pojawiły si� pierwsze próby zastosowania per-

spektywy feministycznej w analizach fenomenów sfery mi�dzynarodowej. Zdaniem 

badaczy wykorzystuj�cych podej�cie feministyczne w ramach teorii stosunków 

mi�dzynarodowych, wojna i pokój, konflikt i współpraca s� działaniami naznaczo-

nymi płciowo. Wi�kszo�� działa� zwi�zanych z wojn� i konfliktem oraz realizacja 

polityki zagranicznej s� prowadzone przez m��czyzn i zachodz� w �wiecie zdomi-

nowanym przez m�skie warto�ci. Polityka zagraniczna i polityka wojskowa stano-

wi� w du�ej mierze sfer� m�sk�.
6
 Podej�cie feministyczne w teorii stosunków mi�-

dzynarodowych zwi�zane było przede wszystkim ze skupieniem uwagi na aspekcie 

roli, jak� czynnik płci odgrywa w stosunkach mi�dzynarodowych i w ich teoretycz-

nych opisach. Feminizm koncentrował si� na krytyce dotychczasowych teorii sto-

sunków mi�dzynarodowych podporz�dkowanych „m�skim” uprzedzeniom i pre-

zentuj�cy „m�ski” punkt widzenia jako ogólnoludzki, podporz�dkowuj� „maskuli-

nistycznym stereotypom” wszystkie trzy klasyczne poziomy analizy: człowieka, 

pa�stwo i wojn�. Badacze wykorzystuj�cy podej�cie feministyczne podj�li prób�

uczynienia zagadnie� płci, rozumianej jako konstrukt społeczny, centraln� katego-

ri� analityczn� w badaniach nad polityk� zagraniczn�, bezpiecze�stwem czy te�

globaln� ekonomi� polityczn�, zarówno na poziomie teorii, jak i poprzez badanie 

konkretnych kontekstów historycznych i geograficznych.
7

                                                
3 C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 320-321. 
4 D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, s. 108. 
5 Tam�e, s. 114. 
6 R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków mi�dzynarodowych. Teoria i kierunki ba-

dawcze, Kraków 2006, s. 295. 
7 J. Dyduch, P. Milkiewicz, S. Rzeszótko, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków mi�dzyna-

rodowych, Wrocław 2006, s. 83, 85. 
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Feminizm zacz�ł stopniowo zdobywa� sobie tak�e znacz�ca rol� w badaniach 

zwi�zanych z geografi� polityczn�, w ramach której zacz�to podejmowa� zaga-

dnienia zwi�zane z kształtowaniem si� popularnych i dominuj�cych wyobra�e�

geograficznych oraz ich zwi�zków z nasz� rol� społeczn� i „codzienn�” to�samo-

�ci� zwi�zan� z płci�. Jednym z prekursorów tego podej�cia była geograf Joanne P. 

Sharp, która pisała, i� konieczna jest krytyka dotychczasowej geografii politycznej 

z punktu widzenia feminizmu (dekonstrukcja patriarchalnego sposobu postrzegania 

�wiata) i postkolonializmu (dekonstrukcja europocentrycznego sposobu postrzega-

nia �wiata). Ma to ukaza�, w jaki sposób dominuj�ce formy wiedzy s� wytworem 

partykularnych praktyk dyskursywnych oraz kontekstu instytucjonalnego. Uprzywi-

lejowana pozycja patriarchalnego i europocentrycznego sposobu widzenia �wiata 

narzuca pewne akceptowalne sposoby widzenia �wiata i powoduje zmarginalizo-

wanie oraz nieobecno�� w publicznej debacie pozostałych/marginalizowanych grup 

społecznych, a w tym tak�e ich do�wiadcze� i form wiedzy, dotyczy to zwłaszcza 

kobiet i niezachodnich obywateli
8
. Joanne Sharp w swoich publikacjach m.in. 

wskazywała, w jaki sposób w pozimnowejnnej Ameryce kształtuje si� obraz mi�-

dzynarodowej polityki i ameryka�skiej roli w �wiecie, wykorzystuj�c „maskulini-

styczne” formy to�samo�ci, a zwłaszcza ameryka�ski patriotyzm budowany m.in. 

na podstawie obrazów filmowych, takich jak „Rambo”, „Dzie� Niepodległo�ci”, 

czy te� „Mission: imposible”
9
. Starała si� tak�e ukaza�, jak podej�cie feministyczne 

mo�e pomóc zwróci� uwag� na ignorowane dotychczas aspekty ludzkiego działa-

nia, m.in. poprzez wskazanie na rol� emocji w kształtowaniu okre�lonego obrazu 

�wiata, gdy� wi�kszo�� dotychczasowych badawczy przypisywała emocjonalno��

kobietom, a m��czyznom – racjonalno�� i obiektywno��, co spowodowało, i� obraz 

�wiata prezentowany przez m��czyzn traktowano jako obiektywny i racjonalny (a 

tym samym jedyny uprawniony), nie „ska�ony” „kobiec� emocjonalno�ci�”.
10

Przekonanie Joanne Sharp, i� podej�cie feministyczne mo�e rzuci� wyzwanie 

wobec dominuj�cych sposobów wiedzy, a tym samym wobec tradycyjnych form 

geografii politycznej, co skutkowa� b�dzie poszerzeniem obrazu �wiata, wywołało 

dyskusj� po�wiecon� roli i znaczeniu podej�cia feministycznego w geografii poli-

tycznej,
11

 która stała si� tak�e jednym ze �ródeł zaadoptowania podej�cia femini-

stycznego do analiz o charakterze geopolitycznym. Feministyczne zorientowani ba-

dacze, zajmuj�cy si� problemami geografii politycznej, a tak�e stosunków mi�dzy-

narodowych, zacz�li odwoływa� si� do teorii feminizmu przede wszystkim po to, 

                                                
8 J. P. Sharp, Feminist and postcolonial engagements, [w:] A companion to political geography,

(red.), J. Agnew, K. Mitchell, G. Toal, Nowy Jork 2008, s. 59. 
9 Por. J .P. Sharp, Reel geographies of the New world order. Patriotism, masculinity, and geopoli-

tics in post-Cold War American movies, [w:] Rethinking geopolitics, (red.), G. O’Tuathail, S. Dalby, 

Londyn 1998, s. 152-167. 
10 Por. J. P. Sharp, Geography and gender: what belongs to feminists geography? Emotion, power 

and change, “Progress in Human Geography”, vol. 33, nr 1, 2009, s. 74-80. 
11 Por. L. McDowell, Feminism, feminists and research methods in human geography, “Transac-

tions of  the Institute of British Geographers”, vol. 17, nr 4, 1992, s. 399-416, M. Domosh, Toward a 

feminist historiography of geography, “Transactions of  the Institute of British Geographers”, vol. 16, 

nr 1, 1991, s. 95-104, D. V. Stoddart, Do we need a feminist historiography or geography – and if we 

do, what should it be?, “Transactions of  the Institute of British Geographers”, vol. 16, nr 4, 1991, s. 

484-487. 
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aby dokona� krytyki dotychczasowej geopolityki i zaproponowa� nowe podej�cie 

do analiz geopolitycznych. Mimo i� geopolityka feministyczna nie jest to�sama 

z geopolityk� krytyczn�, to istotn� cech� wspóln� geopolityki krytycznej i femini-

zmu stało si� przede wszystkim zainteresowanie kwestiami władzy, reprezentacji, 

kultury popularnej, podmiotowo�ci i to�samo�ci, a tak�e krytyka klasycznej my�li 

geopolitycznej. Zwi�zek mi�dzy feminizmem a podej�ciem krytycznym w geopoli-

tyce przejawiał si� głównie w krytycznym stanowisku wobec uznanych teorii geo-

politycznych; w braku zaufania do „wiedzy pewnej” i do kwestionowania jej usta-

lonych zało�e�; a tak�e w ch�ci tworzenia wielu ró�nych odmian wiedzy, dotycz�-

cych grup „marginalizowanych” i ciemi��onych.  

Wykorzystuj�c poj�cie geopolityki feministycznej, zacz�to zwraca� uwag� na 

konieczno�� rekonstrukcji dotychczasowych teorii geopolitycznych i podsta-

wowych kategorii badawczych. Wskazano, i� tradycyjnie analizy geopolityczne 

koncentruj� si� na relacjach pomi�dzy pa�stwami oraz pomi�dzy tworz�cym je na-

rodami, które dominuj� w �rodowisku mi�dzynarodowym, ignoruj�c tym samym 

inne linie podziałów i konfliktów, które maj� charakter pozapa�stwowy, np. pro-

blemy płci, mniejszo�ci rasowych i religijnych, upo�ledzonych grup społecznych. 

Uznano zatem, i� geopolityka feministyczna, która powinna słu�y� do lepszego 

zrozumienia bezprecedensowej transnarodowej ekonomicznej integracji, politycz-

nej transformacji oraz przemian społecznych, powinna odej�� od dotychczasowych 

pa�stwowocentrycznych teorii geopolitycznych i ukaza� wag� relacji społecznych 

pomi�dzy klasami, rasami, płci�, religiami, grupami etnicznymi i narodowymi, mi-

grantami, które maj� swój wymiar przestrzenny i s� naznaczone potencjaln� eks-

kluzj�, dyskryminacj�, a tym samym przemoc� i wrogo�ci�.
12

  

Krytyka i odrzucenie pa�stwowocentrycznego podej�cia geopolityki zwi�zane 

jest tu ze specyficznym postrzeganiem �wiata przez osoby nawi�zuj�ce do podej-

�cia feministycznego. Geopolityka feministyczna, koncentruj�c si� na analizie grup 

upo�ledzonych społecznie i ekonomiczne, stara si� ukaza� ukaza�, w jaki sposób 

konstruowany jest nowy porz�dek �wiatowy i jak przebiegaj� nowe linie podziałów 

oraz granice pomi�dzy poszczególnymi grupami, a tak�e, w jaki sposób kategorie, 

takie jak „kobieco��”, „imigranci”, „obcy”, „inny”, s� społecznie konstruowane 

i narzucane przez grupy dominuj�ce.
13

 Niezale�nie od faktu, i� problemy płci pozo-

staj� w centrum zainteresowania podej�cia feministycznego, analiza asymetrycz-

nych relacji płci, które zawsze i wsz�dzie s� podstaw� ucisku, prze�ladowa� i wy-

kluczenia, słu�y� ma przede wszystkim zwróceniu uwagi na miejsce w globalnej 

przestrzeni grup wykluczonych i marginalizowanych, b�d�cych ofiarami ekskluzji. 

Tym samym, zorientowane feministycznie analizy pozwalaj� zrozumie� kształto-

wanie si� globalnych nierówno�ci i powstaj�cych nowych linii podziału. Geopoli-

tyka feministyczna stawia wi�c w centrum swoich zainteresowa� relacje przemocy, 

narzucania swojej wizji �wiata, staraj�c si� ukaza�, jak kształtowany jest obraz grup 

upo�ledzonych oraz jak narzucane s� stereotypy „obcych”, „innych”, które s� �ró-

                                                
12 J. Hyndman, Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopolitics, “Po-

litical Geography”, nr 23, 2004, s. 309. 
13 R. Nagar, V. Lawson, L. McDowell, S. Hanson, Locating globalization: feminist (re)readings of 

the subjects and space of globalization, “Economic Geography”, vol. 78, nr 3, 2002, s. 263-273. 
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dłem globalnych nierówno�ci i konfliktów. Zwolennicy feministycznego podej�cia 

w geopolityce, odwołuj�c si� do problemu nierówno�ci w traktowaniu płci, staraj�

si� jednocze�nie wykazywa� i wyja�nia�, w jaki sposób funkcjonowanie mi�dzyna-

rodowego systemu politycznego i gospodarczego reprodukuje upo�ledzon� pozycj�

grup wykluczonych, dzi�ki czemu utrzymywana jest dotychczasowa globalna hie-

rarchia. Przy tym relacje władzy ukazywane s� w innej skali ni� pa�stwo i naród – 

dom, miasto/wie�, region, a tak�e na globalnym poziomie transnarodowym i po-

nadpa�stwowym.   

Geopolitycy zainspirowani feministyczn� krytyk� dotychczasowej teorii stosun-

ków mi�dzynarodowych zwrócili uwag� na fakt, �e dotychczasowa geopolityka, 

stawiaj�c na pierwszym planie takie kategorie jak pa�stwo, mocarstwo, imperium, 

zbyt mało miejsca po�wi�cali grupom wykluczonym, „innym”, „obcym”, w sposób 

nieuprawniony usuwaj�c ich z geopolitycznej przestrzeni �wiata. Koncentracja na 

problemie „innych”, czy te� wykluczonych, spowodowała wł�czenie do analiz geo-

politycznych wielu nowych aktorów i umo�liwiła wyj�cie poza perspektyw� pa�-

stwowocentryczn�, czy te� rozpatrywanie układów geopolitycznych tylko z punktu 

widzenia rywalizacji mi�dzy mocarstwami. Dla przykładu prace Jennifer Hyndman, 

po�wi�cone globalnemu problemowi uchod�ców,
14

 stały si� wa�nym elementem 

bada� z zakresu geopolityki mobilno�ci. Hyndman podj�ła m.in. problem barier w 

swobodnym poruszaniu si� kobiet w globalnej przestrzeni ze wzgl�du na normy 

kulturowe, dotycz�ce chocia�by opieki nad dzie�mi, czy te� ograniczenia zwi�zane 

z zagro�eniem przemoc� wobec kobiet w niektórych regionach �wiata. Zwracaj�c 

uwag� na konieczno�� wprowadzenia perspektywy feministycznej, uwa�a si�, i�

geopolitycy powinni dokona� krytycznej rewizji obowi�zuj�cej siatki poj�ciowej i 

dokona� m.in. rekonceptualizacji poj�cia bezpiecze�stwa, b�d�cego jednym z klu-

czowych poj�� w teorii stosunków mi�dzynarodowych i w geopolityce. W tym 

przypadku postuluje si� przej�cie od koncepcji bezpiecze�stwa narodowego, czy te�

pa�stwowego, w kierunku bezpiecze�stwa obywatelskiego (human security). Ozna-

cza to m.in. prób� analizy procesów i układów geopolitycznych z punktu widzenia 

egzystencji obywateli cz�sto pozbawianych dost�pu do po�ywienia, wody, eduka-

cji, opieki zdrowotnej, a tak�e ochrony przed przemoc� motywowan� przez seksizm 

czy te� rasizm. W tym wypadku analiza struktur geopolitycznych ma ukaza� spo-

łeczne konsekwencje istniej�cych globalnych układów geopolitycznych, nie z per-

spektywy pa�stw, czy mocarstw, ale z perspektywy obywateli, którym rywalizacja 

mi�dzy mocarstwami cz�sto przynosi cierpienia i przemoc.
15

Kształtuj�ca si� obecnie geopolityka feministyczna koncentruje si� zatem na 

problemach wykluczenia i przemocy wobec grup upo�ledzonych społecznie, czyli 

na problemach, które w niewielkim stopniu interesowały badaczy nawi�zuj�cych do 

tradycji „klasycznej” geopolityki. Jennifer Hyndman pisała, i� w jej ocenie geopoli-

tyka feministyczna charakteryzuje si� specyficznym doborem przedmiotu bada�

                                                
14 Por. J. Hyndman, Managing displacement: refugees and the politics of humanitarianism, Min-

neapolis 2000, J. Hyndman, Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopoli-

tics, “Political Geogrpahy”, nr 23, 2004, s. 307-322. 
15 C. Flint, P. Taylor, Political geography. World-economy, nation-state, and locality, Londyn 2007, s. 

75. 
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i skali, pocz�wszy od problematyki globalnej gospodarki, w której meksyka�skie 

kobiety zmuszane s� do nisko opłacanej pracy w maquialadoras (ameryka�skie fa-

bryki korzystaj�ce ze strefy wolnego NAFTA, korzystaj�ce z taniej siły roboczej), 

poprzez nacjonalistyczne projekty, w wyniku których bo�niackie muzułmanki były 

gwałcone w obozach, a� po problemy kosmopolitycznych miast kanadyjskich, w 

których uchod�cy, z krajów, takich jak Birma, staraj� si� kształtowa� now� to�sa-

mo�� bazuj�c� na przynale�no�ci do wielu miejsc i walczy� o wsparcie dla osób, 

które pozostały w obozach uchod�ców na granicy Birmy i Tajlandii. Wszystkie te 

przykłady maj� ilustrowa�, w jaki sposób ł�cz� si� relacje władzy w ró�nych ska-

lach przestrzennych (globalnej, narodowej, wielkomiejskiej).
16

 Dzi�ki temu ukaza-

ne jest przenikanie si� skal, miejsc i procesów zachodz�cych w globalnym �wiecie i 

to, w jaki sposób ekonomiczne, polityczne i społeczno-kulturowe do�wiadczenia 

zlokalizowane s� w codziennych działaniach. Hyndman definiuje „feminizm” jako 

t� cz��� analizy zjawisk politycznych, która koncentruje si� na nierównych i cz�sto 

naznaczonych przemoc� relacjach pomi�dzy lud�mi, które bazuj� na rzeczywistych 

lub te� odczuwanych społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych 

ró�nicach, tym samym feministyczna geopolityka nie jest now� teori� geopolitycz-

n� i opisem nowego porz�dku przestrzennego, lecz raczej specyficznym podej�ciem 

do problemów geopolitycznych, wymagaj�cym empatii i „feministycznej wyobra�-

ni”, aby zwróci� uwag� na geografi� przemocy i wykluczenia, które to problemy w 

tradycyjnej „m�skiej” geopolityce, koncentruj�cej si� na rywalizacji o władz� w 

przestrzeni globalnej, były pomijane.
17

Podej�cie feministyczne ma wskazywa� na to, jak relacje władzy i przemocy 

„kr���” w globalnej przestrzeni i przejawiaj� si� w ró�nych skalach: lokalnej, re-

gionalnej, narodowej, czy te� transnarodowej. Jest to zatem badanie globalnej prze-

strzeni politycznej, które ma wskazywa� na istnienie struktur politycznych i eko-

nomicznych, które skazuj� kobiety oraz inne grupy społecznie upo�ledzone, znajdu-

j�ce si� na gorszej pozycji. Takie ukazanie globalnych konfliktów i przemocy wy-

maga zupełnie innego spojrzenia na map� �wiata, czyli „wyobra�ni feministycznej”, 

gdy� tradycyjne teorie geopolityczne nie s� u�yteczne wobec radykalnie innego 

sposobu pojmowania bezpiecze�stwa i rywalizacji ni� w przypadku tradycyjnych 

koncepcji. Jennifer Hyndman wskazywała, i� w ramach współczesnej geopolityki 

wyró�nia si� najcz��ciej cztery podstawowe podej�cia: 1. Tradycyjn� geopolityk�

a’la Mackinder; 2. Realistyczn� szkoł� stosunków mi�dzynarodowych, koncentru-

j�c� si� na analizach władzy w kontek�cie przestrzennym; 3. Podej�cie geo-

ekonomiczne; oraz 4. Geopolityk� krytyczn�. Te kierunki bada� mog� zosta� uzu-

pełnione przez podej�cie feministyczne, które mo�e wzbogaci� analizy geopoli-

tyczne dzi�ki trzem elementom: 1. Przesuni�ciu skali analiz w celu zastosowania 

bada� zarówno szerszych, jak i w��szych ni� pa�stwo narodowe. W tym wypadku, 

w odró�nieniu od dominuj�cej w teorii stosunków mi�dzynarodowych tendencji do 

koncentracji na bezpiecze�stwie narodowym, czy te� interesie narodowym jako 

głównym elemencie analizy, feministyczne podej�cie zakłada zwrócenie wi�kszej 

                                                
16 J. Hyndman, Toward a feminist geopolitics, “Canadian Geographer”, vol. 45, nr 2, 2001, s. 212.
17 Tam�e, s. 212-213, L. Dowler, J. Sharp, A feminists geopolitics?, “Space & Polity”, vol. 5, nr 3, 

2001, s. 175. 
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uwagi na problem bezpiecze�stwa jednostki i jego praw (human security); 2. Prze-

niesienie feministycznej analizy konwencjonalnego podziału na sfer� publiczn� i 

prywatn� na skal� transnarodow� (to, co prywatne, jest polityczne); 

3. Zastosowanie problemów globalnych migracji do analizy geopolitycznej mobil-

no�ci i podległo�ci, a wi�c do analizy globalnego podziału władzy. W tym przypad-

ku zwraca si� uwag�, i� płe� oraz inne elementy statusu socjoekonomicznego decy-

duj� o naszej mobilno�ci w zglobalizowanym �wiecie.
18

Poj�cie geopolityki feministycznej, czy te� inaczej mówi�c – perspektywy femi-

nistycznej, w geopolityce jest koncepcj� kontrowersyjn�, wokół której trwa dysku-

sja nad tym, czym w rzeczywisto�ci miałby by� feminizm w geopolityce. Niezale�-

nie od kontrowersji, jakie budzi poj�cie geopolityki feministycznej, czerpi�c inspi-

racje przede wszystkim z podej�cia krytycznego oraz z geografii feministycznej, 

orientacji feministycznej w teorii stosunków mi�dzynarodowych, a tak�e z mi�-

dzynarodowych studiów zwi�zanych z problemami płci, stanowi ono istotny ele-

ment debaty wokół współczesnej geopolityki. Odrodzenie tej dziedziny bada�

zwi�zane jest bowiem z przemianami zachodz�cymi w �wiecie, które wymusiły 

zmian� priorytetów badawczych, metod, �rodków, poj�� i kategorii. Renesans geo-

polityki jako akademickiej dyscypliny badawczej nast�pił w du�ej mierze dzi�ki 

odrzuceniu, czy te� rewizji, dotychczasowych paradygmatów i podje�� badaw-

czych, co pozwoliło na ukształtowanie si� „nowej” geopolityki. Podej�cie femi-

nistyczne, które zakłada zmian� podstawowych paradygmatów badawczych, wpisu-

j� si� w debat�, dotycz�c� przyszło�ci dyscypliny, która budziła w przeszło�ci wiele 

kontrowersji.  

Transformacja, jak� przeszedł �wiat, wymagała zmiany priorytetów badaw-

czych, metod, �rodków, poj�� i kategorii. Wymaga stworzenia nowej analizy pra-

wideł rozwoju �rodowiska mi�dzynarodowego, które uwzgl�dniałyby globalizacj�

�wiata, rewolucj� informatyczn� i pozostałe megatrendy cywilizacyjne. Wydarzenia 

ko�ca XX w. zrodziły zapotrzebowanie na swoist� „wyobra�ni� geopolityczn�”, 

dzi�ki której mo�na byłoby dokona� opisu zmienionego systemu mi�dzynarodowe-

go oraz wskaza� na polityk�, której przyj�cie umo�liwiłoby stawienie czoła wy-

zwaniom zwi�zanym z globalizacj� �wiata i kształtowaniem si� nowego ładu �wia-

towego. U�ycie „wyobra�ni feministycznej” postulowane przez takie badaczki, jak 

Joanne Sharp, czy te� Jennifer Hyndman mo�e pomóc w lepszym rozumieniu �ro-

dowiska mi�dzynarodowego i problemów bezpiecze�stwa jednostki. Rozwa�ania 

badaczy akceptuj�cych znaczenie perspektywy feministycznej w analizie stosun-

ków mi�dzynarodowych i problemów geopolitycznych �wiata, stanowi� obecnie 

wa�ny element rozwoju my�li geopolitycznej i debaty po�wi�conej konieczno�ci 

rekonstrukcji nauk zajmuj�cych si� badaniem �rodowiska mi�dzynarodowego. Na-

le�y przy tym pami�ta�, i� renesans geopolityki jako akademickiej dyscypliny ba-

dawczej nast�pił w du�ej mierze dzi�ki odrzuceniu, czy te� rewizji dotychczaso-

wych paradygmatów i podej�� badawczych, co pozwoliło, po latach zapomnienia, 

na przywrócenie geopolityce statusu warto�ciowej dyscypliny akademickiej. Dlate-

go te� geopolityka feministyczna jest nurtem wzbogacaj�cym współczesn� geopoli-

                                                
18 J. Hyndman, Toward a feminist geopolitics, “Canadian Geographer”, vol. 45, nr 2, 2001, s. 214-

218. 
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tyk� o zupełnie now� problematyk� badawcz�, otwieraj�c przed t� dyscyplin� nowe 

kierunki rozwoju.  

SUMMARY

FEMINIST PERSPECTIVE IN GEOPOLITICS - FEMINIST GEOPOLITICS

The purpose of this article is to outline a theoretical framework for feminist geo-

politics. Author notes a recent transition from modern to postmodern geopolitics. 

Feminist geopolitics incorporates postmodern and post-structuralist theories in geo-

politics and it is an approach to global issues with feminist point of view.  




