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ΡΟΥΛΑ ΣΚΟΥΤΑΡΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Εδώ παρουσιάζονται τα κυριότερα κείµενα προβληµατισµού που έγραψα για το φεµινιστικό και
γυναικείο κίνηµα και για το γυναικείο ζήτηµα από τον Ιούλιο του 2003 και έπειτα...

Προωθήθηκαν από την προσωπική µου ηλεκτρονική διεύθυνση και κάποια από αυτά
παρουσιάστηκαν στην φεµινιστική λίστα ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών Feministacttalk.

Τα κείµενα αυτά είναι τα εξής:

Περί δικτύων και οµάδων του φεµινιστικού κινήµατος / Αύγουστος `03

Βία κατά των γυναικών: Το πρόβληµα - Η αντιµετώπιση - Οι διεκδικήσεις / Σεπτέµβριος `03

Μετανάστριες και δυτικός φεµινισµός / Μια κριτική / Σεπτέµβριος `03

Περί πορνείας και πάλι... / Οκτώβριος `03

Προτάσεις µέτρων για την εξάλειψη του προβλήµατος της πορνείας / Οκτώβριος `03

Για τη φτώχεια των γυναικών / Οκτώβριος `03

Γιατί γερνάει το κίνηµά µας; / Οκτώβριος `03

Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα: Να είµαστε σε επιφυλακή / Νοέµβριος `03

25 Νοέµβρη: ∆ιεθνής ηµέρα δράσης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών / Νοέµβριος `03

Κρείττον σιγάν; / Μια απάντηση στη Μελίνα Βολιώτη / Νοέµβριος `03

Φεµινιστικό κίνηµα και Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ / ∆εκέµβριος `03

Για την Ατζέντα των Γυναικών της Ελένης Παµπούκη / ∆εκέµβριος `03

Ισλαµική µαντίλα και δικαιώµατα µουσουλµάνων γυναικών / Ιανουάριος `04

8 Μάρτη - Μέρα αγώνων και µνήµης για τις γυναίκες όλου του κόσµου / Μάρτιος `04

Οι γυναίκες της Νοτιανατολικής Ευρώπης / Απρίλιος `04

Φεµινισµός και Αριστερά / Μάιος `04

Σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση φωτογραφιών βιασµών και βασανιστηρίων / Ιούνιος `04

Γυναίκες - Οµοφυλοφιλία - Φεµινισµός / Σεπτέµβριος `04

∆ιεκδικητικό πλαίσιο / Νοέµβριος `04

Ενδοοικογενειακή βία (Τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολύχρωµου Φόρουµ Φεβρουαρίου 2005)

Εκστρατεία για την ενδοοικογενειακή βία / Μάρτιος `05
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5η Απρίλη - Ηµέρα πρόληψης σεξουαλικών επιθέσεων / Απρίλιος `05

8 Μάρτη 2006 / Μάρτιος `06

30 Μάρτη: Παγκόσµια µέρα αντισύλληψης / Μάρτιος `06

Περί της γυναικείας σεξουαλικότητας / Σεπτέµβριος `06

Οι Αµαζόνες και η προάσπιση της µητριαρχίας / Σεπτέµβριος `06

Περί βιολογικού και κοινωνικού φύλου / Οκτώβριος `06

Σεξισµός και ρατσισµός: ∆ιαπλοκή, αίτια και προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος / Νοέµβριος
`06

Για έναν φεµινισµό της γυναικείας διαφορετικότητας και της απελευθέρωσης / Νοέµβριος `06

25η Νοέµβρη και βία κατά των λεσβιών / Νοέµβριος `06

Λεσβίες και ανθρώπινα δικαιώµατα / ∆εκέµβριος `06

Φεµινιστικό κίνηµα: Ένας κύκλος κλείνει και µια νέα σελίδα ανοίγει / ∆εκέµβριος `06

Γυναίκες - Σεξουαλικότητα - Φεµινισµός / Μάρτιος `07

Τα δικαιώµατα του παιδιού - κοριτσιού και το γυναικείο κίνηµα / ∆εκέµβριος `07

8 Μάρτη 2008 / Μάρτιος `08

 ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως ακραία µορφή βίας κατά των γυναικών
και κακοποίησης της γυναικείας σεξουαλικότητας
/ Ηµερίδα ∆ιεθνούς Αµνηστίας για τα δικαιώµατα των γυναικών και τον ΑΓΓΟ - Σεπτέµβριος `98

Οι θέσεις και οι δράσεις του ∆ικτύου για την καταπολέµηση της ανδρικής βίας κατά των γυναικών
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της βίας κατά των γυναικών / Συνέδριο ΚΕΘΙ µε θέµα "Η βία
στην οικογένεια είναι έγκληµα - Ιούνιος 2000

Ελένη Μπακοπούλου - Αφιέρωµα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ:

* Γυναίκες - Οµοφυλοφιλία - Φεµινισµός / Σεπτέµβριος `04

* Για την γυναικεία οµοφυλοφιλία / Ιούλιος 2005

* Περί των αιτίων της καταπίεσης της οµοφυλοφιλίας / Νοέµβριος 2005

* Γυναικεία Οµοφυλοφιλία και διαφορετικότητα / Οµιλία στην ηµερίδα "Από τη Νέα Ορλεάνη
στο Παρίσι", 14 ∆εκεµβρίου 2005

* Επιστήµη-Έρευνα και Οµοφυλοφιλία / Απρίλιος 2006

* Οµοφοβία και βία κατά των λεσβιών / Μάιος 2006
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* Γυναικείος Οµοερωτισµός - Μεταξύ αγάπης, έρωτα και πάθους / Ιούλιος 2006

* Πρωινό στη Θεσσαλονίκη συντροφιά µε τον Μέγα Αλέξανδρο / Ιούλιος 2006

* Λεσβιασµός, γυναικείο γυµνό και σεξουαλική απελευθέρωση / Ιούλιος 2006

* Ήταν ο Χριστός οµοφυλόφιλος; / Αύγουστος 2006

* "...για µιαν Ελένη" / Αύγουστος 2006

* Ιφιγένεια / Σεπτέµβριος 2006

* Περί της γυναικείας σεξουαλικότητας / Σεπτέµβριος 2006

* Οι Αµαζόνες και η προάσπιση της µητριαρχίας / Σεπτέµβριος 2006

* Περί βιολογικού και κοινωνικού φύλου / Οκτώβριος 2006

* Σαπφώ και σαπφισµός / Οκτώβριος `06

* Για έναν φεµινισµό της γυναικείας διαφορετικότητας και της απελευθέρωσης / Νοέµβριος `06

* 25η Νοέµβρη και βία κατά των λεσβιών / Νοέµβριος `06

* Λεσβίες και ανθρώπινα δικαιώµατα / ∆εκέµβριος `06

* Φεµινιστικό κίνηµα: Ένας κύκλος κλείνει και µια νέα σελίδα ανοίγει / ∆εκέµβριος `06

* Γυναίκες - Σεξουαλικότητα - Φεµινισµός / Μάρτιος `07

* Ποιος θυµάται τον Αντίνοο; / Μάιος `07

* Στατιστικές για την οµοφυλοφιλία και δικαιώµατα λεσβιών κι οµοφυλόφιλων / Μάιος `07

* Η Αριστερά και η νοµική κατοχύρωση των οµοφυλοφιλικών σχέσεων / Οκτώβριος `07

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

* Με αφορµή την παγκόσµια µέρα κατά της φτώχειας... / Οκτώβριος `07

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

* Η ιστορία της πρόγιαγιάς µου / Οκτώβριος `07

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ

* Σελήνη και Φοίβη - Ιστορικό διήγηµα για τις Λίβυες Αµαζόνες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

* Η µάχη για την σελήνη - ∆ιήγηµα

ΝΟΥΒΕΛΑ
* Η πριγκιποπούλα που έγινε βασιλόπουλο / Ένα παραµυθάκι για µεγάλα παιδιά
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Ερωτικά ∆ιηγήµατα
"ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ"

* Μια νύχτα µόνο...

* Μονάχα το άρωµά της...

* Με την πανσέληνο...

* Καλύτερα µόνη...

* Μια ροµαντική βραδιά...

 

Αλλα Ερωτικά
 * Αµφιφυλόφιλο...

* Πάνε δυο µέρες που έφυγες...

* Μικρό χρονικό ερωτικής απιστίας

* Έκρηξη ζήλιας

 

 

αρχική σελίδα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ


