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Wprowadzenie
Prezentowany IX tom „Wrocławskich Studiów Erazmiańskich” – nosi
tytuł: Kobieta w prawie i polityce. Publikacja zawiera dwadzieścia dziewięć artykułów problemowych, cztery artykuły recenzyjne i dwa artykuły
sprawozdawcze. Przedstawiana Czytelnikom problematyka dotyczy postrzegania miejsca i roli kobiety w prawie i polityce na przestrzeni dziejów- od grecko-rzymskiej starożytności po czasy współczesne. Można
przyjąć, że takie ujęcie pozwoli ukazać bardzo szeroką panoramę analizowanego zagadnienia i zainteresuje liczne grono czytelników.
Artykuły zostały pogrupowane w trzy bloki, z których pierwszy analizuje zagadnienia dotyczące płci w kontekście prawa i polityki (realizacji praw wyborczych, płci w prawie unijnym, stereotypów związanych
z płcią w debatach prawnych, charakteru prawnego powództwa o zmianę płci, kobiety jako pokrzywdzonej w przestępstwie przeciwko rodzinie
i opiece, kobiety w polityce i pomocy społecznej, kobiety jako migrantki).
W bloku drugim prezentujemy poglądy na pozycję kobiety w prawie
i polityce nieokcydentalnych systemów prawnych. Publikowani przez nas
Autorzy przedstawiają wybrane kwestie dotyczące kobiety w rozumieniu
prawa chińskiego, japońskiego, roli Pauline Nyiramasuhuko w ludobójstwie rwandyjskim, statusu prawnego kobiet żydowskich w Izraelu. Ponadto w części tej przedstawiamy problematykę feminizacji radykalnego
islamu, regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki we współczesnym
Iranie, udział kobiet w afgańskim życiu politycznym oraz zagadnienie
„zbrodni honorowych” motywowanych „opiekuńczą zazdrością”.
Blok trzeci przynosi szereg odwołań do miejsca i roli kobiety w prawie
i polityce na przestrzeni dziejów. Przedstawiamy tutaj wybrane kwestie
dotyczące kobiety w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie, władczynię Rosji Katarzynę I. Następnie ukazujemy naturę kobiety w poglądach
J.J. Rousseau, poglądy marksistów na miejsce kobiety w prawie i polityce, położenie prawne kobiet na ziemiach polskich przełomu XIX i XX
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wieku, uwagi Augustyna Wróblewskiego o pornografii, działalność kobiet w sejmie II Rzeczpospolitej, kobiety aktywistki Ligii Kobiet Polskich na Dolnym Śląsku w latach 1950–1960, Polki, które uczestniczyły
w umacnianiu relacji Polski z Nowa Zelandią. Tę część zamyka analiza
społecznej roli kobiet w twórczości Eliany Bouchard.
Obok wzmiankowanych tekstów przedstawiany Czytelnikowi tom
zawiera również cztery artykuły recenzyjne. Pierwszy stara się odpowiedzieć na pytanie czy islam jest religią pokoju, drugi omawia działalność
Państwa Islamskiego, trzeci analizuje fenomen kultury popularnej na Bliskim Wschodzie, a czwarty omawia książkę dotyczącą historii marynarki
wojennej USA na Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.
Tom zamykają dwa sprawozdania. Pierwsze dotyczy konferencji naukowej w Tokio, która miała miejsce w sierpniu 2015 r., drugie zaś cyklu spotkań naukowych organizowanych przez Pracownię Badań Praw
Orientalnych oraz Międzywydziałowe Koło Kultur Bliskiego i Dalekiego
Wschodu Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015 r.
Zarówno Redaktorzy, jak i Autorzy mają nadzieję, że prezentowana
publikacja wywoła żywe zainteresowanie i dyskusje wśród Czytelników.
Mirosław Sadowski
Aleksandra Spychalska
Katarzyna Sadowa
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