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Сажетак
Фе ми ни стич ки со ци јал ни рад пред ста вља ин те гра ци ју фе-

ми ни стич ких иде ја и прак се со ци јал ног ра да са ци љем обо га ће ња 
при сту па кли јен ти ма, ува жа ва ју ћи раз ли ке и до ми нант не дру штве-
не дис кур се. Као та кав раз ви јан је у Аме ри ци, Ка на ди и ан гло сак-
сон ском под руч ју, док у Ср би ји ни ка да ни је био пре по знат као 
фе ми ни стич ки. Рад се ба ви ис тра жи ва њем раз во ја и основ них кон-
це па та фе ми ни зма и со ци јал ног ра да ка ко у свет ским кон тек сти ма, 
та ко и у Ср би ји по ку ша ва ју ћи да иден ти фи ку је раз ло ге за из о ста-
нак ове син таг ме. Циљ ра да је раз ма тра ње иден ти те та обе про фе-
си је, у ци љу ели ми ни са ња со ци јал не опре си је. Про фе си о нал ни 
иден ти тет ни је но во пи та ње, већ све вре ме но ко је је као кон цепт 
флу ид но, сло же но, стал но у из град њи и про мен љи во.
Кључнеречи: фе ми ни зам, со ци јал ни рад, иден ти тет 

Фе ми ни стич ки со ци јал ни рад као пра вац на стао је 80-их го-
ди на XX ве ка у Ка на ди и Аме ри ци. Фе ми ни зам и со ци јал ни рад 
су исто риј ски кон сти ту и са ни и са др же ка ко еман ци па тор ску свр ху, 
та ко и нор ма тив ни са др жај1). Фе ми ни стич ке те о ри је, као и со ци јал-
ни рад су ак ти ви стич ке, ви ше стру ке, из ни јан си ра не, сло же не и че-
сто оспо ра ва не. Оба по сто је као је дин стве не па ра диг ме ко је има ју 

* Аси стент
** Аси стент
1) Mary Di etz, „Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPoliticalScience, 

Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.
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соп стве не обла сти зна ња, вред но сти, ве шти на и по сту па ка. По ред 
то га, у зна чај ним и су штин ским сфе ра ма су зна ње, вред но сти, ве-
шти не и ак ци је фе ми ни зма и со ци јал ног ра да ис пре пле та не, че сто 
се на до ве зу ју ћи јед на на дру гу, и сто је у ме ђу за ви сном по ло жа ју. 
Ова ме ђу за ви сност има за циљ да, са јед не стра не, фе ми ни зам обо-
га ти ак тив но сти и прак су со ци јал них рад ни ка, ши ре њем зна ча ја и 
уло ге за шти те и со ци јал не прав де на ми кро, ме зо и ма кро ни во и ма, 
баш као што со ци јал ни рад ни ци бо га те те о риј ски раз вој и ак ти ви-
зам фе ми ни стич ког по кре та. Да кле, фе ми ни стич ки со ци јал ни рад 
је ин те гра ци ја фе ми ни стич ких иде ја у прак су со ци јал ног ра да са 
ци љем обо га ће ња прак се и при сту па кли јен ти ма, ува жа ва ју ћи раз-
ли ке и до ми нант не дру штве не дис кур се.

Ме ђу соб на ис пре пле те ност фе ми ни зма и со ци јал ног ра да је 
зна чај на за кон стру и са ње про фе си о нал ног иден ти те та оба под руч-
ја. Пре по зна те слич но сти и за јед нич ки ци ље ви фе ми ни зма и со ци-
јал ног ра да до при не ли су иден ти те ту фе ми ни стич ких со ци јал них 
рад ни ка. Сто га, овај рад има за циљ да ис тра жи раз вој фе ми ни-
стич ког со ци јал ног ра да у Ср би ји, по ку ша ва ју ћи да од го во ри на 
не ка од на ред них пи та ња:

Ка ква је прак са со ци јал ног ра да у Ср би ји? За што се не зо ве 
фе ми ни стич ком? Шта зна чи би ти фе ми ни стич ки со ци јал ни рад ник 
у пе ри о ду кон зер ва ти ви зма? Ка ко се мо же од ре ди ти про фе си о нал-
ни иден ти тет и да ли је у пи та њу про блем иден ти те та про фе си је 
или је па три јар хал но дру штво обо ји ло про блем на зи ва? Да ли је 
са др жи на/сми сао фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да иста у Ср би ји и 
у све ту, без об зи ра што по јам ни је пре по знат у Ср би ји? За што про-
фе си о нал ци, со ци јал ни рад ни ци, окле ва ју фе ми ни стич ким? 

У ра ду ће би ти при ка за не цен трал не од ред ни це исто риј ског 
раз во ја фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у све ту и Ср би ји са ци љем 
по ре ђе ња и уоча ва ња раз ли ка ко је до при но се из о стан ку тер ми на 
„фе ми ни стич ки со ци јал ни рад“ у на шој прак си. Циљ ра да је раз ма-
тра ње иден ти те та обе про фе си је, а све у ци љу ели ми ни са ња свих 
фор ми со ци јал не опре си је и ори јен та ци је ка со ци јал ној прав ди. 
Про фе си о нал ни иден ти тет ни је но во пи та ње, већ све вре ме но ко је 
је као кон цепт флу ид но, сло же но, стал но у из град њи и про мен љи-
во.
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1.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈФЕМИНИСТИЧКОГ
СОЦИЈАЛНОГРАДА

Да би смо раз у ме ли про цес на ста ја ња фе ми ни стич ког со ци-
јал ног ра да у све ту, као и ње гов из о ста нак у Ср би ји, на пра ви ће мо 
кра так осврт на раз вој фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у све ту и код 
нас. 

Раз вој фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да мо же мо пред ста ви ти 
па ра лел но са раз во јем три та ла са фе ми ни зма. Иако се пре те че фе-
ми ни зма ве зу ју за де ло “Књи га о гра ду же на” Кри стен де Пи сан, 
об ја вље ну у Ита ли ји 1405. го ди не, ко ја бе ле жи де ла слав них же на 
из про шло сти и бра ни пра во же на на обра зо ва ње и по ли тич ки ути-
цај, ор га ни зо ван жен ски по крет ја вља се тек у 19. ве ку. Од сре ди-
не 19. ве ка око сни ца жен ског по кре та је по ста ла бор ба за жен ско 
пра во гла са, ко ја је би ла ин спи ри са на про гре сив ним про ши ри ва-
њем пра ва гла са за му шкар це. Овај пе ри од се обич но озна ча ва као 
“пр ви та лас фе ми ни зма”, а ка рак те ри сти чан је по зах те ву да же не 
тре ба да ужи ва ју иста за кон ска и по ли тич ка пра ва као и му шкар ци. 
Жен ско пра во гла са је би ло глав ни циљ фе ми ни зма пр вог та ла са, 
јер се ве ро ва ло да, кад би же не мо гле да гла са ју, бр зо би иш че зли 
сви дру ги об ли ци дис кри ми на ци је или пред ра су да. Пр ви та лас фе-
ми ни зма се за вр шио на кон што су же не до би ле пра во гла са кра јем 
Пр вог свет ског ра та.2)

Не што ка сни је у 19. ве ку, фор ми ра на је пр ва шко ла за со-
ци јал ни рад на ини ци ја ти ву Ме ри Рич монд, а са пр вим та ла сом 
фе ми ни зма ја вља се и со ци јал ни рад ко ји је у по чет ку свог фор ми-
ра ња ус по ста вљен као фи лан троп ска ди сци пли на ко ју су пред во-
ди ле же не.3)

Жен ски по крет је об но вљен тек по ја вом “дру гог та ла са” фе-
ми ни зма 60-тих го ди на XX ве ка. Дру ги та лас фе ми ни зма је при-
знао да оства ре ње по ли тич ких и за кон ских пра ва ни је ре ши ло 
жен ско пи та ње. Ви ше па жње се по све ћу је лич ним, пси хо ло шким 
и пол ним аспек ти ма жен ског угње та ва ња, а по ме ри ле су се и гра-
ни це оно га што се прет ход но сма тра ло “по ли тич ким”. Циљ дру гог 
та ла са фе ми ни зма по ста је “жен ско осло ба ђа ње”, циљ ко ји је до-
шао до из ра жа ја у иде ја ма ра сту ћег По кре та за осло бо ђе ње же на. 

У том пе ри о ду је кре и ран је и пр ви Свет ски во дич за обра зо-
ва ње из со ци јал ног ра да4), ко ји уво ди про ме не у те о риј ској ори јен-

2) Adri a na Za ha ri je vić, Nekojerekaofeminizam,He in rich Böll Stif tung, Ar tprint, No vi Sad,
2008, str. 368-398. 

3) Eli za beth, Ag new, FromCharitytoSocialWork:MaryE.RichmondandtheCreationofan
AmericanProfession, Uni ver sity of Ili no is Press, Ur ba na (Il.), 2004.

4)  IASSW, WorldGuidetoSocialWorkEducation, New York, 1973
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та ци ји и по ма ку те жи шта с не по сред ног ра да на со ци јал ним про-
бле ми ма ка пре вен ци ји и спо зна ва њу њи хо вих узро ка и по сле ди ца. 
Ори јен та ци ја со ци јал ног ра да ка спо зна ји узроч но-по сле дич них 
ве за ме ђу по ја ва ма, би ла је сна жан под сти цај за раз вој ис тра жи ва-
ња и осни ва ње мул ти ди сци пли нар ног при сту па у со ци јал ном ра ду. 
На тај на чин по ље де лат но сти со ци јал ног ра да се по ме ра на осе-
тљи ве дру штве не гру пе и на чи не њи хо ве за шти те, а ка сни је и на 
њи хо во осна жи ва ње и за сту па ње у јав но сти. Из од ре ђе ња пој ма со-
ци јал ног ра да ко је сле ди мо жда се нај бо ље мо же ука за ти на чи ње-
ни цу да са вре ме ни со ци јал ни рад има до ста спо на са фе ми ни змом, 
као и то да је ве ли ки део прак се со ци јал ног ра да фе ми ни стич ки : 

„Со ци јал ни рад под сти че со ци јал ну про ме ну, ре ша ва ње про-
бле ма у ме ђу људ ским од но си ма и осна жи ва ње и осло ба ђа ње љу ди 
да по стиг ну сво ју до бро бит. Ко ри сте ћи се те о ри ја ма људ ског по-
на ша ња и со ци јал них си сте ма, со ци јал ни рад сту па у ак ци ју у тре-
нут ку кад је по је ди нац у не за до во ља ва ју ћој ин тер ак ци ји са сво јим 
окру же њем. На че ла људ ских пра ва и со ци јал не прав де су те мељ на 
за со ци јал ни рад“.5) 

2.ПОЛАЗИШТАФЕМИНИСТИЧКОГ
СОЦИЈАЛНОГРАДА

По след њих де сет го ди на до ла зи до зна чај них про ме на у од-
ре ђе њу пој ма со ци јал ни рад, та ко да је све на гла ше ни ја до бра те-
о риј ска, ем пи риј ска и ври ед но сно-етич ка уте ме ље ност под руч ја. 
Ви ди мо да се и раз вој фе ми ни зма и раз вој со ци јал ног ра да кре ћу, 
ка ко вре мен ски та ко и пој мов но, ка уни вер зал ним људ ским вред-
но сти ма, рав но прав но сти, до бро би ти и сло бо ди људ ских је дин ки. 
Фе ми ни зам и со ци јал ни рад за сту па ју ак тив но за ла га ње за људ ска 
(ка ко му шка, та ко и жен ска) пра ва, за осна жи ва ње по је дин ца чи-
ји је по ло жај у дру штву не за до во ља ва ју ћи (пот чи њен), ко ји је као 
по је ди нац мар ги на ли зо ван и не ма рав но прав не шан се да оства ру је 
сво је по тен ци ја ле. 

По је ди ни ауто ри6) на гла ша ва ју уло гу со ци јал ног ра да ко ја се 
гра ди на ис тра жи ва њу на чи на на ко ји ће пру жа ње услу га со ци јал-
не за шти те функ ци о ни са ти да бу де при ла го ђе но жи во ти ма же на и 
да про це ни да ли се про фе си о нал на уло га со ци јал них рад ни ка кре-
ће у сми слу еман ци па ци је или дру штве не кон тро ле.

5) IASSW, 2000.

6) Mi mi Abra mo vitz, RegulatingtheLivesofWomen, SocialWelfarePolicyfromColonialTimes
tothePresent,So uth End Press, Bo ston, 1996.
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Со ци јал не рад ни це по пут Аме ли је То мас (1977)7), Бар ба ре 
Ко линс (1986)8), и Ја ни це Вет цел (1986)9), обра зло жи ле су за јед-
нич ка по ла зи шта со ци јал ног ра да и фе ми ни зма. То мас је на пра ви-
ла де та љан при каз уса гла ше но сти у вред но сти ма фе ми ни стич ког 
те ра пиј ског ра да са со ци јал ним ра дом. Ко линс је на пра ви ла ве зу 
из ме ђу фе ми ни стич ких тврд њи “лич но је по ли тич ко‘‘ и па ра диг-
ме со ци јал ног ра да “осо бе у окру же њу ”. Вет цел је ис та кла цен-
трал ност жен ских пи та ња као про фе си о нал ну ми си ју со ци јал ног 
ра да. Она је иден ти фи ко ва ла за јед нич ки име ни тељ из ме ђу дру гог 
та ла са фе ми нист ки ња и аме рич ких со ци јал них рад ни ка у кључ ним 
еле мен ти ма њи хо вих по гле да на свет: Оба де ле хо ли стич ку ори-
јен та ци ју ка по је дин ци ма, по ро ди ца ма, и жи вот ној сре ди ни, оба 
по твр ђу ју је дин стве ност сва ког по је дин ца и за сту па ју по што ва ње 
лич ног ра да, мо ћи и од го вор но сти. Сви ис тра жи ва чи су по зи ва-
ли на ве ћу ин те гра ци ју фе ми ни стич ке те о ри је и со ци јал ног ра да 
у кон цеп ту а ли за ци ји и ан га жма ну. У том сми слу, пет кон це па та 
на ста лих у окви ру дру гог та ла са фе ми ни стич ке те о ри је су раз мо-
тре ни кроз њи хо ве до при но се со ци јал ном ра ду у раз у ме ва њу жен-
ских жи во та и дру штве ног окру же ња: род, бри га, сна га, раз ли ка и 
раз ли чи то сти. У на став ку сле ди кра так при каз сва ког од на ве де них 
кон це па та.

Још је са тврд њом Де Бо во ар10) да “не ко ни је ро ђен, већ пре 
по ста је же ном” фе ми ни стич ка те о ри ја раз ви ла ком плек сно и ни-
јан си ра но раз у ме ва ње ро да као јед не оте ло тво ре не и кон стру и са-
не дру штве не ре ал но сти. Џу дит Ба тлер да ље обра зла же опа сно сти 
кон стру и са ња ре ал но сти кроз де тер ми ни стич ко схва та ње ро да и 
по ста вља пи та ње пол ног “ ди мор фи зма” као иде а ла. Ба тлер, на и-
ме, под сти че пре и спи ти ва ње на ста ја ња ка ко же на, та ко и му шка ра-
ца и пи та да ли су то је ди не мо гућ но сти ко је по сто је.11) Ове те о риј-
ске осно ве по ка зу ју со ци јал ним рад ни ци ма да су сна ге и пре пре ке 
са ко ји ма се су о ча ва ју у ин тер ак ци ја ма из при сту па осо ба у окру-
же њу, као по сле ди це род них обра за ца, оче ки ва ња, и струк ту ре об-
у хва ће ни у кре и ра њу трет ма на на ме ње ног кли јен ту. Раз у ме ва ње 
ро да со ци јал ном ра ду да је про стор за ин ди ви ду ал ни при ступ же-

7) Ame lia Tho mas,  „The ory and prac ti ce in fe mi nist the rapy“, SocialWork, 22/1977, str. 447-
454.

8) Bar ba ra G. Col lins, „De fi ning fe mi nist so cial work“, SocialWork, 31/1986, str. 214-219.

9) Ja ni ce Wet zel, „A fe mi nist world vi ew con cep tual fra me work“, SocialCasework, 67/1986, 
str. 166-173.

10)  Si mo ne de Be a u vo ir, DrugipolI-II, prev. Z. Mi lo sa vlje vić i M. Vuk mi ro vić, BIGZ, Be o grad,
1982. [1949.]

11) Džu dit Ba tler, Nevoljasrodom, Kar pos, Lo zni ca, 2010.
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на ма и му шкар ци ма, ко ји би био на ме њен њи хо вим по тре ба ма и 
ре ал но сти ма, без учи та ва ња му шко-жен ских кон стру ка та.

Дру ги та лас фе ми ни зма је до при нео раз у ме ва њу да је род 
дру штве на кон струк ци ја ко ја је флу ид на и ра зно вр сна. Ма ни фе-
сту је се раз ли чи то у раз ли чи тим дру штве ним струк ту ра ма, као 
што су кла са, ра са и сек су ал ност, због свог ре ла ци о ног ка рак те ра. 
Као дру штве на кон струк ци ја, род се ана ли зи ра као ин сти ту ци ја, 
као струк ту ра, и као учи нак12), а као та кав, род се по сма тра као ди-
на ми чан, ком плек сан, стал но пре го ва ран, и сна жно огра ни чен.13) 
Род ни је не што што љу ди има ју (са чи ме се ра ђа ју) већ, на про тив, 
не што што љу ди ра де, док оба вља ју ру тин ске, по на вља не за дат ке 
из сва ко днев ног жи во та, ак тив но сти ко је се на ла зе уну тар и об ли-
ку ју дру штве не струк ту ре и ин сти ту ци је. До во де ћи у пи та ње уста-
но вље ни па три јар хал ни си стем, Ка трин Ми лет14) ука зу је на ду бо ко 
учи та не му шке иде а ле и до ми на ци је ка ко у ли те ра ту ри и умет но-
сти, та ко и у дру штву уоп ште. На ве де не аутор ке, кон ци пи ра ју ћи 
схва та ње ро да кроз ње го ву де кон струк ци ју, пру жа ју ни јан си ра но и 
за мр ше но осве тље ње на чи на на ко ји су лич но и по ли тич ко, осо ба 
и окру же ње ин те гри са ни и по ве за ни. Овај при ступ ја ча кон цеп ту-
а ли за ци ју осо ба у окру же њу на на чин на ко ји кон текст по ста је би-
тан.

Те о ре ти ча ри дру гог та ла са фе ми ни зма за ла жу се за рав но-
прав ност, (на на чин ко ји ће укљу чи ва ти раз ли ке из ме ђу же на и 
му шка ра ца), обра зла жу схва та ња бри ге и по ка зу ју зна чај бри ге за 
људ ски раст и раз вој, ка ко ме ђу људ ских та ко и со ци о кул тур них и 
ин сти ту ци о нал них аран жма на, ста вља ју ћи бри гу у кон текст: лич-
но је по ли тич ко.15) Ана ли зи ра ју ћи бри гу, фе ми ни сти дру гог та ла са 
иза зи ва ју при мат ауто но ми је и не за ви сно сти као је ди них прин ци па 
и по ка за те ља људ ског раз во ја, пред ла жу ћи ре кон цеп ту а ли за ци ју 
бри ге кроз ре де фи ни са но раз у ме ва ње лич них и ме ђу људ ских од-
но са. Ети ка бри ге се раз ма тра као ак ти ви стич ка ети ка, као ду жност 
сва ког гра ђа ни на да бри ну за оне у ста њу по тре бе, осла ња ју ћи се 
на чи ње ни цу да је сва ка људ ска је дин ка осе тљи ва и да ће јој, пре 
или ка сни је, би ти по треб на не ка вр ста по мо ћи и по др шке дру гих.

12) Mar ga ret L. An der sen, „Thin king abo ut wo men: A qu ar ter cen tury’s vi ew“, Gender&Society, 
19/2005, str. 437-455.

13) Mеryl Kenny, „Gen der, in sti tu ti ons and po wer: A cri ti cal re vi ew“, Politics, 27/2007, str. 91-
100.

14)  Kat he ri ne Mil let, TheoryofSexualPolitics, Do u ble day, New York,1969.

15) Ro se ma rie Tong, „The Et hics of Ca re: A Fe mi nist Vir tue of Ca re for He al thca re Prac ti ti o-
ners“,  JournalofMedicineandPhilosophy, vol. 23, no. 2/1998, str. 131-152.
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Ар ти ку ла ци ја фор ме, функ ци је и обра за ца мо ћи ис пу ња ва 
од но се и дру штве не ин сти ту ци је и ути че на то ка ко со ци јал ни рад-
ни ци раз у ме ју жи вот же на и со ци јал ног окру же ња и ин тер ак ци је 
осо бе у окру же њу. Основ на пи та ња ко ја се на ме ћу со ци јал ним рад-
ни ци ма у осна жи ва њу кли је на та и ана ли зи и про це ни до ступ них 
по тен ци ја ла и сна га кли је на та об у хва та ју сле де ће: Ка ко се пер ци-
пи ра ју сна ге кли је на та? Под ко јим усло ви ма кли јен ти има ју моћ 
да до но се од лу ке о свом жи во ту? Са ко јим ре сур си ма (лич ним, 
по ро дич ним, со ци о кул тур ним) рас по ла жу? Да ли пер цеп ци ја кли-
је на та као моћ них(осна же них/омо ћа них) до при но си њи хо вом пре-
у зи ма њу од го вор но сти за соп стве ни жи вот? И ко ји је ефе кат? Ка ко 
по сти ћи да се ве ру је у кли јен то ве сна ге и по тен ци ја ле је стал но 
пи та ње за све со ци јал не рад ни ке.

Те о ри је дру штве них раз ли ка ко ри сте кон цепт же не као уни-
вер за лан, по зи ва ју ћи се на кри ти ку ис кљу че ња16), зах те ва ју фи ни је 
струк ту ре за ана ли зу раз ли чи то сти уну тар и из ме ђу гру па, твр де ћи 
да иден ти тет отва ра вра та тврд ња ма вла сти и пра ва да се укљу че 
у по ли тич ке ак ци је на из град њи тог иден ти те та. Про блем са по ли-
ти ком иден ти те та ни је да ни је ус пе ла да пре ва зи ђе раз ли ке, већ да 
она че сто спа ја или иг но ри ше уну тар груп не раз ли ке или раз ли чи-
то сти Уво ђе њем кон це па та ин ди ви ду ал не са мо од го вор но сти17) фе-
ми ни зам те о риј ски ус по ста вља је дан од фун да мен тал них на че ла 
со ци јал ног ра да. Иг но ри са ње уну тар груп них раз ли ка отва ра про-
стор за дис кри ми на ци ју, а пре по зна ва ње дис кри ми на ци је и при-
ступ дис кри ми ни са ним је је дан од кључ них за да та ка со ци јал ног 
ра да. По све ће ност со ци јал ног ра да је дин стве но сти сва ког кли јен-
та на гла ша ва зна чај кон цеп ту а ли за ци је раз ли ке и раз ли чи то сти и 
струч ног раз у ме ва ња осо ба у сво јим сре ди на ма. 

3.РАЗВОЈФЕМИНИЗМА
ИСОЦИЈАЛНОГРАДАУСРБИЈИ

С об зи ром да је по јам фе ми ни стич ки со ци јал ни рад у Ср би ји 
остао не пре по знат, по ста вља се пи та ње да ли је то због дру га чи-
јег раз во ја и прак ти ко ва ња и фе ми ни зма и со ци јал ног ра да, њи хо-
вог ме ђу соб ног раз ми мо и ла же ња или ја вља ња не ког пред ра суд ног 
кон тек ста код јед ног или оба тер ми на, а ко ји је ути цао на из о ста нак 

16) Mary Di etz, „Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPoliticalScience, 
Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.

17) Da ša Du ha ček, Bremenašegdoba:OdgovornostirasuđivanjeudeluHaneArent, Be o grad-
ski krug i Cen tar za žen ske stu di je i is tra ži va nje ro da, Be o grad, 2010.
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ве зе из ме ђу фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у Ср би ји. Гле ди шта ко-
ја упу ћу ју на став да је со ци јал ни рад про фе си ја за оне ко ји ни су 
би ли до вољ но спо соб ни да по ста ну пси хо ло зи, а фе ми ни зам те о-
риј ско по кри ће за не за до вољ не же не, ра ни ла су иден ти тет фе ми-
ни стич ког со ци јал ног ра да. У на став ку дат је кра так при каз раз во ја 
фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у Ср би ји ко ји упу ћу је на њи хо ва за-
јед нич ка ху ма ни стич ка по ла зи шта.

Фе ми ни стич ке ини ци ја ти ве и гру пе по кре ну те су кра јем 70-
тих го ди на XX ве ка на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. На уч ни ра-
до ви и ме ђу на род ни се ми на ри су би ли ме ста оку пља ња на уч ни ца 
ко је су из у ча ва ле ди мен зи је дис кри ми на ци је же на, а ме ђу њи ма су 
би ле со ци о ло зи, ан тро по ло зи, по ли ти ко ло зи и дру ге ко је се мо гу 
сма тра ти, с об зи ром на по ље ин те ре со ва ња (спре ча ва ње мар ги на-
ли за ци је, на си ља, из у ча ва ње не рав но прав ног по ло жа ја же на), за-
чет ни ца ма фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да.18)

Пр ви Ме ђу на род ни фе ми ни стич ки скуп же на одр жан је 
1978. го ди не у Бе о гра ду и оку пљао је пред став ни це из Бе о гра да, 
За гре ба и Љу бља не. Скуп је био пре крет ни ца за фе ми нист ки ње и 
исто ри ју ци вил ног дру штва у та да шњој Ју го сла ви ји. Мо же се ре ћи 
да је дру га пре крет ни ца за раз вој фе ми ни зма и жен ског по кре та 
осни ва ње СОС те ле фо на за же не и де цу жр тве на си ља.19) Де ка ду 
на кон раз ма тра ња по ло жа ја же на у дру штву и њи хо вог пот чи ња-
ва ња, ја вља се ак ти ви стич ка по тре ба за ди рект ним ра дом са же-
на ма. Пр ви СОС те ле фон је на стао у За гре бу 1988. го ди не, дру ги 
у Љу бља ни 1989. и у Бе о гра ду 1990. го ди не. Мо же мо сма тра ти да 
је кре и ра ње СОС те ле фо на за де цу и же не жр тве на си ља за пра во 
по че так фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да у Ср би ји, ко ји је по ве зао 
фе ми ни стич ки по крет и по ли ти ку са ак ти ви стич ким ра дом ко ји се 
ба вио осна жи ва њем и за шти том од на си ља. Тај ак ти ви стич ки рад 
је био за пра во пра ви до бро вољ ни со ци јал ни рад. По чет ком гра-
ђан ског ра та до ла зи до раз во ја но вих фе ми ни стич ких гру па по пут 
по кре та “Же не у цр ном про тив ра та” 1991. го ди не, ко ји је имао за 
циљ су прот ста вља ње срп ском ре жи му и ње го вој од го вор но сти за 
ра то ве у др жа ва ма бив ше Ју го сла ви је. 20)

По че ци со ци јал ног ра да у Ср би ји ве зу ју се за 18. и 19. век, 
ка да се др жа ва пр ви пут ја вља као но си лац со ци јал но-за штит них 

18) Ma ri ja na Stoj čić, Li di ja Va si lje vić, Adri a na Za ha ri je vić, „Se strin stvo i je din stvo? Fe mi ni zam 
u Ju go sla vi ji“, u NovijidruštvenipokretiuJugoslavijiod1968.dodanas, Ro sa Lu xem burg 
Sti fung, Zo la štam pa, No vi Sad, 2009, str.108-141.

19) Ne da Bo ži no vić, ŽenskopitanjeuSrbijiuXIXiXXveku, Be o grad, 1994.

20) Je le na Vi šnjić,Uzonipolitičkog:FeminističkiodgovoriiinicijativeusavremenojSrbiji,Žen-
ski in for ma ci o no-do ku men ta ci o ni cen tar (ŽIN DOK), Be o grad, 2001.
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функ ци ја. У то вре ме по чи ње и ин те ре со ва ње за ва нин сти ту ци о-
нал не об ли ке за шти те де це без ро ди тељ ског ста ра ња као што су: 
срод нич ка бри га и по ро дич ни сме штај. Као ре зул тат ова квих ини-
ци ја ти ва у Ср би ји се ја вља по тре ба за обу ком во лон те ра за до бро-
вољ ни со ци јал ни рад ко ји су сво ју ак тив ност ши ро ко раз ви ја ли 
на угро же ним под руч ји ма би ло да се ра ди о ре ша ва њу здрав стве-
них или со ци јал них про бле ма. Ви ди мо да су и у под руч ју раз во ја 
со ци јал ног ра да пр ве гру пе би ле ор га ни зо ва не кроз до бро вољ ни 
со ци јал ни рад. Про це њу је се да је у пе ри о ду 1920 – 1939. го ди не 
у Ср би ји по сто ја ло око 180 до бро твор них ор га ни за ци ја. Пр ве со-
цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је ука зу ју на ши рок ди ја па зон њи хо-
вог де ло ва ња: Ко ло срп ских се ста ра, Жен ски по крет, Дру штво за 
про све ћи ва ње же на и за шти ту ње них пра ва, Ка ри тас, Дру штво за 
по ма га ње си ро ти ње, Дру штво Цр ве ног кр ста Ср би је и сл. Ис тра-
жи ва чи21) че сто као по чет ке со ци јал ног ра да на во де пре те че со цио-
ху ма ни тар ног спон та ног ор га ни зо ва ња љу ди за по моћ угро же ни ма 
и они ма у ста њу по тре бе. Пр ве со цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
оку пља ле су углав ном же не и за ла га ле се за жен ска пра ва, па и ту 
ви ди мо ве зу и про стор за кре и ра ње фе ми ни стич ког со ци јал ног ра-
да у Ср би ји. 

Из на ве де ног при ка за мо же мо за кљу чи ти да су и пре те че со-
ци јал ног ра да у Ср би ји, као што смо ви де ли и код раз во ја фе ми ни-
стич ког по кре та, по чи ва ле на не ким зна чај ним од ред ни ца ма фе ми-
ни зма као што су би ле жен ске гру пе за са мо по моћ.

Пр ва зва нич на ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те осно ва на је 
1957. го ди не (За вод за со ци јал на пи та ња) чи ји је основ ни са др жај 
ра да био усме рен ка ши ре њу иде је о нео п ход но сти про фе си о на ли-
за ци је со ци јал ног ра да у два прав ца – пр ви, осни ва њем уста но ва 
со ци јал не за шти те на ло кал ном ни воу и дру го, шко ло ва њем од го-
ва ра ју ћих струч ња ка ко ји су би ли ква ли фи ко ва ни за ре а ли за ци ју 
на ве де них за да та ка. За вод за со ци јал на пи та ња је кре и ра њем спе-
ци фич них еду ка тив них про гра ма за за ин те ре со ва не по ла зни ке био 
пре те ча Ви ше шко ле за со ци јал не рад ни ке ко ја је фор ми ра на 1957. 
го ди не. При том су ко ри шће на ис ку ства већ фор ми ра них шко ла у 
За гре бу (1953. год.) и Љу бља ни (1955. год.). Пр ви ди плом ски ра до-
ви би ли из обла сти кла сич не за шти те мар ги нал них гру па укљу чу-
ју ћи и же не као мар ги на ли зо ва не. Со ци јал ни рад се раз ви јао, као и 
фе ми ни зам у го то во исто вре ме и у са рад њи са су сед ним гра до ви-
ма бив ше Ју го сла ви је.

У пе ри о ду од 1965. до 1970. го ди не у ско ро свим оп шти на ма 
у Ср би ји фор ми ра ни су Цен три за со ци јал ни рад (ЦСР) као основ не 

21) Ivan Vi da no vić, Isto ri jat raz vo ja pro fe si je so ci jal nog ra da u Sr bi ji, 2005. http://www.dru stvo-
sr.org.rs, po se će no 30.01.2013.
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ин сти ту ци је ло кал не за јед ни це за ре а ли за ци ју про гра ма со ци јал не 
за шти те. Да нас де ло круг ЦСР об у хва та за шти ту свих осе тљи вих 
и угро же них гру па. По ред ЦСР, осно ва на су и са ве то ва ли шта као 
и број не дру ге вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је ко је про мо ви шу 
со ли дар ност рав но прав ност свих гра ђа на као и омо ћа ва ње угро же-
них по је ди на ца и мар ги на ли зо ва них гру па. Иако ви ди мо да су се 
раз вој и фе ми ни зма и со ци јал ног ра да до ста ме ђу соб но пре кла па-
ли, фе ми ни стич ки со ци јал ни рад остао је не пре по знат у Ср би ји. 
Раз лог за то мо же мо по тра жи ти у не га тив ним пред ра су да ма ве за-
ним за фе ми ни зам или со ци јал ни рад ко је би евен ту ал но ути ца ле 
да из о ста не фе ми ни стич ки со ци јал ни рад не са мо као по јам, већ и 
као прак са. 

4.ИСТРАЖИВАЊЕПЕРСПЕКТИВА
ФЕМИНИСТИЧКОГСОЦИЈАЛНОГРАДА

МЕЂУСОЦИЈАЛНИМРАДНИЦИМА

У на став ку сле ди при каз ис тра жи ва ња пер спек ти ва фе ми ни-
стич ког со ци јал ног ра да у све ту и кра так при каз ста во ва ве за них за 
фе ми ни стич ки со ци јал ни рад у Ср би ји. 

То мас (1977) је у свом ис тра жи ва њу у ком је уче ство ва ло 120 
со ци јал них рад ни ка на пра ви ла про фил ти пич ног фе ми ни стич ког 
со ци јал ног рад ни ка/рад ни це у Сје ди ње ним Др жа ва ма. То је би ла 
же на МСР, са нај ма ње 5 го ди на ис ку ства (у при ват ној прак си или 
у јав ном сек то ру), пре све га у ра ду са же на ма, са ко ји ма су ра ди ле 
или ли цем у ли це или у гру па ма. Ови струч ња ци за со ци јал ни рад 
на зи ва ју се бе фе ми ни стич ким са вет ни ца ма или фе ми ни стич ким 
те ра пе ут ки ња ма. То ком 1980-тих и ра них 1990-тих, фе ми ни стич ки 
со ци јал ни рад је по стао глав ни ен ти тет22) и са фе ми ни стич ким те о-
ри ја ма ути цао на мно ге обла сти прак се, укљу чу ју ћи ис тра жи ва ње, 
обра зо ва ње и ад ми ни стра ци ју. Фе ми ни стич ки ори јен ти са не слу-
жбе23) и ор га ни за ци је у ко ји ма ра де со ци јал ни рад ни ци ис ти ца ле 
су ори јен та ци ју ка ко лек тив ном вођ ству, пар ти ци па ци ји, тран спа-
рент но сти и по рав на њу хи је рар хи је. 

22) Mary Va len tich, „Fe mi nism and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), Socialworktre-
atment(3rd ed., pp. 564-589). Free Press,  New York, 1986.

 Mary Va len tich, „Fe mi nist the ory and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), Socialwork
treatment,(4th ed),Free Press,  New York. 1996,  pp. 282-318.

 Mary Va len tich & Ja mes Grip ton, „Ide o lo gi cal per spec ti ves on the se xu al as sa ult of wo men“, 
SocialServiceReview, 58/1984, 448-461.

23) Ivan Vidanović, Istorijat razvoja profesije socijalnog rada u Srbiji, 2005. http://www.drust-
vosr.org.rs, posećeno 30. 01. 2013.
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У овом пе ри о ду са зре ва ња фе ми ни стич ке прак се со ци јал ног 
ра да ни је би ло нео бич но за не ке же не со ци јал не рад ни це да бу ду 
по но сне да се бе на зи ва ју фе ми нист ки ња ма, да у ме ди ји ма пред-
ста вља ју жен ска пи та ња, као и да под сти чу дру штве ну ак ци ју да 
от кло ни мно штво со ци јал них усло ва ко ји ути чу на дис кри ми на ци-
ју и да по зо ву на дру штве не про ме не.24) Ме ђу њи ма ни су све би ле 
са гла сне о то ме шта је по треб но да се ура ди и ни су све де ли ле исте 
иде о ло шке пер спек ти ве, иако су ра ди кал не и со ци ја ли стич ке иде о-
ло ги је би ле ис так ну те, со ци јал ни рад је обич но усва јао ли бе рал не 
иде о ло ги је.25) Ме ђу тим, као што је Ај зен штајн 26) при ме ти ла, чак и 
уну тар ли бе рал ног фе ми ни зма, би ло је ра ди кал них еле ме на та, чи-
ме се ну ди фе ми нист ки ња ма ра зних при сту па иде о ло шка осно ва за 
је дин стве ну ак ци ју.

Пре глед ових ис тра жи ва ња и кре и ра ње про фи ла фе ми ни-
стич ке со ци јал не рад ни це/рад ни ка слу жи ло је као под сти цај за 
кре и ра ње крат ке ан ке те на ме ње не со ци јал ним рад ни ца ма у Ср-
би ји. Ан ке та је са др жа ла не ко ли ко пи та ња ве за них за ис пи ти ва ње 
ста во ва о фе ми ни стич ком со ци јал ном ра ду, а по ла зна прет по став-
ка је би ла да се услед не га тив них пред ра су да со ци јал не рад ни це 
углав ном не ће де кла ри са ти као фе ми ни стич ке.

Ан ке ти ра но је укуп но 20 со ци јал них рад ни ца (ни је дан со-
ци јал ни рад ник) раз ли чи тог уз ра ста, за по сле них у раз ли чи тим ор-
га ни за ци ја ма и у ра ду са раз ли чи тим гру па ма кли је на та. Ни јед на 
од ан ке ти ра них ни је се бе пре по зна ла као фе ми ни стич ку со ци јал ну 
рад ни цу, иако су, ка да су упи та не да ли су чу ле за тај по јам и да ли 
по зна ју од ред ни цу, из ја ви ле да не зна ју шта то за пра во под ра зу-
ме ва. Ни су же ле ле да се де кла ри шу фе ми ни стич ким из не ко ли ко 
раз ло га: 

1) за то што су сма тра ле да је на тај на чин су же но по ље со-
ци јал ног ра да са мо на рад са же на ма;

2) за то што су има ле не га тив ну сли ку о фе ми ни зму и за сту-
па њу фе ми ни стич ких ста во ва;

24) Mary Va len tich, „The early 1990s: A spe cial ti me for fe mi nists on cam pus“,in: P. K. Coc kett, 
E. Loh ka, & K. Ben tley (Eds.),Goldenthreads,(pp. 193-196), Det se lig En ter pri ses, Cal gary, 
Al ber ta, Ca na da, 2009b

25) Mary Va len tich & Jim Grip ton, „In tro duc tion“, in: M. Va len tich & J. Grip ton (Eds.), Feminist
perspectivesonsocialworkandhumansexuality,Ha worth Press, New York, 1985,  str 1-5.

 Em ma Gross,„Re con struc ting the li be ral con sen sus on what is fe mi nist“, Affilia,13/1998b , 
стр. 389-392.

26) Zil lah Eisen stein, Theradicalfutureofliberalfeminism, Long man, New York,1981, str. 216-
222.
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3) за то што сма тра ју да фе ми ни зам и со ци јал ни рад не ма ју 
до дир них та ча ка.

Ови до би је ни ста во ви пот кре пљу ју по ла зну прет по став ку о 
не га тив ним пред ра су да ма ко је су у Ср би ји ути ца ле на то да фе ми-
ни стич ки со ци јал ни рад оста не у сен ци. Ви ди мо да се со ци јал не 
рад ни це дис кри ми на тив но од но се пре ма фе ми ни зму. Уко ли ко оне 
сма тра ју да је тер мин фе ми ни стич ки со ци јал ни рад не а де ква тан и 
огра ни ча ва ју ћи, њи хо ва прак са не мо же да бу де род но осе тљи ва. 
Оне он да де ла ју као про ду же на ру ка па три јар хал ног си сте ма опре-
си је ко ји одр жа ва же не пот чи ње ни ма.

Сва ка ко, да би се за кљу чак мо гао до не ти са по у зда но шћу, 
по треб но је ин тер вју и са ти знат но ве ћи број, ка ко со ци јал них рад-
ни ца та ко и со ци јал них рад ни ка, што оста је као пре по ру ка за на-
ред на ис тра жи ва ња. По ред то га, би ло би ин те ре сант но за бу ду ћа 
ис тра жи ва ња да се упо ре де ста во ви о фе ми ни стич ком со ци јал ном 
ра ду код сту де на та и код ис ку сних со ци јал них рад ни ка, ка ко би се 
утвр ди ло да ли ис ку ство прак се ути че на по ја ву дис кри ми на ци је 
или обра зов ни си стем тре ба ме ња ти у прав ци ма род но осе тљи вих 
прак си.

ЛИТЕРАТУРА

Abra mo vitz Mi mi,  „Re gu la ting the Li ves of Wo men“, SocialWelfarePolicyfrom
ColonialTimestothePresent, So uth End Press, Bo ston, 1996.

Ag new Eli za beth, FromCharitytoSocialWork:MaryE.RichmondandtheCrea-
tionofanAmericanProfession, Uni ver sity of Ili no is press, Ur ba na (Ill.),  2004.

An der sen Mar ga ret L., „Thin king abo ut wo men: A qu ar ter cen tury’s vi ew“, Gen-
der&Society, 19/2005, str 437-455.

Ba tler Džu dit, Nevoljasrodom, Kar pos, Lo zni ca, 2010.
Bo ži no vić Ne da, ŽenskopitanjeuSrbijiuXIXiXXveku, Be o grad, 1994.
Col lins, Bar ba ra G., „De fi ning fe mi nist so cial work“, SocialWork, 31/1986, str. 

214-219.
Col lins H. Pa tri cia, Bleck feminist thought:Knowledge,Consciousness and the

politicofempowerment,se cond edi tion, Ro u tled ge, New York,1991.
De Be a u vo ir Si mo ne, Drugi pol I-II, prev. Z. Mi lo sa vlje vić i M. Vuk mi ro vić, 

BIGZ, Be o grad, 1982. [1949.]
Di etz Mary, “Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPolitical

Science, Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.
Do mi ne li La na, Feministsocialwork:theoryandpractice, Pal gra ve-Mac mil lan, 

Ba sing sto ke,2002.
Du ha ček Da ša, Bremenašegdoba:OdgovornostirasuđivanjeudeluHaneArent, 

Be o grad ski krug i Cen tar za žen ske stu di je i is tra ži va nje ro da, Be o grad, 2010.
Eisen stein Zil lah, TheradicalfutureofLiberalFeminism, Long man, New York,

1981, str. 216-222.



АнитаБургунд,МаринаПантелић Феминистичкисоцијалнираду...

105

Gross Em ma,„Re con struc ting the li be ral con sen sus on what is fe mi nist“, Affilia,
13/1998b, 389-392.

IASSW, WorldGuidetoSocialWorkEducation, New York, 1973.
Kenny Mеryl, „Gen der, in sti tu ti ons and po wer: A cri ti cal re vi ew“, Politics, 

27/2007, 91-100.
Mary Va len tich, „Fe mi nist the ory and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), 

Socialworktreatment,(4th ed), Free Press, New York,1996, pp. 282-318.
Mil let Kat he ri ne, TheoryofSexualPolitics, Do u ble day, New York, 1969.
Mla đe no vić Le pa, „Po če ci fe mi ni zma - Žen ski po kret u Be o gra du, Za gre bu, Lju-

blja ni“, 2013 http://www.wo men ngo.org.rs/zen ski-po kret/isto ri ja-zen skog-
po kre ta/217-po ce ci-fe mi ni zma-zen ski-po kret-u-be o gra du-za gre bu-lju blja ni, 
po se će no 15.01.2013.

Stoj čić Ma ri ja na, Va si lje vić Li di ja, Za ha ri je vić Adri a na, „Se strin stvo i je din stvo? 
Fe mi ni zam u Ju go sla vi ji“, u NovijidruštvenipokretiuJugoslavijiod1968.do
danas, RosaLuxemburgStifung,Zo la, No vi Sad, 2009,  str. 108-141.

Tho mas Ame lia,  „The ory and prac ti ce in fe mi nist the rapy“, SocialWork, 22/1977, 
str. 447-454.

Tong Ro se ma rie, „The Et hics of Ca re: A Fe mi nist Vir tue of Ca re for He al thca re 
Prac ti ti o ners“,  JournalofMedicineandPhilosophy, vol. 23, no. 2/1998, 131-
152.

Va len tich Mary, „Fe mi nism and so cial work prac ti ce“. In F. J. Tur ner (Ed.), Social
worktreatment,(3rd ed.,pp. 564-589), Free Press, New York, 1986.

Va len tich Mary, Grip ton Ja mes, „Ide o lo gi cal per spec ti ves on the se xu al as sa ult of 
wo men“, SocialServiceReview, 58/1984, str.  448-461.

Va len tich Mary, Grip ton Jim, „In tro duc tion“, in: M. Va len tich & J. Grip ton (Eds.), 
Feminist perspectives on social work and human sexuality, Ha worth Press, 
New York, 1985, str 1-5.

Va len tich Mary, „The early 1990s: A spe cial ti me for fe mi nists on cam pus“. In P. 
K. Coc kett, E. Loh ka, & K. Ben tley (Eds.),Golden threads, (pp. 193-196), 
Det se lig En ter pri ses, Cal gary, Al ber ta, Ca na da, 2009b.

Vi da no vić Ivan, Isto ri jat raz vo ja pro fe si je so ci jal nog ra da u Sr bi ji, 2005 http://
www.dru stvo sr.org.rs, po se će no 30.01.2013.

Vi šnjić Je le na,Uzonipolitičkog:Feminističkiodgovori i inicijativeusavreme-
nojSrbiji, Žen ski in for ma ci o no-do ku men ta ci o ni cen tar (ŽIN DOK), Be o grad, 
2001.

Wet zel Ja ni ce, „A fe mi nist world vi ew con cep tual fra me work“, SocialCasework, 
67/1986, str. 166-173.

Za ha ri je vić Adri a na, Neko je rekao feminizam,He in rich Böll Stif tung, Ar tprint, 
No vi Sad,2008, str. 368-398.

AnitaBurgund,MarinaPantelic

FEMINISTSOCIALWORKINSERBIA

Resume
Con si de ring the hi sto ri cal de ve lop ment of fe mi nism and so cial 

work, we co uld no te that they ha ve been de ve lo ping in pa ral lel, had 
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com mon po ints of over lap ping, but al so that the term fe mi nist so cial 
work did not ap pe ar as such in Ser bia. Ter mi no logy fa i lu re to re cog ni ze 
this term can be sig ni fi cant lack for fe mi nism, and espe ci ally for so-
cial work be ca u se our lan gu a ge as usa ge and ide o lo gi cal va lue marks, 
struc turs wor ldvi ew, as well as con cep tual co or di na tes to which one 
com mu nity will be ori en ted and will gi ve to so met hing seen, ima gi ned 
or sen sed a na me and lo ca tion at the axi o lo gi cal and et hi cal sca le that 
was con struc ted and used by that par ti cu lar com mu nity. If the con cept 
of fe mi nist so cial work is not re cog ni zed, it co uld mean that we do not 
re spect gen der per spec ti ve in our prac ti cal work, which is then not sen-
si ti ve for the do mi nant pa tri ar chal so ci ety, and may advo ca te for and 
em po wer mar gi na li zed to stay in sub or di na te sta tus,  ac ting in fa vor of 
the ru ling system rat her than sub or di na te in di vi du als.

The con cept of fe mi nist so cial work sho uld be ba sed on in clu-
sion, and not on the op pres sion. The re fo re, fe mi nism and so cial work 
ne eds to be su bjec ted to a con stant pro cess of de con struc tion, be ca u se 
everything po ints to pa tri archy, who se fa ith ful per pe tors are mostly wo-
men in every so ci ety, ma in ta i ning the esta blis hed po wer re la ti on ships 
that un der mi ne equ a lity.

This pa per hig hlights the im por tan ce of cre a ting a pro fes si o nal 
iden tity of fe mi nist so cial work which is the way for pro fi ling the the-
ory and prac ti ce of so cial work as an en vi ron men tal, a per son-cen tred 
ap pro ach. Fe mi nist so cial work sho uld be con si der in the so cio-cul tu ral 
con text of the co un try and tra di tion wit hin we li ve and act, whi le thin-
king and ac ting sho uld be glo bally ori en ted as exa mi ning the con cepts 
of ot her co un tri es in or der to ena ble re pe a tedly con struc tion of fe mi nist 
re a lity in or der to help and advo ca te ot hers.
Keywords: fe mi nism, so cial work iden tity

* Овај рад је примљен 12. марта 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.
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