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V maju smo brali knjigo Angele Yvonne Davis. Knjigo si lahko izposodite v Humanitasovi Hiši svetov*.  

Angela Yvonne Davis je politična aktivistka, filozofinja, pisateljica in govornica, ki se je leta 1944 

rodila v Birminghamu v Alabami. Davisova je avtorica več del, kot so na primer: Are Prisons 

Absolute?, Freedom is a Constant Strugge in An Autobiography. V slovenskem jeziku je žal dostopen 

le prevod dela Avtobiografija iz leta 1977. Študirala je francoščino na privatni univerzi Brandeis  v 

ameriški zvezni državi Massachusetts in filozofijo na univerzi v Frankfurtu v zahodni Nemčiji. Je vneta 

borka za državljanske pravice, kar jo je v 60. letih prejšnjega stoletja napeljalo na tesno sodelovanje s 

stranko Črnih Panterjev. Zavzemala se je tudi za pravice zapornikov. Trenutno je zaposlena kot 

profesorica na univerzi v kalifornijskem mestu Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir fotografije 

Delo Women, Race and Class (Ženske, rasa in razred) se odlično loteva zgodovine boja temnopoltih 

in svetlopoltih žensk proti ekonomskim, socialnim in spolnim okovom, ki so jih omejevali. Pisateljičin 

svež in pronicljiv prikaz kaže vzporednice med učinkom rasizma in razredne diskriminacije v 19. 

stoletju ter sodobnimi ženskimi gibanji. Davisova pri svojem pisanju uporablja bogato besedišče, 

zaradi katerega je knjiga izredno zanimiva. Jezik je skozi vseh 13 poglavij jasen, smiseln in berljiv.  

Angela Y. Davis nas v knjigi popelje skozi zgodovino Združenih držav Amerike od trgovine s sužnji do 

osvobodilnega gibanja žensk v 60. letih prejšnjega stoletja. Pri zgodovinskem pregledu se osredotoči 

na boj za pravice temnopoltih in žensk. Na samem začetku pripovedovanja nas avtorica spomni na 

pozabljeno: da so bile temnopolte ženske v času suženjstva delavke, ki so delale z ramo ob rami z 

moškimi. Delale so vse, kar so delali moški sužnji, kar pomeni, da niso zaostajale niti pri količini dela 

niti pri številu udarcev z bičem. Skupaj s temnopoltimi moškimi so sabotirale suženjstvo in večkrat 

lastne otroke s smrtjo odrešile muk, ki bi jim jih prineslo suženjsko delo. V takšnih brutalnih 

okoliščinah se je oblikovala visoka enakopravnost med temnopoltimi moškimi in ženskami. Vsaka 

enakopravnost med sužnji pa je bila zatrta s strani svetlopoltih lastnikov, ki so temnopolte ženske 

množično posiljevali. Posilstvo je predstavljajo efektivno orožje dominacije in represije.  

V nadaljevanju knjige Davisova prizna dosežke zgodnjih feminističnih voditeljic kot so Elizabeth Cady 

Staton, Susan B. Anthony in druge. Hkrati pa razkrije, kako so iste voditeljice ostale nemočne tudi po 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/15/angela-davis-on-george-floyd-as-long-as-the-violence-of-racism-remains-no-one-is-safe


več letih dela pred ideološkimi vplivi rasizma. V poglavjih podrobno opisuje vpliv temnopoltih ter 

svetlopoltih žensk iz delavskega in srednjega sloja na žensko gibanje. Skozi celotno delo se opira tudi 

na marksistično analizo. Vsekakor je vredno omembe odlično 11. poglavje »Posilstvo, rasizem in mit 

črnega posiljevalca« (angl. Rape, Racism and the Myth of the Black Rapist), kjer pisateljica preko 

zgodovinskih sprememb ponuja izjemno razlago za zapletenost družbenega konteksta posilstva 

danes.  

 

 

*V Hiši svetov je na voljo zbirka raznolikih gradiv (strokovne publikacije, leposlovje, filmi, igre, knjige 

za otroke idr.), ki jo vsako leto nadgrajujemo, prav tako pa v okviru Hiše svetov organiziramo javne 

dogodke kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovori z gosti in gostjami, delavnice, 

fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljični večeri... Tako pri izboru novih gradiv 

kot pri organizaciji dogodkov poskušamo slediti aktualnim družbenim tematikam in se jih lotevamo 

skladno s trendi globalnega učenja. 

 

 


