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ABSTRACT
In her new book Second World, Second Sex Kristen Ghodsee traces the endeavours of East
European and African activists of the International Women’s Movement during the
International Women’s Year (1975) and the United Nations Decade for Women (1976 –
1985) that followed and restores fragments of this lost history. Through the women’s
movements in socialist Bulgaria and unaligned pro-socialist Zambia, Ghodsee showcases the
feminist networks established between the Second and the Third World to the end of
revealing how the alliance of women socialists contended the leadership of American women
in the global women’s movement. Drawing on archive material and interviews spanning three
continents, Ghodsee brings forward the idea that the international ideological competition
between capitalism and socialism has left a deep impression on the world women live in
today.
Kristen Ghodsee is Professor of Russian and East European Studies at the University of
Pennsylvania and author of eight books, including Red Hangover: Legacies of TwentiethCentury Communism, Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments
for Economic Independence.
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Кристен Годси. Вторият свят, вторият пол. Социалистическият
женски активизъм и международната солидарност по време на
Студената война. Изд. Изток-Запад, Колектив за обществени
интервенции, С., 2020, 381 с.
РЕЗЮМЕ
Във „Вторият свят, вторият пол“ Кристен Годси проследява дейността на източноевропейските и африканските жени през 1975 г., в рамките на Международната година на
жените на ООН и последвалото Десетилетие на жените (1976 – 1985) и възстановява
част от тази изгубена история. Чрез случаите на социалистическа България и необвързаната, но просоциалистическа Замбия, Годси прави видими феминистките мрежи, изградени между Втория и Третия свят, за да покаже как обединението на социалистическите жени оспорва лидерството на американките в световното женско движение. Въз
основа на архивни документи и интервюта, проведени на три континента, Годси настоява, че международната идеологическа конкуренция между капитализма и социализма оставя дълбок отпечатък върху света, който жените обитават днес.
Кристен Годси е професор по руски и източноевропейски изследвания в Университета
на Пенсилвания и авторка на осем книги, в това число Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism, Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence.

