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N

o svojata kniga Rodot i nacijata, objavena za
prvpat vo 1997 g., Nira Juval-Dejvis zboruva za
rodovite odnosi i za toa kakvo e zaemnoto vlijanie
me|u niv i nacionalnite proekti i procesi.

ë librin e saj Gjinia dhe kombi, të botuar për herë
të parë në vitin 1997, Nira Juval-Dejvisi flet për
raportet e gjinive dhe për atë se çfarë është ndikimi i
ndërsjellë mes tyre dhe projekteve e proceseve kombëtare.

Avtorkata, do neodamna poznat profesor na Rodovite
i etni~kite studii na Univerzitetot Grini~ vo London, nudi sevkupna analiza na klu~nite temi koi se
odnesuvaat na rodot, nacijata i nacionalizmot. Ovaa
kniga e vpe~atliva i lesno ~itliva teoretska tvorba,
koja gi vklu~uva vo sebe mnogute epistemologii i
aspekti na vkrstuvaweto na rodot, klasata, etnosot i
rasata, i e rezultat na dolgogodi{nata akademska i
politi~ka rabota na profesorkata Juval-Dejvis.

Autorja, deri para disa kohësh, profesoreshë e njohur e
studimeve Gjinore dhe etnike të Universitetit të Griniçit
në Londër, ofron analizë gjithpërfshirëse të temave kyçe
që kanë të bëjnë me gjininë, kombin dhe nacionalizmin.
Ky libër është mbresëlënës krijim teorik që lexohet lehtë,
i cili përfshin në vete shumë etimologji dhe aspekte në
ndërthurjen e gjinisë, klasës, etnisë dhe racës, dhe është
rezultat i punës shumëvjeçare akademike dhe politike të
profesoreshës Juval-Dejvis.

Ova izvonredno delo za prvpat sega im se nudi na
makedonskite ~itateli so nastojuvaweto na izdava~kata ku}a Sigmapres i preveduva~ot Dragan Jakimovski.

Kjo vepër e jashtëzakonshme për herë të parë u ofrohet
lexuesve maqedonas me vendosmërinë e shtëpisë botuese
Sigmapres dhe përkthyesit Dragan Jakimovski.

Najnapred, nekolku zborovi za prevodot. Navistina
pretstavuva ogromen napor i trud da se prevede tolku
teoretsko delo, koe{to se odnesuva na oblast kakva
{to e povrzanosta na rodot i nacionalizmot, koja vo
Makedonija neodamna po~na da se razviva. Nedostatokot od literatura koja se odnesuva na ovie dve temi,
kako i nemaweto izgradena soodvetna doma{na

Më së pari disa fjalë për përkthimin. Me të vërtetë është
një përpjekje dhe mund i madh të përkthehet një vepër
kaq teorike, që ka të bëjë me një lëm siç është lidhshmëria
e gjinisë me nacionalizmin, e cila në Maqedoni ka filluar
të zhvillohet para disa kohësh. Mungesa e literaturës që
ka të bëjë me këto dy tema, si dhe mospasja e
terminologjisë përkatëse në vend, krijon vështirësi për të
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terminologija, sozdava te{kotii za sekogo, vklu~itelno i za iskusnite preveduva~i. Toa e verojatno
objasnuvaweto za nekoi od previdite vo knigata koi
go vklu~uvaat i imeto na avtorkata Nira prevedeno
kako Najra, Grini~ kako Grinvi~, ispu{taweto
re~enici koi postojat vo originalot (str. 13), kako i
nesoodveten prevod na nekoi od zborovite. Da se
nadevame deka ovie }e bidat korigirani vo slednite
izdanija na spomenatiot trud.

gjithë, përfshirë edhe përkthyesit me përvojë. Kjo me gjasë
është njëra ndër shpjegimet për disa nga lajthimet në libër
që e përfshijnë edhe emrin e autores Nira të përkthyer si
Najra, Griniç si Grinviç, lëshime të fjalive që janë në
origjinal (fq. 13) si dhe përkthim jopërkatës i disa fjalëve.
Të shpresojmë se këto do të përmirësohen në botimet e
ardhshme të punimit të lartpërmendur.

Inaku knigata, koja se sostoi od {est poglavja,
najprvin dava teoretski pregled na ponovata literatura za rodot, naciite, dr`avite i nacionalizmot, a
potoa prodol`uva so poglavja za biolo{kata i
kulturnata reprodukcija na nacijata, dr`avjanstvoto, vojskata, vojnite i etnosot.

Përndryshe libri, që ka gjashtë krerë, më së pari jep një
pasqyrë teorike të literaturës më të re për gjininë, kombet,
shtetet dhe nacionalizmin e pastaj vazhdon me kapitujt
për riproduksionin biologjik dhe kulturor të kombit,
shtetësinë, ushtrinë, luftërat dhe etnitë.

Vo prvoto poglavje, avtorkata ja prezentira teoretskata osnova na svojot fokus vo oblasta na rodovite
studii i gi iznesuva osnovnite principi koi ja
naso~uvaat nejzinata analiza. Taa ja zasnova svojata
teoretska ramka vrz priznanieto deka soznanieto e
situirano i, spored toa, sekoga{ ostanuva nezavr{eno.

Në kapitullin e parë autorja prezanton bazën teorike të
fokusit të saj në lëmin e studimeve gjinore dhe i shtron
parimet themelore që e orientojnë analizën e saj. Ajo
kornizën e saj teorike e bazon mbi pranimin se të njohurit
është i situuar dhe sipas kësaj gjithmonë mbetet i
pambaruar.

Vo prodol`enie, nejzinata kritika e naso~ena kon
ranite teorii za naciite i nacionalizmot i isklu~uvaweto na `enite od niv, kako i vlijanieto {to
tie go trpat. Taa prodol`uva objasnuvaj}i deka
`enite otsekoga{ bile del od naciite, ne samo kako
pasivni ~lenki, tuku kako centralni faktori vo
nivnoto konstituirawe i reprodukcijata.

Në vazhdim kritika e saj iu drejtohet teorive të hershme
për kombet dhe nacionalizmin dhe përjashtimin e grave
prej tyre, si dhe ndikimet që ato i pësojnë. Ajo vazhdon
duke sqaruar se gratë gjithmonë kanë qenë pjesë e
kombeve, jo vetëm si anëtare pasive, por si faktorë
qendrorë në konstituimin dhe riproduksionin e tyre.

Ova e vode~kata ideja na knigata, koja slu`i da se
promovira, spored zborovite na avtorkata analiti~kiot proekt na rodovoto razbirawe na naciite i
nacionalizmite, preku sistematsko ispituvawe na

Kjo është idea udhërrëfyese e librit, e cila shërben për
promovim, sipas fjalëve të autores të projektit analitik
të kuptimit të ndërsjellë gjinor të kombeve dhe
nacionalizmave përmes hulumtimit të kontributit kyç të
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klu~niot pridones na rodovite odnosi vo nekolku
glavni dimenzii na nacionalisti~kite proekti...
(str.13). Ovie dimenzii se pretstaveni i teoretski
razvieni vo slednite poglavja.

raporteve gjinore në disa dimensione kryesore të
projekteve nacionaliste... (fq. 13). Këto dimensione janë
të prezantuara dhe teorikisht të zhvilluara në kapitujt që
vijojnë.

Borbata na `enite za reproduktivni prava, le`i vo
centarot na `enskite dvi`ewa od samoto nivno
osnovawe. Vo vtoroto poglavje na knigata, JuvalDejvis objasnuva deka pogolemiot del od vremeto,
debatata se vrtela okolu efektite od postoeweto ili
otsustvoto na ovie prava vrz `enite kako individui.
Me|utoa, taa obrazlo`uva deka pritisokot vrz `enite
za toa dali da imaat ili nemaat deca, direktno zavisi
od nivnoto ~lenstvo vo odredeni kolektiviteti.
Ponatamu, taa veli deka nacionalisti~kite proekti,
kako glaven organizira~ki princip na nacionalniot kolektivitet ja imaat genealogijata i potekloto
na svoite ~lenovi. Vo toj kontekst, taa razgleduva tri
glavni diskursa: narodot kako sila spored koj
zgolemuvaweto na nacijata e od vitalno zna~ewe za
napredokot i mo}ta na nacijata; Maltusovskiot
diskurs, koj go gleda namaluvaweto na brojot na
ra|awata kako na~in na zapazuvawe na nacijata; i
eugenicisti~kiot diskurs, koj se obiduva da go
podobri kvalitetot na nacionalnata loza i zatoa
pottiknuva imawe deca kaj odredeni `eni koi
pripa|aat na soodvetni klasi, istovremeno obeshrabruvaj}i drugi vo istoto. Na ovoj na~in, taa ja
otslikuva polo`bata na `enite vo op{testvoto kako
nositelki na nacijata.

Lufta e grave për të drejta riproduktive qëndron në
qendrën e lëvizjeve të grave që nga vetë themelimi i tyre.
Në kapitullin e dytë të librit, Juval-Dejvisi sqaron se në
pjesën më të madhe të kohës debati është rrotulluar rreth
efekteve të ekzistimit ose mungesës së këtyre të drejtave
mbi gratë si individë. Ndërkaq ajo flet se shtypja mbi gratë
lidhur me atë se a kanë ose jo fëmijë, varet drejt për së
drejti nga anëtarësimi i tyre në kolektivitetet e caktuara.
Më tej ajo thotë se projektet nacionaliste si parim kryesor
organizues të kolektivitetit kombëtar e kanë gjenealogjinë
dhe prejardhjen e anëtarëve të tyre. Në këtë kontekst ajo
i shqyrton tri diskurse kryesore: populli si forcë sipas të
cilit rritja e kombit është me rëndësi vitale për përparimin
dhe fuqinë e kombit; Diskursi i Maltusit, i cili e shikon
pakësimin e numrit të lindjeve si mënyrë për ruajtjen e
kombit; dhe diskursi eugenisticistik i cili përpiqet ta
përmirësojë cilësinë e trungut kombëtar dhe prandaj i nxit
lindjen e fëmijëve te gratë e caktuara të cilat u takojnë
klasave përkatëse. Njokohësisht duke i dekurajuar të
tjerat për punën e njejtë. Në këtë mënyrë ajo përshkruan
pozitën e grave në shoqëri si shtyllë bartëse të kombit.

Avtorkata gi povrzuva raspravite vo vrska so razvojot,
socijalnata politika, ekonomijata i sl. so gri`ata
za genetskiot vlog i go naglasuva faktot deka samo
so ra|aweto vo odreden kolektivitet, ~ovek mo`e da
bide smetan za negov polnopraven ~len.

Autorja i lidh diskutimet me zhvillimin, politikën sociale,
ekonominë etj. me kujdesin për investim gjenetik dhe e
thekson faktin se vetëm me lindjen në një kolektivitet të
caktuar njeriu mund të llogaritet për anëtar me të drejta
të plota të këtij kolektiviteti.

Juval Dejvis ja povrzuva idejata za genetskite
vlogovi so zamisluvaweto na naciite. Vo tretoto
poglavje na svojata kniga, taa ja analizira kulturata
i tradicijata na edna zaednica, objasnuvaj}i deka
religijata, jazikot, literaturnite i umetni~kite
na~ini na proizvodstvo, obi~aite i sl. pomagaat da
se sozdade edno mitsko edinstvo na nacionalni
zamisleni zaednici koi{to go delat svetot na dve
grupi: nie i drugite. Za da se pomogne vo odreduvaweto na pripadnosta na lu|eto kon ednata ili
drugata grupa, postojat takanare~eni ~uvari na
granicite i vo ova poglavje avtorkata zboruva za
ulogata na `enite kako simboli~ni ~uvarki na
granicite i olicetvoruva~ki na kolektivitetot,
istovremeno biduvaj}i negovi kulturni reproduktorki. Pisatelkata ja naglasuva ovaa dimenzija na
`ivotot na `enite kako presudna za razbirawe na
nivnite me|usebni odnosi i odnosite so decata i
ma`ite. Osven ova, taa gi istra`uva pra{awata {to
se odnesuvaat na multikulturnite proekti, kako i
proektite na kulturniot i religiozniot fundamentalizam vo kontekstot na globalizacijata i nivniot
efekt vrz rodovite odnosi i poimite za kulturniot
identitet. Tesno povrzano so kulturniot i nacionalniot identitet e dr`avjanstvoto, kako kriterium za
~lenstvo vo nacionalniot kolektivitet. Nasproti
op{to prifateniot pogled na dr`avjanstvoto, kako
pravoto da se nosi paso{, avtorkata uka`uva na
iljadnicite pravila i zakoni koi{to reguliraat
dali nekoj mo`e da stane dr`avjanin. Vo ~etvrtoto
poglavje, knigata gi istra`uva na~inite na koi
`enite go regulirale svoeto dr`avjanstvo. Od edna
strana, tie se vklu~eni vo op{tata grupa dr`avjani,
dodeka od druga strana, sekoga{ postojat pravila,
propisi i politiki koi se specifi~ni i se odnesuvaat na niv. Ilustracija za toa na {to referira
avtorkata e faktot deka vo Velika Britanija, s$ do
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Juval Dejvisi idenë e investimeve gjenetike e lidh me
përfytyrimin e kombeve. Në kapitullin e tretë të librit të
saj, ajo e analizon kulturën dhe traditën e një bashkësie,
duke sqaruar se religjioni, gjuha, mënyrat letrare dhe
artistike të prodhimit, zakonet etj. ndihmojnë që të
krijohet një unitet mitik i bashkësive të paramenduara
kombëtare, të cilat e ndajnë botën në dy grupe: ne dhe të
tjerët. Që të ndihmohet në përcaktimin e përkatësisë së
njerëzve drejt njerit ose grupit tjetër, ekzistojnë të
ashtuquajturit roje të kufinjve dhe në këtë kapitull autorja
flet për rolin e grave si roje simbolike të kufinjve dhe
personizime të kolektivitetit duke u bërë njëherësh
riproduktoret kulturore të tij. Autorja e thekson këtë dimension të jetës së grave si vendimtar për të kuptuarit e
marrëdhënieve të tyre të ndërsjella me fëmijët dhe burrat.
Përveç kësaj ajo i hulumton çështjet që u përkasin
projekteve multikulturore si dhe projekteve të
fundamentalizmit kulturor dhe religjioz në kontekst të
globalizimit dhe të efektit të tyre mbi raportet gjinore dhe
konceptet për identitetin kulturor. E lidhur ngusht me
identitetin kulturor dhe kombëtar është shtetësia, si kriter
për anëtarësim në kolektivitetin kombëtar. Përkundër
pikëpamjes së pranuar përgjithësisht si e drejta për të
pasur pasaportë, autorja vë në dukje mijëra rregulla dhe
ligje të cilat caktojnë se a mund të bëhet shtetas dikush.
Nga njëra anë ata janë të përfshirë në grupin e
përgjithshëm të shtetasve, ndërsa nga ana tjetër gjithmonë
ekzistojnë rregulla, dispozita dhe politika të cilat janë
specifike dhe kanë të bëjnë me to. Si ilustrim për atë që e
referon autorja është fakti se në Britaninë e Madhe deri
në vitin 1983 rregullat i pengonin britanezet e martuara
me të huajt tu bartin shtetësinë e vet fëmijëve të lindur
nga këto martesa.
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1983 godina, pravilata gi spre~uvaa Britankite
ma`eni za stranci da go prenesat svoeto dr`avjanstvo
na decata rodeni vo tie brakovi.

Poashtu, kapitulli e analizon locimin klasik të grave në
sferën private, kurse atë të burrave në sferën publike dhe
ndikimin e tyre mbi konceptet për shtetësinë.

Isto taka, poglavjeto ja analizira klasi~nata
lociranost na `enite vo privatnata sfera, a na
ma`ite vo javnata sfera i nivnoto vlijanie vrz
konceptite za dr`avjanstvoto.
Poznato e deka sekoe dr`avjanstvo vklu~uva prava i
odgovornosti, od koi vrvnata e podgotvenosta da se
dade `ivotot za sopstvenata zemja. Pettoto poglavje
gi analizira konstrukciite na ma{kosta i `enskosta
i kakva e nivnata povrzanost so u~estvoto vo vooru`enite sili i vojnite. Avtorkata frla pogled vrz
u~estvoto na `enite vo vooru`enite sili i nivnoto
konstruirawe kako vojnici. Poglavjeto gi analizira
ne samo seksualnite podelbi koi se slu~uvaat pome|u
borcite, tuku i me|u `rtvite od vojnite. Vo kontekst
na ova se razgleduva i karakterot na sistematskite
siluvawa vo uslovi na vojna.

Dihet se çdo shtetësi përfshin të drejta dhe përgjegësi prej
të cilave më e larta është gatishmëria për të dhënë jetën
për vendin. Kapitulli i pestë i analizon konstruksionet e
maskulitetit dhe feminitetit dhe çfare është lidhshmëria
e tyre me pjesëmarrjen në forcat e armatosura dhe luftërat.
Autorja e hedh shikimin në pjesëmarrjen e grave në forcat
e armatosura dhe konstruktimin e tyre si ushtare. Kapitulli
i analizon jo vetëm ndarjet seksuale që ndodhin midis
luftëtarëve, por edhe midis viktimave të luftës. Në këtë
kontekst shqyrtohet edhe karakteri i dhunimeve
sistematike në gjendje lufte.

Poslednoto poglavje gi razgleduva pra{awata
povrzani so rodot, nacijata i politikata na zajaknuvawe na `enite. Avtorkata gi razgleduva razli~nite na~ini na koi `enite se mobilizirale protiv
represiite i ja razviva idejata za transverzalna
politika, oblik na koaliciona politika, vo koj,
razli~nite pozicionirawa na vklu~enite individui i kolektiviteti }e bidat priznati, kako i
vrednosnite sistemi {to stojat vo osnovata na
nivnite napori.

Kapitulli i fundit i shqyrton çështjet lidhur me gjininë,
kombin dhe politikën e përforcimit të grave. Autorja i
shqyrton mënyrat e ndryshme në të cilat gratë janë
mobilizuar kundër represaljeve dhe e zhvillon idenë për
politikë transverzale, formë e politikës koalicionuese, në
të cilën, pozicionimet e ndryshme të individëve dhe
kolektiviteteve të përfshira do të jenë të pranuara, si dhe
sistemet e vlerave që janë në bazën e përpjekjeve të tyre.

Kako zaklu~ok, potrebno e da se odbele`i deka
avtorkata primenuva rodova analiza na sekoja od
temite istovremeno, zemaj}i ja predvid pozicijata
na `enite vo pogled na rasata, klasata, etnosot,
kulturata i zemjata. Ponatamu, niz celata kniga taa

Si përfundim duhet të shënohet se autorja zbaton një
analizë gjinore në të gjitha temat në të njejtën kohë, duke
pasur parasysh pozitën e grave në pikëpamje të racës,
klasës, etnisë, kulturës dhe vendit. Më tutje, në të gjithë
librin ajo tërheq vërejtjen kundër vendosjes së grave në
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predupreduva protiv stavaweto na `enite vo edna
generi~ka kategorija na `ena koja nadvisnuva nad
site ostanati, stapica vo koja pa|aat mnogu
teoreti~ari i koja ne gi zema predvid razlikite me|u
razli~nite `eni.

një kategori gjenerike të gruas e cila qëndron përsipër
të gjithë të tjerëve, kurthë në të cilën bien shumë teoricienë
dhe e cila nuk i merr parasysh dallimet midis grave të
ndryshme.

Isto taka, kritikuvaj}i ja politikata na identitetot,
Juval Dejvis predupreduva protiv gledaweto na
grupite kako homogeni entiteti i na pretstavnicite
na ovie kolektiviteti kako edinstveni i najdobri
pretstavnici, bidej}i toa ja esencijalizira i ja
opredmetuva grupata na na~in koj gi negira razli~nite iskustva i pozicionirawa vnatre vo nea. Eden
primer za ova e gledi{teto deka nacijata i/ili
etni~kiot kolektivitet se maskulin entitet, pogled
koj ne gi razgleduva razli~nite pozicii na `enite
vo nego. Drug primer {to go citira avtorkata se
odnesuva na razlikite me|u `enite: slu~aite koga
`eni od elitata slu`at kako pretstavni~ki na
interesite na `enite - ne samo vo uslovi koga
priviligirani zapadni `eni zboruvaat vo imeto na
site `eni, tuku, isto taka, koga privilegirani `eni
od pomalku razvieni zemji zboruvaat vo imeto na site
`eni vo nivnite zemji.

Poashtu, duke e kritikuar politikën e identitetit, Juval
Dejvisi tërheq vërejtjen kundër vështrimit të grupeve si
etnitete homogjene dhe të përfaqësuesve të këtyre
kolektiviteteve si përfaqësues të vetëm dhe më të mirë
sepse kjo e esencializon dhe e lëndëzon grupin në një
mënyrë e cila i mohon përvojat e ndryshme dhe
pozicionimet brenda saj. Një shembull për këtë është
pikëpamja se kombi dhe/ose kolektiviteti etnik janë entitet
maskulin, pikëpamje e cila nuk i shqyrton pozitat e
ndryshme të grave në të. Një shembull tjetër të cilin e citon
autorja ka të bëjë me ndryshimet midis grave: rastet kur
gratë nga elita shërbejnë si përfaqësuese të interesave
të grave - jo vetëm në kushte kur gratë e privilegjuara të
perendimit flasin në emër të të gjitha grave, por gjithashtu
kur edhe gratë e privilegjuara të vendeve më pak të
zhvilluara flasin në emër të të gjitha grave të vendit të
tyre.

Isto taka, avtorkata ja naso~uva debatata kon
idninata na feministi~kata politika. Nejzinata
preporaka e transverzalna politi~ka strategija
koja{to go izdvojuva dijalogot me|u `enite koi se
nao|aat vo razli~ni op{testveni pozicii (vklu~uvaj}i gi i onie od razli~ni blokovi na identitet).
Taa tvrdi deka dijalogot na transverzalizam na
`enite im ja dava mo`nosta podobro da si gi razberat
specifi~nite ugnetuvawa. Ova potoa mo`e da dovede
do koalicii i politi~ki napori okolu edinstveni
pra{awa, za koi mo`at da se soglasat/dogovorat `eni
so razli~ni ~lenstva i identiteti. Eden dobar

Autorja gjithashtu e orienton debatin drejt ardhmërisë së
politikës feministe. Mesazhi i saj është strategjia politike
transverzale e cila e ndan dialogun midis grave të cilat
gjenden në pozita të ndryshme shoqërore (duke i përfshirë
edhe ato nga blloqet me identitet të ndryshëm). Ajo
pohon se dialogu i transverzalizmit ua jep mundësinë
grave ti kuptojnë më mirë shtypjet specifike. Kjo pastaj
mund të sjellë te koaliconet dhe përpjekjet politike rreth
çështjeve unike për të cilat mund të pajtohen/merren vesh
gra me anëtarësime dhe identitete të ndryshme. Një
shembull i mirë për suksesin e kësaj politike është lobi i
gruas maqedonase i cili i lidhi gratë e ndryshme nga
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primer za uspe{nosta na ovaa politika e makedonskoto `ensko lobi, koe{to gi povrza razli~nite
`eni od razli~nite nevladini, vladini i partiski
organizacii okolu edinstvenoto pra{awe za pottiknuvawe na u~estvoto na `enite vo doma{nata politika. Se razbira, ovoj vid politi~ka strategija ne
mora sekoga{ da uspee, osobeno kaj grupi koi{to se
borat za svojot nacionalen identitet i tamu kade {to
razlikite vo interesite se pregolemi. Sepak, smetame
deka Juval Dejvis nudi strategija koja treba da se zeme
predvid i mo`e da bide najplodotvoren na~in za
nadminuvawe na nedostatocite na politikata na
identiteti, istovremeno ovozmo`uvaj}i sredstvo za
osoznavawe zedni~ka osnova za politi~ka akcija
pome|u razli~no pozicionirani `eni.
Zatoa, ovaa kniga mo`e da se smeta za korisno ~etivo
za aktivisti, za poedinci so interes za rodot,
nacijata i nacionalizmot, rasata i etnosot, kako i
za studenti na vakvi ili sli~ni studii.

organizatat e ndryshme joqeveritare, qeveritare dhe
partiake rreth çështjes unike për nxitjen e pjesëmarrjes
së grave në politikën vendore. Kuptohet, ky lloj strategjie
politike nuk është e thënë të jetë gjithmonë i suksesshëm,
veçmas te grupet të cilat luftojnë për identitetin e tyre
kombëtar edhe atje ku dallimet e interesave janë shumë
të mëdha. Megjithatë, mendojmë se Juval Dejvisi ofron
strategji të cilën duhet marrë parasysh dhe mund të jetë
mënyra më frytdhënëse për tejkalimin e mungesave të
politikës së identitetit duke mundësuar njëkohësisht mjete
për njohjen e bazës së përbashkët për veprim politik midis
grave të pozicionuara në mënyra të ndryshme. Prandaj
ky libër mund të merret për lektyrë të dobishme për
aktivistë, për individë të interesuar për gjinitë, kombin
dhe nacionalizmin, racën dhe etninë si dhe për studentë
të studmieve të këtij lloji ose të ngjashme me to.
Përkthim: Lindita Ahmeti

