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Παρένθεση για διαφημίσεις
Είχαμε από το προηγούμενο καλοκαίρι εξαγγείλει πως θα κάνουμε μια έκδοση με 
κείμενα της Άντζελα Ντέιβις και θέμα: «Γυναίκες, Φυλή και Τάξη». Η έκδοσή μας εί-
ναι σχεδόν έτοιμη να κυκλοφορήσει και τούτο το κείμενο γράφτηκε με σκοπό να 
πει δυο λόγια γι’ αυτήν. Προτού όμως πούμε αυτά τα δυο λόγια, θα κάνουμε μια 
μεγάλη, πλην όμως χρήσιμη και καθόλου άσχετη παρένθεση.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει από το περιοδικό μας, τις αφίσες και τις εκδηλώ-
σεις μας, εμείς οι μιγάδες μιλάμε για το γυναικείο ζήτημα από ταξική σκοπιά. Το 
ξέρουμε πως αυτό δεν είναι και τόσο δημοφιλές για μια γυναικεία ομάδα, όμως 
ουδέποτε βάλαμε ως κριτήριο τη «δημοφιλία» για ό,τι κάνουμε και αυτό μέχρις 
στιγμής μας έχει βγει σε καλό. Το να βλέπουμε τα γυναικεία ζητήματα από ταξική 
σκοπιά σημαίνει πως πάντα λαμβάνουμε υπόψη την ταξική διάρθρωση των κοι-
νωνιών μας όταν μιλάμε για τα προβλήματα και την καταπίεση των γυναικών. Ση-
μαίνει πως βλέπουμε τις σχέσεις εκμετάλλευσης που αναπτύσσονται με επίκεντρο 
τις γυναίκες ως σχέσεις που προκύπτουν από τη θέση τους μέσα στον σύγχρονο 
καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας. Σχέσεις εκμετάλλευσης που άλλες εί-
ναι συσκοτισμένες από την ιδεολογία του lifestyle (το κυνήγι της ομορφιάς), άλ-
λες εξακολουθούν να παραμένουν μασκαρεμένες ως βιολογικό πεπρωμένο (σύ-
ζυγος-μητέρα), άλλες ξεδιπλώνουν ολοφάνερα τον έμφυλο χαρακτήρα τους μέσα 
στους χώρους εργασίας. Υπάρχουν φυσικά και εκείνες, οι νέες περιοχές εκμετάλ-

Ε ναι! Το γυναικείο ζήτημα 
είναι ταξικό ζήτημα.

λευσης των γυναικών που έχουν γεννηθεί μέσα από την επέκταση της σχέσης κε-
φάλαιο σε πτυχές της ανθρώπινης ζωής που μέχρι πρότινος δεν ήταν εμπορευμα-
τοποιημένες (σεξουαλικότητα, αναπαραγωγή). Όλα αυτά που λέμε ξεκινάνε από 
τη βασική αρχή πως τούτο το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, το καπιταλιστικό 
σύστημα, στηρίζεται και θρέφεται από τους κοινωνικούς διαχωρισμούς με όρους 
φύλου, φυλής και ηλικίας. Με άλλα λόγια, ο ρατσισμός και ο σεξισμός είναι δομικά 
στοιχεία του τρόπου που τα αφεντικά οργανώνουν τον καταμερισμό της εργασίας 
και κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε. 

Το να μιλάμε για τα γυναικεία ζητήματα από ταξική σκοπιά μας έχει προφυλά-
ξει από κάμποσες παγίδες που έχουν στήσει οι μεταμοντέρνες ιδεολογίες περί φύ-
λου και όχι μόνο. Εκεί που ορισμένοι αντιρατσιστές βλέπουν οικιακές «βοηθούς» 
που «βοηθάνε» άλλες γυναίκες, εμείς βλέπουμε εργάτριες που τις εκμεταλλεύο-
νται αφεντικά, θηλυκά και αρσενικά. Εκεί που άλλες θεωρούν πως η πορνεία εί-
ναι επιλογή, εμείς λέμε πως η πορνεία είναι τόσο επιλογή όσο επιλέγει καμιά το αν 
θα γίνει γκαρσόνα ή καθαρίστρια ψάχνοντας στη χρυσή ευκαιρία. Εκεί που κάποι-
ες έβλεπαν στη γιγάντωση της πορνείας σε τούτη την κοινωνία ένα «συνεχές του 
έρωτα που βγαίνει απ’ τις κρεβατοκάμαρες», εμείς βλέπαμε εγκληματικές επιχει-
ρήσεις που ισχυροποιήθηκαν μέσα από την εκμετάλλευση εκατοντάδων χιλιάδων 
μεταναστριών γυναικών, σε σημείο μάλιστα να διεκδικούν και πολιτική εκπροσώ-
πηση -εξέλιξη που την πληρώνουμε ήδη πολύ ακριβά. 
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Η Άντελα Ντέιβις είναι μαύρη φεμινίστρια που συμμετείχε στο κίνημα των πολι-
τικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Φυλακίστηκε στις αρχές του ’70 για τη δράση της 
και από το 1969 έως το 1991 υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των 
ΗΠΑ – που όπως έχουμε ξαναπεί καλό θα ήταν να μην το συγκρίνουμε με το ελ-
ληνικό ΚΚΕ.  Από το 1997 δηλώνει λεσβία και σήμερα, ασχολείται με τον αγώ-
να ενάντια στις φυλακές και είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
Λος Άντζελες.
H στράτευσή της στο κομμουνιστικό κόμμα προφανώς και σχετίζεται με ορισμέ-
νες αντιλήψεις της, όπως για παράδειγμα ότι η οικιακή εργασία δεν είναι σημα-
ντική και παραγωγική, κατά τη γνώμη της, εργασία στον καπιταλισμό. Μάλιστα 
γι΄αυτό έχει γράψει ένα ολόκληρο άρθρο στην ίδια συλλογή «Γυναίκες, Φυλή και 
Τάξη» το οποίο δεν θα περιλάβουμε στην έκδοση. Κατά συνέπεια, η Ντέιβις δεν 
σχετίστηκε με τις φεμινίστριες εκείνες που έθεσαν το αίτημα για μισθό στην οι-
κιακή εργασία, παρότι αυτές οι φεμινίστριες είχαν αρκετά κοντινή οπτική με τη 
δική της για τη διαπλοκή του φύλου με την τάξη. 

Ας δούμε παρακάτω τι λέει η ίδια για την επιλογή της να στρατευτεί στο κόμ-
μα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Feminist Review το 1988. Το 
εν λόγω τεύχος δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 1989 και ήταν εξολοκλήρου αφι-
ερωμένο στο φεμινιστικό κίνημα. Είχε τίτλο Τhe Past Before Us: Twenty Years of 
Feminism [Το παρελθόν πίσω μας: είκοσι χρόνια φεμινισμού]. Λέει λοιπόν εκεί 
η Ντέιβις πως:

Άντζελα: Για να συνεχίσω την ιστορία σχετικά με την απόφασή μου να μπω 
στο κομμουνιστικό κόμμα, έχω να πω ότι υπήρχαν ισχυρές σεξιστικές τά-
σεις μέσα στο κίνημα των μαύρων. Για παράδειγμα, στο SNCC –Student 
Non-Violent Coordinating Committee [στσ: μικτή οργάνωση μαύρων και 
λευκών φοιτητών για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων στις αρχές των 
60’s]- εμείς οι γυναίκες τρέχαμε στην ουσία την οργάνωση, αλλά στις συνε-
ντεύξεις τύπου ή στις δημόσιες διαμαρτυρίες, έμπαιναν μπροστά οι άντρες 
και καρπώνονταν τη δουλειά μας. Μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα ακρι-
βώς όταν διαλύθηκε το SNCC του Λος Άντζελες. Το τμήμα αυτό του SNCC δια-
λύθηκε εξαιτίας των αλλεπάλληλων προστριβών πάνω στο ρόλο των γυναι-

«Η βία της Κου Κλουξ Κλαν ενάντια 
στους μαύρουςυποκινεί και τη βία 
ενάντια στις γυναίκες που κάνουν έκτρωση»

Την ταξική προσέγγιση στο γυναικείο ζήτημα δεν την διαλέξαμε από κάποιο 
σούπερ μάρκετ των ιδεών. Προέκυψε μέσα από τις εμπειρίες μας καθώς μεγαλώ-
ναμε μέσα στην ελληνική κοινωνία των 90’s κι έπειτα. Τότε που οι άρχοντες του 
lifestyle έκαναν μότο της δεκαετίας την απενοχοποίηση του πλούτου και ο Πέτρος 
Κωστόπουλος είχε ταχθεί να μάθει στις γυναίκες πώς να ντύνονται σαν τα μοντέ-
λα του Playboy και όχι σαν «βλαχαδερά» της επαρχίας. Την εποχή που παρήχθη-
σαν με το τσουβάλι τα ανέκδοτα για τις Ρωσίδες πουτάνες και η συντριπτική πλει-
οψηφία των Ελλήνων αρσενικών ανακάλυπτε τις χαρές και το δίκιο του πορνοπε-
λάτη. Την δεκαετία που Αλβανίδες, Γεωργιανές και Μολδαβές επωμίστηκαν τα κα-
θήκοντα της καθαριότητας και της φροντίδας των ηλικιωμένων σε αναρίθμητα 
νοικοκυριά με μεροκάματα εξευτελιστικά. Με λίγα λόγια, μεγαλώσαμε την εποχή 
που οι υπηρεσίες των μεταναστών και των μεταναστριών, πολλές από τις οποίες 
τις παρείχαν και τις παρέχουν γυναίκες, ανταμείβονταν με ρατσισμό και πογκρόμ 
και στην καλύτερη με κουβέρτες και ανθρωπισμό. 

Αυτές μας οι εμπειρίες, σε συνδυασμό με την κληρονομιά του γυναικείου κινή-
ματος και το πώς περιέγραψαν οι ιταλίδες αυτόνομες φεμινίστριες την καπιταλι-
στική κοινωνία έξω από τους χώρους εργασίας, ως ένα διευρυμένο κοινωνικό ερ-
γοστάσιο όπου οι γυναίκες υφίστανται κρυφή και άμισθη εκμετάλλευση1, μας βο-
ήθησαν σημαντικά να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας, το πού να κοιτάμε και 
πώς να μιλάμε για εμάς τις γυναίκες. Φυσικά, πολύτιμη βοήθεια προήλθε από τις 
απόψεις των αυτόνομων antifa ομάδων από τα μέσα του 2000 κι έπειτα. Σε αυτές 
τις ομάδες οφείλουμε την κατανόηση των αλλαγών που υπέστη η ελληνική κοι-
νωνία τα τελευταία είκοσι και βάλε χρόνια, γιατί αυτές οι ομάδες είναι που μίλη-
σαν πρώτες για το πώς η κρατική διαχείριση της μετανάστευσης, δηλαδή η παρα-
νομοποίηση της εργασίας των μεταναστών εργατών, άλλαξε ριζικά το κράτος και 
την κοινωνία2. Μέσα από τη διαδικασία μαφιοζοποίησης (όπως την ονόμασαν) 
της κοινωνίας είναι που και εμείς επιβεβαιώσαμε αυτό που ήδη διαισθανόμασταν: 
πως ο σημερινός πολιτισμός στις σχέσεις αντρών–γυναικών είναι ένας πολιτισμός 
όπου η βία και το νταβατζιλίκι έγιναν ξανά ο οδηγός συμπεριφοράς των αρσενι-
κών, ακριβώς γιατί αυτός ο οδηγός ήταν που επί χρόνια δοκιμαζόταν πάνω στις 
πλάτες μεταναστριών γυναικών.   

Επιπλέον, το να κοιτάμε τα γυναικεία θέματα από ταξική σκοπιά, μας έχει με τη 
σειρά του οδηγήσει στο να σκαλίζουμε κάθε φορά την ιστορία. Γιατί η ιστορία 
πίσω από κάθε περιοχή των κοινωνικών σχέσεων είναι αυτή που μπορεί να δια-
λύσει μύθους, ιδεολογίες και αξιώματα, αναλόγως βέβαια πώς τη μελετάει κανείς 
και με τι σκοπούς. Για παράδειγμα, όταν θελήσαμε να μιλήσουμε για τη γιγάντωση 
της πορνείας στην ελλάδα, δεν σκεφτήκαμε ποτέ να ορίσουμε τι είναι η πορνεία, 
αλλά ψάξαμε για την ιστορία της πορνείας σε τούτο τον τόπο. Αυτό στάθηκε πολύ 
χρήσιμο και διαφωτιστικό, γιατί διαπιστώσαμε πως οι αλλαγές στην πορνεία στην 
ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις των δύο φύλων 
και πως το στάτους του πορνοπελάτη περιγράφει και εξηγεί αρκετά καλά τη συ-
μπεριφορά των σύγχρονων αντρών3. 

Τέλος, για να έρθουμε σιγά σιγά στο θέμα μας, ζήτημα μας προέκυψε με τον 
βιασμό στην Πάρο τον Αύγουστο του 2012 και το ρατσιστικό παραλήρημα που 
ακολούθησε σε βάρος των Πακιστανών εργατών. Ε λοιπόν δεν βάλαμε στην ομά-
δα το καθήκον να βρούμε ορισμό για το «τι είναι ο βιασμός», αλλά επικεντρω-
θήκαμε στο πώς το γυναικείο κίνημα μίλησε στο παρελθόν για τον βιασμό, ποι-
ες αντιθέσεις, ποιους θεσμούς και ποια υποκείμενα ανέδειξε γύρω από τους βια-
σμούς. Και με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε πολλές παγίδες που μας έβαζε η επι-
καιρότητα. Είναι λοιπόν από την εμπειρία του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα 
που γεννήθηκε η χρήσιμη και επίκαιρη μέχρι τις μέρες μας άποψη πως οι βιαστές 
δεν είναι ράτσα ειδική αλλά άντρες καθημερινοί. Πως ο βιασμός δεν έχει κίνητρο 
τη σεξουαλική πείνα αλλά την επιβολή, γι’ αυτό και οι βιαστές είναι κυρίως φιγού-
ρες όπως πατεράδες, θείοι, συγγενείς, σύζυγοι και αφεντικά που ψάχνουν να επι-
βεβαιώσουν την εξουσία τους ή να εκδικηθούν τις γυναίκες που τις αμφισβητούν. 
Δεν θέλουμε να πούμε εδώ πως βιασμός από μετανάστη δεν μπορεί ποτέ να συμ-
βεί. Θέλουμε να τονίσουμε πως αυτή η κληρονομιά του κινήματος κινδύνευσε να 
ξεχαστεί εκείνο τον Αύγουστο. Κινδύνευσε όχι μόνο να ξεχαστεί, αλλά και να ναρ-
κοθετηθεί από ρατσιστικά-αστυνομικά σενάρια. Η επίγνωση κιόλας πως η διάδο-
ση ψευδών ειδήσεων για βιασμό ελληνίδων από μετανάστες είχε υπάρξει για ένα 
φεγγάρι αγαπημένη πρακτική φασιστοπαρεών στην Αθήνα και αγαπημένο θέμα 
της ελληνικής αστυνομίας, μάς έκανε να αποφύγουμε τις γενικόλογες και ανώ-
δυνες καταγγελίες του βιασμού. Μας οδήγησε π.χ. να βγάλουμε κάποιους μήνες 
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μετά τον Αύγουστο δύο αφίσες που κατακρίθηκαν ως «περισσότερο αντιρατσι-
στικές και λιγότερο φεμινιστικές», αφίσες όμως που μιλούσαν για τους βιασμούς 
μέσα από μια πολεμική απέναντι στους ρατσιστές 4. 

Ψάξαμε επιπλέον να βρούμε πώς έχουν μιλήσει οι μαύρες γυναίκες για τον βι-
ασμό, κι έτσι πέσαμε πάνω στο κείμενο της Ντέιβις που δημοσιεύσαμε στο τεύ-
χος του προηγούμενου καλοκαιριού με τίτλο «Βία, Βιασμός και ο μύθος του μαύ-
ρου βιαστή». Ένα κείμενο που καταδείχνει πως ενώ ο βιασμός είναι από την εποχή 
της δουλείας μέχρι και σήμερα όπλο των λευκών αφεντάδων, των δουλοκτητών, 
των καπιταλιστών, των μπάτσων και των επιστατών, ουδέποτε αυτοί καταδιώχθη-
καν για τις πράξεις τους. Αντιθέτως οι μαύροι, οι προερχόμενοι από τα κατώτερα 
σκαλοπάτια της κοινωνικής πυραμίδας, ήταν αυτοί που σέρνονταν στα δικαστή-
ρια και θανατώνονταν στις ηλεκτρικές καρέκλες, κατηγορούμενοι αρκετές φορές 
άδικα για βιασμούς λευκών γυναικών που δεν είχαν διαπράξει. 

Πώς λοιπόν θα μπορούσε μια γυναικεία ομάδα να παραβλέψει την ιστορία; 
Πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια ενάντια στην ολοφάνερα ρατσιστι-
κή-αστυνομική διαχείριση του βιασμού στην Πάρο που διαλαλούσε πως οι Πακι-
στανοί «είναι πολιτισμικά οπισθοδρομικοί με τις γυναίκες, γι΄αυτό και επικίνδυνοι 
για τις λευκές»; Πώς να αγνοήσουμε πως πογκρόμ και λυντσαρίσματα με τέτοιες 
αφορμές έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία, όπως μας θυμίζει η Ντέιβις;

Από εκείνο το εξαιρετικό κείμενο της Ντέιβις βρήκαμε και τα άλλα κείμενά της 
που είχε γράψει στη συλλογή «Γυναίκες, Φυλή και Τάξη». Εκεί ανακαλύψαμε πως οι 
μαύρες γυναίκες είχαν να καταθέσουν διαφορετικές εμπειρίες πάνω σε μια σειρά 
ζητημάτων που ανέδειξε το γυναικείο κίνημα στις ΗΠΑ, και πως αυτές οι διαφορε-
τικές εμπειρίες εκκινούσαν από την ιστορία της ταξικής-φυλετικής-έμφυλης κατα-
πίεσής τους. Τι πλούτος! Τούτη η ταξική ιστορία των μαύρων γυναικών και αντρών 
στις ΗΠΑ αποδείχτηκε χρήσιμη για εμάς όχι μόνο ως προς το σενάριο του μαύρου 
βιαστή, αλλά και ως προς την εμπέδωση ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός είναι ζωτι-
κά συστατικά του κεφαλαίου και άρα ο αντιρατσισμός και ο αντισεξισμός είναι αλ-
ληλένδετες πολιτικές στάσεις.

Εκείνα τα δύο λόγια για την έκδοση
Ελπίζουμε τώρα η παρένθεση που κάναμε να αποκτά σιγά-σιγά το νόημά της. 

Λέγαμε πως η ταξική μας προσέγγιση στο γυναικείο ζήτημα αφενός μας έχει βοη-
θήσει να αποφεύγουμε παγίδες, αφετέρου μας έχει ωθήσει να ψάχνουμε την ιστο-
ρία των ζητημάτων με τα οποία καταπιανόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση, 
μέσα από τα κείμενα της Ντέιβις που θα εκδώσουμε, ανακαλύψαμε το πώς η ιστο-
ρία των μαύρων, αντρών και γυναικών στις ΗΠΑ, σχετίστηκε με το γυναικείο κίνη-
μα και πώς τα ζητήματα της φυλής και του φύλου εμπλέκονται με την τάξη. Είδα-
με το πώς το κεφάλαιο επιστρατεύει τους διαχωρισμούς με όρους φύλου και φυ-
λής για να διαιρέσει την τάξη και πώς αυτή η διαίρεση, αυτό το ισχυρότατο όπλο 
των αφεντικών, αναπαράγεται συχνά και στο εσωτερικό των κινημάτων οδηγώ-
ντας σε διαμάχες, αποκλεισμούς και αντιπαλότητες. Όμως στα κείμενα που θα εκ-
δώσουμε υπάρχει και το άλλο: η ζωντάνια και ο ριζοσπαστισμός που χαρακτηρί-
ζουν εκείνους κι εκείνες που καθώς αγωνίζονται δεν βλέπουν διαιρέσεις αλλά κοι-
νότητες συμφερόντων. Ε λοιπόν μια μερίδα του γυναικείου κινήματος στις ΗΠΑ 
τον 19ο αιώνα, που αποτελούνταν κυρίως από λευκές γυναίκες της μεσαίας τάξης, 
ήταν μια τέτοια περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ντέιβις περιγράφει το πώς τα πρώτα βήματα του γυναι-
κείου κινήματος στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα έγιναν μέσα από τον αγώνα 
κατάργησης της δουλείας. Οι πρώτες αμερικανίδες λευκές φεμινίστριες όχι μόνο 
εμπνεύστηκαν από τους αγώνες των μαύρων ενάντια στη δουλεία, αλλά αναγνώ-
ρισαν πως η δική τους καταπίεση σχετίζεται με την υποδούλωση των μαύρων. 
Στρατευόμενες στον αγώνα κατάργησης της δουλείας, οι λευκές γυναίκες της με-
σαίας τάξης στις ΗΠΑ άρχισαν να διαμαρτύρονται και για τον δικό τους αποκλει-
σμό από τον πολιτικό στίβο. Έμαθαν να αμφισβητούν την ανδρική υπεροχή και 
ανακάλυψαν πως οι αντιλήψεις για την κατωτερότητά τους, ενώ φαίνονταν αμε-
τάθετες μέσα στο πλαίσιο του γάμου, μπορούσαν να αμφισβητηθούν στο πεδίο 
του πολιτικού αγώνα. Συνειδητοποιούσαν πως όσο συνεχίζεται η δουλεία των 
μαύρων, τόσο κατώτερη θα παραμένει και η θέση των ίδιων ως γυναικών. Όσο 
οι σκλάβες αδελφές τους βιάζονται από τους λευκούς αφεντάδες τους, τόσο και 
οι ίδιες θα γίνονται στόχοι της βίας των αντρών τους. Δεν υπάρχει φιλανθρωπία 
εδώ (σίγουρα βέβαια υπήρχαν και φιλανθρωπικές τάσεις) αλλά μια σαφέστατη 
αναγνώριση μιας κοινότητας ταξικών συμφερόντων. Δεν υπάρχουν εδώ κακόμοι-

κών στην οργάνωση. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι διαμάχες προέκυ-
ψαν την εποχή που σχηματίζονταν οι πρώτοι φεμινιστικοί κύκλοι. Είχαμε επί-
γνωση αυτής της εξέλιξης, αλλά διαχωριστήκαμε εντελώς από το αναδυόμενο 
γυναικείο κίνημα. Από ειρωνία της τύχης βέβαια, την ίδια περίοδο δίναμε κι 
εμείς μια σημαντική μάχη για την ισότητα των γυναικών μέσα στο Κίνημα Απε-
λευθέρωσης των Μαύρων. Αναλογιζόμενη μετέπειτα αυτές τις εμπειρίες, κα-
τέληξα πως οι Μαύρες γυναίκες είχαν τεράστια συνεισφορά στον αγώνα ενά-
ντια στον σεξισμό. Παρότι δεν αυτοπροσδιοριζόμασταν ως οπαδοί της γυναι-
κείας χειραφέτησης, στην ουσία όμως αγωνιζόμασταν για να συνεισφέρουμε 
ισότιμα με τους άντρες στην πάλη ενάντια στον ρατσισμό. 

Κ: Όμως, αντί να πας στο Κίνημα της Γυναικείας Χειραφέτησης όταν διαλύθηκε 
το SNCC,  προτίμησες να πας στο κομμουνιστικό κόμμα...
Α: Α, δεν υπήρχε χώρος για μένα στο γυναικείο κίνημα.

Κ: Γιατί;
Α: Δεν ένιωθα κανένα δεσμό με αυτά που έκαναν οι λευκές φεμινίστριες. Το ίδιο 
ένιωθε και η συντριπτική πλειοψηφία των Μαύρων γυναικών. Το φεμινιστικό 
κίνημα παρότι πυροδοτήθηκε εν μέρει από τον αγώνα των Μαύρων γυναικών, 
δεν προσέλκυσε τις Μαύρες γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες έγ-
χρωμες γυναίκες –τις Τσικάνο, τις Πορτορικανές, τις Ασιάτισσες, τις Ινδιάνες- 
οι οποίες έφτιαξαν τις δικές τους οργανώσεις. Η Black Women’s Alliance [Ένω-
ση Μαύρων Γυναικών], αργότερα Third World Women’s Alliance [Ένωση Γυναι-
κών του Τριτου Κόσμου], έκανε απολύτως ξεκάθαρο πως ο στόχος των αγώ-
νων της είναι από τη φύση του τριπλός: ο ρατσισμός, ο σεξισμός και ο ιμπερι-
αλισμός. Αντιθέτως, σε πολλούς κύκλους λευκών γυναικών, η εστίαση έπεφτε 
πάνω στην προσωπική εμπειρία. Οι δομές τους ήταν κατά κύριο λόγο έτσι δια-
μορφωμένες για να μπορούν οι λευκές γυναίκες να ξεπερνούν ψυχολογικά το 
αίσθημα κατωτερότητας που είχαν εσωτερικεύσει ως αποτέλεσμα της κοινω-
νικοποίησής τους με βάση τους έμφυλους ρόλους. 
(...)Κατά τη γνώμη μου, οι γυναικείες οργανώσεις που απαρτίζονται αποκλει-
στικά από λευκές ποτέ δεν θα καταφέρουν να έχουν βαθιά συνεισφορά στην 
αποστολή της γυναικείας ισότητας.

Κ: Γιατί;
Α: Γιατί πρώτα απ΄όλα, αν θέλουμε να γκρεμίσουμε τον ρατσισμό και τα ταξικά 
τείχη που υπάρχουν σε κάθε ρατσιστική κοινωνία, οι λευκές γυναίκες της με-
σαίας τάξης θα πρέπει να πάψουν να δουλεύουν μόνο μεταξύ τους. Δεν θα ξε-
μάθουν τον ρατσισμό παρακολουθώντας σεμινάρια. Δεν προσπαθώ να υποτι-
μήσω τα σεμινάριά τους, αλλά οι λευκές πρέπει να μάθουν μέσα από τη δράση 
να δίνουν τον πρώτο λόγο στις έγχρωμες γυναίκες. Μπορεί να ακούγεται απλό 
αλλά δεν είναι. Η ανάγκη των λευκών γυναικών να αποδεχτούν την ηγεσία των 
έγχρωμων γυναικών πηγάζει από την αντικειμενική σχέση μεταξύ της καταπί-
εσης των λευκών γυναικών –μεσοαστών και εργατριών- και των έγχρωμων 
γυναικών. Αν κοιτάξουμε το σεξιστικό εποικοδόμημα θα δούμε πως υπάρχει 
εκεί ένα ρατσιστικό στοιχείο που επηρεάζει και τις έγχρωμες και τις λευκές γυ-
ναίκες. Για παράδειγμα, η βία της Κου Κλουξ Κλαν εναντίον των Μαύρων υπο-
κινεί και τη βία ενάντια στις γυναίκες που πηγαίνουν σε κλινικές για έκτρωση. 
Οι χαμηλοί μισθοί στις έγχρωμες γυναίκες εγκαθιστούν μια νόρμα που στρώ-
νει το έδαφος για χαμηλούς μισθούς και στις λευκές γυναίκες. Οπότε οι λευ-
κές γυναίκες είναι τα θύματα κάθε φορά που υπάρχει έξαρση του ρατσισμού. 
Όμως πήρε πολύ καιρό να γίνει κατανοητό γιατί οι οι λευκές γυναίκες θα ’πρε-
πε να είναι δραστήριες στα ζητήματα των Μαύρων όχι από μια ιεραποστολι-
κή και προνομιακή θέση, αλλά γιατί έτσι υπερασπίζονται και τα δικά τους συμ-
φέροντα.  

Σίγουρα η Ντέιβις αδικεί σε μεγάλο βαθμό τον ριζοσπαστισμό του γυναικείου κι-
νήματος και τη συμβολή του στο γκρέμισμα πολλών στερεοτύπων για τις γυναί-
κες, αλλά και στην άρση πολλών απαγορεύσεων όπως για παράδειγμα της έκτρω-
σης. Παραθέσαμε ωστόσο τα παραπάνω λόγια της με σκοπό να καταλάβουμε πώς η 
ιστορία της καταπίεσης των μαύρων είχε τόσο καταλυτικά επιδράσει στο πώς αντι-
μετώπιζαν οι μαύρες κοινότητες τα υπόλοιπα κινήματα. Φυσικά εδώ, στις σκέψεις 
της Ντέιβις, διακρίνεται και η επιρροή του κομμουνιστικού κόμματος. 
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ροι σκλάβοι που χρειάζονται σωτηρία από καλοβαλμένους, υπάρχουν περήφα-
νοι σκλάβοι που αγωνίζονται και καταπιεσμένες γυναίκες που λένε «όπως αυτοί 
έτσι κι εμείς!». Σύμφωνα με τα λόγια της λευκής αμερικανίδας Αντζελίνας Γκρίμκε 
σε ένα συνέδριο του 18�3:  «Θέλω να ταυτιστώ με τους νέγρους. Αν πρώτοι εκεί-
νοι δεν αποκτήσουν τα δικαιώματά τους, ούτε κι εμείς πρόκειται να αποκτήσου-
με ποτέ τα δικά μας». Προσέχτε την ειδοποιό διαφορά με τις υποτίθεται αντικαπι-
ταλιστικές αφηγήσεις του σήμερα που υποδεικνύουν πως είναι τα ανώτερα ταξι-
κά στρώματα που μπορούν να ανατιμήσουν τα κατώτερα, είναι π.χ. οι αφεντικίνες 
που μπορούν να ανατιμήσουν τις οικιακές τους βοηθούς, όπως σχολιάζαμε και 
στο edito αυτού του τεύχους. Ε λοιπόν καμία σχέση! Η ιστορική εμπειρία του κινή-
ματος των μαύρων στις ΗΠΑ καταδεικνύει πως συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. 
Και να μάλιστα, πώς το φύλο και η φυλή από πολιτικά όπλα διαίρεσης των αφεντι-
κών μετατράπηκαν εκείνη την περίοδο σε δύναμη και πλούτο του κινήματος.   

Φυσικά η Ντέιβις αφιερώνει κάποια κείμενα για τη μετέπειτα πορεία του γυναι-
κείου κινήματος και πώς αυτό απομακρύνθηκε σε διάφορες ιστορικές περιόδους 
από τις μαύρες γυναίκες ή απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να εκφράσει τα προβλήμα-
τά τους. Ένα κομμάτι π.χ. του κινήματος των σουφραζετών έφτασε στο σημείο να 
υποστηρίζει πως δεν πρέπει να δοθεί ψήφος στους μαύρους. Επίσης, μια άλλη με-
ρίδα του γυναικείου κινήματος που γύρω στα 1920 κινητοποιήθηκε γύρω από την 
ανάγκη της αντισύλληψης και του Οικογενειακού Προγραμματισμού κατέληξε να 
στηρίζει ευγονικές αντιλήψεις, όπως π.χ. η ανάγκη στείρωσης των ανάπηρων, των 
κατώτερων στρωμάτων, των μαύρων κλπ. 

Η Ντέιβις ασκεί κριτική στο λευκό γυναικείο κίνημα κατά των βιασμών, τη δε-
καετία του ’70, εξαιτίας της απροθυμίας του να εντοπίσει τις ταξικές διαστάσεις 
του βιασμού και να κατονομάσει τους χιλιάδες ανέγγιχτους λευκούς βιαστές στα 
ανώτερα σκαλοπάτια της αμερικανικής κοινωνικής πυραμίδας. Επισημαίνει ακό-
μη πως το κίνημα των λευκών γυναικών αναπαρήγαγε το ρατσιστικό στερεότυ-
πο του μαύρου βιαστή που βιάζει για λόγους εκδικητικότητας τη λευκή. Κι αυτό 
στοίχισε τη συμμετοχή των μαύρων γυναικών στο κίνημα, οι οποίες κουβαλούσαν 
έντονα τη μνήμη των πογκρόμ ενάντια στις κοινότητές τους και δεν ξεχνούσαν 
πως πολλοί μαύροι κατηγορήθηκαν άδικα για βιασμούς που δεν είχαν διαπράξει. 

Ακόμη και στο θέμα της έκτρωσης το οποίο ανέδειξε το γυναικείο κίνημα, η 
Ντέιβις επισημαίνει πως πολλές μαύρες γυναίκες οδηγούνταν στην έκτρωση όχι 
γιατί δεν ήθελαν να κρατήσουν το παιδί, ούτε γιατί ήθελαν να αναβάλλουν την 
εγκυμοσύνη για λόγους π.χ. καριέρας, αλλά γιατί η ταξική τους κατάσταση ήταν 
τέτοια που δεν τους επέτρεπε να μεγαλώσουν αξιοπρεπώς παιδιά. Πολλές μαύ-
ρες γυναίκες κατέληγαν συνεπώς αναγκαστικά στην έκτρωση λόγω της οικονομι-
κής αδυναμίας τους να θρέψουν απογόνους, πράγμα που δεν λαμβάνονταν υπό-
ψιν στο αίτημα για νομιμοποίηση των εκτρώσεων που εξέφραζε το γυναικείο κί-
νημα την εποχή εκείνη (αίτημα βέβαια που, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η Ντέ-
ιβις θεωρεί πως ήταν και είναι σημαντικότατο για τις γυναίκες).

Να λοιπόν μερικές σοβαρές συνέπειες που προέκυψαν μέσα στην ιστορία του 
γυναικείου κινήματος όταν το φύλο και η φυλή αντιμετωπίστηκαν ως ζητήματα 
που δεν σχετίζονται ούτε αλληλοδιαπλέκονται με την τάξη. Και να πώς τότε διεισ-
δύουν στο κίνημα οι ιδέες των αφεντικών και αναπαράγονται οι διαιρέσεις και τα 
ρατσιστικά στερεότυπα. 

Ζούμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και τα θέματα της φυλής και του φύλου τα 
συναντάμε διαρκώς μπροστά μας. Η έκδοση που θα κυκλοφορήσουμε είναι για 
εμάς ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο για να καταλαβαίνουμε και να μιλάμε για το γυ-
ναικείο ζήτημα και ελπίζουμε αυτό το εργαλείο να σταθεί χρήσιμο και για άλλες. 
Θα πούμε κι άλλα εν καιρώ. 

Πινέζες

Την περίοδο που στις ΗΠΑ το καπιταλιστικό σύστημα αναπτυσσόταν παράλληλα και σε αντα-
γωνισμό με το δουλοκτητικό σύστημα των νότιων πολιτειών, στην Αγγλία η συζήτηση για τα 
οφέλη του καταμερισμού της εργασίας στην καπιταλιστική παραγωγή εμπλουτιζόταν ολο-
ένα και περισσότερο. Στο εσωτερικό της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας, εργασί-
ες που για αιώνες διεξάγονταν ως ενιαίες, διασπώνταν σε συστατικά μέρη και αυτά τα επι-
μέρους συστατικά ανατίθεντο σε ξεχωριστούς εργάτες. Ο καταμερισμός της εργασίας οδη-
γούσε σε τεράστια αύξηση της «παραγωγικής δύναμης» της εργασίας κι εκεί που παλαιότε-
ρα, δηλαδή προτού η εργασιακή διαδικασία διασπαστεί σε πολλά συστατικά μέρη, ένας συ-
γκεκριμένος αριθμός εργατών παρήγαγε ένα συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων σε μία ημέρα, 
τώρα με τη μέθοδο του καταμερισμού ο ίδιος αριθμός εργατών μπορούσε να παράξει πολλα-
πλάσια προϊόντα στο ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα.  
Πρόοδος θα πει καμιά! Το μαστίγιο του δουλοκτήτη αφέντη, ο ιδρώτας των σκλάβων στις 
βαμβακοφυτείες, εικόνες ενός παλαιότερου συστήματος εκμετάλλευσης της εργασίας ετοι-
μάζονταν να αποσυρθούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας μπροστά σε τούτη την επιστημο-
νική μέθοδο οργάνωσης της εργασίας την οποία έφερνε σαν φρέσκια πνοή ο καπιταλιστικός 
Βορράς. Για προσέχτε όμως το παραπάνω πινακάκι. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που επι-
στρατεύει ο Άγγλος επιστήμων Charles Babbage το 1832 και αφορά σχηματικά τον καταμε-
ρισμό της εργασίας στην κατασκευή της πινέζας. Ο Βabbage θέλει να επισημάνει στα αφε-
ντικά του τα οφέλη του καταμερισμού της εργασίας όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγικό-
τητα της εργασίας αλλά και όσον αφορά τους μισθούς των εργατών και των εργατριών. Σε 
αυτό λοιπόν το πινακάκι, προσέχουμε και κάτι που δεν μοιάζει και τόσο επιστημονικό: βλέ-
πουμε στη στήλη «είδος εργασίας» φιγούρες όπως η γυναίκα και το αγόρι και δίπλα σε αυ-
τές τις φιγούρες μια διατίμηση αρκετά ιδιόμορφη. Η γυναίκα και το αγόρι αμείβονται αμφό-
τεροι με μικρότερο μισθό απ’ ό,τι οι άντρες, αλλά και κάποιοι άντρες σε συγκεκριμένες εργα-
σίες αμείβονται λιγότερο από άλλους. Με λίγα λόγια, κάθε καπιταλιστής κατασκευαστής πι-
νέζας μπορεί να αμείβει τους εργάτες αναλόγως της διατίμησής τους στην ευρύτερη κοινω-
νική ζωή. Μπορεί να εκμεταλλεύεται τους ρατσισμούς που κυριαρχούν έξω από το εργοστά-
σιό του, για να διαμορφώσει προς το ελάχιστο το δικό του εργατικό κόστος. Μαστίγιο μπορεί 
να μην κρατάει, όπως ο πρόγονός του δουλοκτήτης, όμως ο ρατσισμός και ο σεξισμός εξα-
κολουθούν να είναι παρόντες εκεί, στην τρίτη στήλη. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για 
τη διαπλοκή του φύλου με την τάξη, με την οποία ασχολείται η Ντέιβις, παρότι βέβαια η ίδια 
παραλείπει να κάνει κάποια αναφορά στο ρατσισμό ως δομικό στοιχείο του καπιταλιστικού 
καταμερισμού της εργασίας.

Για μια εκτενέστερη ανάλυση του πίνακα του Babbage δείτε το άρθρο στο περιοδικό antifa, τ.21, 
Πινέζες: ο καπιταλιστικός καταμερισμός της εργασίας και ο ρατσισμός. Εναλλακτικά και από το site 
antifascripta>θεματικός χάρτης>τεχνοεπιστήμη> Πινέζες:....

1  Δες Mariarosa Dalla Costa, Selma James, «Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική 
ανατροπή» no woman’s land, 2008.
2  Δες «Σχεδόν αόρατοι, η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατηγική για τη 
μετανάστευση», antifa scripta Δεκέμβρης 13, β’ έκδοση.
3  Από τις συζητήσεις περί του πώς η γιγάντωση της πορνείας και η σχεδόν εξολοκλήρου 
υπαγωγή της στον έλεγχο μεγάλων εγκληματικών επιχειρήσεων επηρέασε ευρύτερα 
τις σχέσεις αντρών - γυναικών, προέκυψε η αφίσα μας «γυναίκες, το νου μας στους 
πορνοπελάτες!» -δες autonomia71.wordpress.com>mιγαδα>αφίσες προκηρύξεις.
4  Δες για παράδειγμα τις αφίσες μας «Απελάστε τώρα όλους του μανάβηδες!» και «οι 
βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική είναι άντρες καθημερινοί» που βγάλαμε μετά τον βιασμό 
και τη δολοφονία γυναίκας στην Ξάνθη από τον μανάβη γείτονά της (και πάλι στο 
autonomia71.wordpress.com>mιγαδα>αφίσες προκηρύξεις). 


