Αντισεξισμός ή αντιρατσισμός;
Ένα ψευδές δίλημμα

Τα επιχειρήματα των φεμινιστριών που υποστηρίζουν την απαγόρευση της
μαντίλας
Τα επιχειρήματα των φεμινιστριών που τάσσονται υπέρ του νόμου για την απαγόρευση της μαντίλας διατυπώθηκαν πρώτη φορά το 19893 από την Ελίζαμπεθ Μπάντιντερ
[Élisabeth Badinter], τον Ρεζί Ντεμπρέ [Régis Debray], τον Αλαίν Φίνκιελκραουτ [Alain
Finkielkraut], την Ελίζαμπεθ ντε Φοντενέ [Élisabeth de Fontenay], την Κάθριν Κίντσλερ
[Catherine Kintzler]e. Δέκα χρόνια μετά, εκφράστηκαν ξανά σε άρθρο στην εφημερίδα Libération, με την υπογραφή της Gaye Pete4 και του Αλαίν Σέκσιγκ [Alain Seksig]5, οι
οποίοι αργότερα ορίστηκαν μέλη της επιτροπής Στάζι [Stasi]6. Το πρώτο κείμενο υποστήριζε πως η νομοθεσία που αφορούσε στην ελευθερία έκφρασης της θρησκευτικής
πίστης ήταν απαράδεκτα επιεικής: «Με το να ανεχόμαστε την ισλαμική μαντίλα […]
ανοίγουμε την πόρτα σ’ αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι οι γυναίκες πρέπει να σκύβουν το κεφάλι. Με το να επιτρέπουμε την ισλαμική μαντίλα, σύμβολο της γυναικείας
καταπίεσης, δίνουμε το πράσινο φως στους πατεράδες και τους αδελφούς, στην πιο
σκληρή πατριαρχία ολόκληρου του πλανήτη7». Στο δεύτερο κείμενο, συναντάμε όλα τα
στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα υπέρ του νόμου, τόσο από την επιτροπή Stasi, όσο και στους κόλπους των φεμινιστριών υποστηρικτριών του νόμου.
Σύμφωνα με την επιτροπή Στάζι
Τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματολογίας της επιτροπής Στάζι είναι τα εξής: η μαντίλα είναι ένα θρησκευτικό-πολιτικό σύμβολο˙ η μαντίλα είναι ένα σύμβολο που προωθεί τις διακρίσεις. Διαχωρίζει τις νεαρές γυναίκες, απομονώνει τις μαθήτριες που επιμένουν να τη φορούν˙ τα θρησκευτικά σύμβολα πρέπει να είναι διακριτικά και η πίστη
προσωπική υπόθεση˙ η απαγόρευση όλων των εμφανών θρησκευτικών συμβόλων,
[…], είναι απαραίτητη˙ δεν πρόκειται για μια διαδικασία στιγματισμού του Ισλάμ, αλλά
για έναν αγώνα ενάντια στον φονταμενταλισμό. […].
Η μαντίλα ως σύμβολο της καταπίεσης των γυναικών
Το ότι η μαντίλα αποτελεί σύμβολο της υποταγής των γυναικών είναι το συνηθέστερο
επιχείρημα που επιστρατεύουν οι κλασικές φεμινίστριες και οι πολιτικοί. […]. Ωστόσο,
στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε του νόμου, η μαντίλα απέκτησε μια ιδιαίτερη υπόσταση: αναδείχθηκε ως το μοναδικό σύμβολο καταπίεσης των γυναικών. Ακόμη και το ξεγύμνωμα των γυναικών που προτάσσει η δυτική και αντρική «σεξουαλική
απελευθέρωση» και η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, δεν θεωρούνται
σημαντικά για τις φεμινίστριες που υποστηρίζουν το νόμο. Η Μισέλ Ντεϊράς [Michèle
Dayras], πρόεδρος της οργάνωσης SOS- Σεξισμός [SOS-Sexisme] και οπαδός της απαγόρευσης, έγραψε στο «Ούτε στην τρίχα, ούτε με μαντίλα» («Ni a poil, ni en voile!») ότι
«οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να ανταποκριθούν σε χιλιάδες ενδυματολογικά κριτήρια, των οποίων ο απώτερος σκοπός είναι η γοητεία: πρέπει είτε να επιδεικνύουν όσο
το δυνατό περισσότερη σάρκα, είτε να τα κρύβουν όλα. Πρέπει να πιστέψουν ότι δεν
υπάρχουν, παρά μόνο ως σεξουαλικά όντα!8».
Εδώ γίνεται ένας παραλληλισμός μεταξύ της προσταγής για αποκάλυψη του σώματος και της προσταγής για απόκρυψή του: προορίζονται εξίσου για τους άντρες, είναι
εξίσου καταναγκαστικές…είναι όμως εξίσου καταπιεστικές; Όχι. Η αναφορά στα δύο

άκρα τοποθετείται ανάμεσα στους δύο πόλους, δεν αφήνει όμως σε καμία περίπτωση
να εννοηθεί ότι αυτοί οι δύο πόλοι είναι ισοδύναμοι. Το στρινγκ αναφέρεται συχνά ως
μια υπερβολή που προκύπτει από τη συνεχή έγνοια των γυναικών να γίνουν ελκυστικές επιδεικνύοντας το σώμα τους˙ παρομοίως περιγράφεται και η προσπάθεια των γυναικών να γοητεύσουν καλυπτόμενες με τη μαντίλα. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται καμία πραγματική αντιστοιχία μεταξύ τους: κανείς και ποτέ δεν θα πρότεινε να απαγορευτεί το στρινγκ. Η μαντίλα γίνεται αντιληπτή ως ένα σύμβολο ασύγκριτα χειρότερο
από οποιοδήποτε άλλο.
Επίσης, δεν γίνεται καμία σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δυτικής θηλυκότητας, όπως τα ψηλά τακούνια και το μακιγιάζ, τα οποία το φεμινιστικό κίνημα
της δεκαετίας του 1970 αποκήρυξε σχεδόν με τους ίδιους όρους που απορρίπτεται η
μαντίλα σήμερα, ως προσταγές που αλλοτριώνουν τις γυναίκες. Δεν έγινε καμία συζήτηση πάνω στη σημασία που δίνουν στη μαντίλα οι ίδιες οι γυναίκες που τη φορούν
στη Γαλλία. Κι όμως, η κριτική που έχει ασκηθεί από τις φεμινίστριες στην υπερ- σεξουαλικοποίηση της δυτικής ζωής θα μπορούσε να είναι διαφωτιστική για την κατανόηση των γυναικών που φορούν μαντίλα. Αλλά καμιά δεν υποθέτει ότι η πρακτική αυτών
των γυναικών μπορεί να υποβληθεί στην ίδια κριτική: θεωρείται δεδομένο ότι τα κίνητρά τους δεν μπορούν a priori να συγκριθούν μ’ αυτά των δυτικών γυναικών, ότι είναι εξ’ ορισμού ξένα. Οποιαδήποτε πιθανότητα συζήτησης με τις γυναίκες που φορούν
μαντίλα έχει αποκλειστεί ρητά, αφού, όποιο νόημα και να δίνουν οι ίδιες στην πράξη
τους, δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη: υποτίθεται δηλαδή πως η μαντίλα έχει μια «οικουμενική» σημασία, την οποία μόνο οι δυτικές φεμινίστριες μπορούν να ανιχνεύσουν.
Αυτή είναι η άποψη της Πανεθνικής Οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών (Collectif national des droits des femmes). Με τον ίδιο τρόπο που η επιτροπή Στάζι αρνείται να δεχτεί σε συνάντηση μαντιλοφορεμένες νεαρές κοπέλες, η CNDF τους απαγορεύει την είσοδο στις συνεδριάσεις της και προσπάθησε να εμποδίσει τη συμμετοχή
τους στις διαδηλώσεις για τις 8 Μάρτη το 2004 και το 2005, στη διαδήλωση ενάντια
στη βία το Νοέμβρη του 2004 και στη διαδήλωση μνήμης για την ψήφιση του νόμου
για τις εκτρώσεις τον Γενάρη του 20059. Έτσι λοιπόν, γι’ αυτές τις φεμινίστριες, η μαντίλα δεν είναι απλώς το σύμβολο της υποταγής των γυναικών: σηματοδοτεί ότι οι γυναίκες που τη φορούν, και όλες αυτές που αρνούνται τον αποκλεισμό τους, είναι ανάξιες
να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών.
«Από τη μαντίλα στο βιασμό»
Από τη στιγμή που βρέθηκε αυτή η «οικουμενική» σημασία της μαντίλας, οι ερμηνείες
άρχισαν να καλπάζουν. Έτσι, στο πλαίσιο του λόγου υπεράσπισης του νόμου, η μαντίλα
συνδέθηκε έντονα με τη σεξιστική βία των «γκέτο»: αφενός ως συνέπειά της- οι γυναίκες προστατεύονται από το βιασμό φορώντας την- αφετέρου ως αιτία της- η μαντίλα
υποδεικνύει στους βιαστές τα θύματά τους, δηλαδή τις γυναίκες που δεν τη φορούν. Η
Λίλιαν Καντέλ [Liliane Kandel] γράφει: «Επειδή κάποιες συμμορφώνονται (ή ασπάζονται) [τη χρήση της μαντίλας], αυτές που αρνούνται να τη φορούν παρενοχλούνται συστηματικά, αντιμετωπίζονται σαν «πουτάνες» ή βιάζονται»10. Δεν απορρίπτει απλά τη
μαντίλα ως σύμβολο καταπίεσης: αντιμετωπίζει τις γυναίκες που τη φορούν ως συνειδητά συνένοχες με τους βιαστές, αφού χωρίς αυτές οι βιαστές δεν θα ήξεραν ποια να
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Φωτογραφίες από διαδηλώσεις στη Γαλλία εναντίον του νόμου απαγόρευσης της μαντίλας.
Τα συνθήματα σημαίνουν: «Κάτω τα χέρια από τη μαντίλα μου»

βιάσουν˙ μήπως νομίζει πως αρκεί να καταργηθεί η μαντίλα για να καταργηθεί ο βιασμός; Κανείς από τους υποστηρικτές του νόμου δεν έκρινε ότι οφείλει να διαφοροποιηθεί από αυτή την παράλογη άποψη, η οποία ξεχειλίζει από μίσος.
Τελικά, η μαντίλα μετατρέπεται και σε σύμβολο της σεξιστικής βίας. Όχι όμως της σεξιστικής βίας εν γένει, αλλά της ιδιαίτερης σεξιστικής βίας των «προαστίων και των γκέτο» και των πληθυσμών που ζουν σ’ αυτά. Η μαντίλα παρουσιάζεται σαν σύμβολο μιας
«άλλης» κουλτούρας μέσα στη Γαλλία, μιας κουλτούρας στην οποία αντιστοιχεί ένας ιδιαίτερος σεξισμός, διαφορετικός από τον «κανονικό» (γαλλικό) σεξισμό, την ύπαρξη του
οποίου κάποιες, με πρώτη-πρώτη την Ελίζαμπεθ Μπάντιντερ, αμφισβητούν: «Ο ερχομός
της τρίτης χιλιετίας συμπίπτει με μια καταπληκτική ανατροπή στους συσχετισμούς δύναμης. Εκτός από το θάνατο και την ταφή του πατριαρχικού συστήματος στο μεγαλύτερο
τμήμα της εκβιομηχανισμένης Δύσης, θα παρακολουθήσουμε τη γέννηση μιας νέας ανισότητας, αποκλειστικά προς όφελος των γυναικών αυτή τη φορά»11. […]
Ποια είναι λοιπόν αυτή η κουλτούρα που έχει ως βάση τον ματσισμό και ως ιδιαίτερο γνώρισμα τον βιασμό; Είναι η «μουσουλμανική» κουλτούρα, στο πλαίσιο της οποίας
η καταπίεση των γυναικών αποτελεί δομική παράμετρο, σε τέτοιο βαθμό που κάποιες
φεμινίστριες φτάνουν να φαντάζονται πως υπάρχει ουσιαστική ταύτιση ανάμεσα στη
μαντίλα και μια εγκληματική πράξη. Με τα λόγια της Ελίζ Τιεμπό [Élise Thiébaut], δημοσιογράφου στο περιοδικό Clara, όργανο των Αλληλέγγυων Γυναικών [Femmes Solidaires], οργάνωσης που λεγόταν παλιότερα Ένωση Γαλλίδων γυναικών [Union des
femmes francaises] (κομμουνίστριας): «Μπορούμε να ασχοληθούμε με το «γιατί» αυτού του «νέο-ισλαμισμού στους κόλπους των νέων». Ωστόσο, απέναντι στην άνοδο
των εξτρεμιστικών πρακτικών, η ερμηνεία δεν είναι το μοναδικό μας χρέος. Πρέπει επίσης να βρούμε το μέσο να τους εναντιωθούμε. Μπορούμε να αναρωτιόμαστε ατέρμονα «γιατί ο βιασμός;», «γιατί η καταπίεση;», «γιατί εγώ;». Είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί. […] Η συζήτηση για τη μαντίλα είναι μια συζήτηση για τον βιασμό12».
Από τον μουσουλμάνο βιαστή στην «ισλαμική απειλή»
Η «κουλτούρα» των γκέτο όπου βρίσκονται μαντρωμένοι οι απόγονοι των μεταναστών, στο πλαίσιο του κυρίαρχου λόγου συνδέεται άμεσα με την «παγκόσμια ισλαμική απειλή». Στη «soft» εκδοχή αυτής της άποψης, η ισλαμική συνωμοσία είναι εθνικής
κλίμακας και στοχεύει στην κατοχύρωση εκ μέρους των μουσουλμάνων ενός ιδιαίτερου στάτους στο πλαίσιο της νομοθεσίας του γαλλικού κράτους. Στη συνεδρίαση του
Φεμινιστικού συντονιστικού για τον διαχωρισμό του Κράτους από την Εκκλησία [Coordination féministe et laïque] στις 5 Φεβρουαρίου 2004, η Υβέτ Ρούντι [Yvette Roudy], παλιά υπουργός Δικαιωμάτων των γυναικών13(σοσιαλίστρια), δήλωσε: «[Η υπόθεση της
μαντίλας] αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εκφοβισμού που διεξάγεται από ένα ρεύμα μουσουλμάνων φονταμενταλιστών, αποφασισμένων να τοποθετήσουν τα παραγγέλματα της θρησκείας τους πάνω από τους νόμους της δημοκρατίας […]. Η είσοδος
της μαντίλας στα σχολεία είναι μία πρόκληση των φονταμενταλιστών απέναντι στη
δημοκρατία14».
Στη «hard» εκδοχή της άποψης περί ισλαμικής απειλής, η μαντίλα δεν είναι παρά με την ακριβή φράση που χρησιμοποιούν- η «κορυφή του παγόβουνου» στον πόλεμο
που έχει κηρύξει η Αλ-Κάιντα σε συνεργασία με την Ένωση Ισλαμικών Οργανώσεων στη
Γαλλία [Union Des Organisations Islamiques En France]15, εναντίον του συνόλου του δυτικού κόσμου.
Έτσι, τα επιχειρήματα περί «δικαιωμάτων των γυναικών» που επιστρατεύουν οι φεμινίστριες που υποστηρίζουν το νόμο, σε πλήρη συμφωνία τόσο με την επιτροπή Stasi όσο και με το σύνολο των μίντια, εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της πανταχού παρούσας συζήτησης περί «ισλαμικής απειλής».
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Η μαντίλα διεθνώς: άνισες συγκρίσεις
Ακολουθώντας κατά γράμμα τον καθεστωτικό λόγο, οι φεμινίστριες που τάσσονται
υπέρ του νόμου προβαίνουν συχνά σε συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι συγκρίσεις είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές. Προκειμένου η υπόθεση της μαντίλας να φορτιστεί με
μια χροιά «επείγοντος» σε εθνικό επίπεδο και το ανθρώπινο κόστος –ο αποκλεισμός
των κοριτσιών από τα σχολεία- να μοιάσει ασήμαντο εν όψει ενός μεγάλου κινδύνου,
έπρεπε να καλλιεργηθεί σχολαστικά ένα μιντιακό κλίμα, μέσα στο οποίο περιπτώσεις
ριζικά διαφορετικές παρουσιάστηκαν σαν όμοιες.
Στην κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής, επιλέχτηκαν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα: χώρες όπου έχει επιβληθεί το πέπλο που καλύπτει ολόκληρο το σώμα, το τσαντόρ,
και συγκεκριμένα το Ιράν, όπου η αστυνομία κατασκοπεύει τις γυναίκες για να εξακριβώσει ότι το φορούν˙ και η Αλγερία, όπου, πριν από τον εμφύλιο, οι ισλαμιστές επέβαλαν, κάποιες φορές με τη ρίψη βιτριολιού, τη μαντίλα στις γυναίκες των περιοχών που είχαν υπό τον έλεγχό τους. Τα παραδείγματα αυτά επιστρατεύονται σαν αντιπροσωπευτικά όλων των αραβικών και/ή μουσουλμανικών χωρών και οδηγούν στην εξής αυθαίρετη παραδοχή: σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη φοριέται η μαντίλα, είναι επιβεβλημένη˙ και έχει επιβληθεί με αποτροπιαστικά βίαιες μεθόδους. […]
Αν κάνουμε μια αναδρομή στις διεθνείς καμπάνιες αλληλεγγύης, ειδικά αυτές που
έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, θα διαπιστώσουμε ότι αφορούσαν στην πλειοψηφία τους, αν όχι αποκλειστικά, στην υπεράσπιση των γυναικών στις μουσουλμανικές
χώρες: η καμπάνια ενάντια στους ταλιμπάν, που είχαν απαγορεύσει στις γυναίκες να
κυκλοφορούν χωρίς μπούργκα, αργότερα να δουλεύουν και να απευθύνονται στο νοσοκομείο˙ η καμπάνια ενάντια στον λιθοβολισμό των γυναικών στη Νιγηρία˙ […].
Όλες αυτές οι καμπάνιες ήταν θεμιτές. Ωστόσο, αυτό που είναι ύποπτο, είναι το γεγονός ότι, όντας τόσο επιλεκτικές, οι καμπάνιες αυτές δημιούργησαν την εντύπωση
πως η καταπίεση των γυναικών στον μη-δυτικό κόσμο οφείλεται στο ισλάμ και μόνο
στο ισλάμ. […]
Ο Μπους και ο Μπλερ χρησιμοποίησαν τις εξαγγελίες περί απελευθέρωσης των Αφγανών γυναικών για να δικαιολογήσουν τον βομβαρδισμό του Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2001, σερφάροντας στο διεθνές κύμα αλληλεγγύης στις Αφγανές γυναίκες
που μετρούσε ήδη τρία χρόνια. Κι όμως, ελάχιστες ήταν οι φεμινίστριες που έκαναν
την αυτοκριτική τους για την καμπάνια αυτή. Ακόμα πιο συγκλονιστική είναι η σιωπή των φεμινιστριών μετά την «απελευθέρωση» της Καμπούλ και αργότερα ολόκληρου του Αφγανιστάν: το ενδιαφέρον τους για τις Αφγανές γυναίκες είχε γίνει καπνός.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φεμινιστριών απλώς σταμάτησε να μιλάει για το θέμα.
Ταυτόχρονα, οι μουτζαχεντίν που αντικατέστησαν τους ταλιμπάν δεν ήταν πιο φεμινιστές από τους προκατόχους τους και η κατάσταση των Αφγανών είναι μάλλον χειρότερη σήμερα απ΄ ό, τι το 2001.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτές οι διεθνείς καμπάνιες αφορούν αποκλειστικά
στις «χώρες του Νότου». […] Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αντίληψης του κόσμου, το οποίο δεν αγγίζει μόνο τις φεμινίστριες και
αποτελεί μια παγίδα στην οποία πέφτουμε με αξιοσημείωτη συχνότητα: η κατάσταση των γυναικών στη Δύση μας φαίνεται ασύγκριτα καλύτερη απ’ οπουδήποτε αλλού
στον κόσμο16.
Στην υπόθεση της μαντίλας, οι διεθνείς συγκρίσεις συνέβαλαν στο να αποκοπεί η
μαντίλα από το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται, αλλά και στο να συγκαλυφθεί
η διάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων που δομούν τη γαλλική κοινωνία –σχέσεων
φυλετικών, με ιδεολογικό κάλυμμα κληρονομημένο από την αποικιοκρατία. Με βάση
αυτή τη λογική, υπονοείται πως όπου εμφανίζεται η μαντίλα, θα ακολουθήσουν αναπόφευκτα ο εγκλεισμός των γυναικών, οι επιβεβλημένοι γάμοι, ο λιθοβολισμός, η κλει-

«Δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος» (συλλογικότητα Όλες οι μαμάδες Ίσες)

τοριδεκτομή, ο ακρωτηριασμός των χεριών των κλεφτών κλπ. Έτσι, η μαντίλα των νεαρών Γαλλίδων δεν καταγγέλλεται γι’ αυτό που είναι στο εδώ και τώρα, αλλά για ό, τι εν
δυνάμει προμηνύει. Απεκδύεται οποιαδήποτε σημασία έχει για τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες και καλείται να συμβολίσει το σύνολο των απεχθών χαρακτηριστικών που επιστρατεύει η Δύση προκειμένου να δαιμονοποιήσει τις μουσουλμανικές χώρες και το
Ισλάμ. Κι αυτή η ερμηνεία έχει επιβληθεί στις νεαρές κοπέλες που φορούν τη μαντίλα.
Αντισεξιστικός αγώνας, αντιρατσιστικός αγώνας: συμβαδίζουν ή
συγκρούονται;
[…] Καλούνται λοιπόν οι φεμινίστριες να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: πώς να τοποθετηθούμε απέναντι στον ρατσιστικό χαρακτήρα του νόμου χωρίς ταυτόχρονα να εξετάσουμε τη βία κατά των γυναικών; Αυτό το ερώτημα απασχολεί πολύ. Ωστόσο, τα δεδομένα που θέτει –«μην ξεχνάμε τη βία κατά των γυναικών “στα γκέτο και τα προάστια”»δείχνουν ότι ο περιρρέων λόγος υπέρ του νόμου έχει περάσει το βασικό του μήνυμα: η
βία στα γκέτο και τα προάστια είναι βία εξαιρετικής φύσης. Και το γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαιτερότητά της είναι ότι το υποκείμενό της επιδέχεται ιδιαίτερο χειρισμό.
Παίρνουμε λοιπόν σαν δεδομένο ότι η βία αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί ή να συμπεριληφθεί στη συνηθισμένη αντρική βία. Επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε: είτε η αντρική βία με τον τρόπο που εκφράζεται μέσα στα «γκέτο» -σεξισμός, παρενόχληση, εκφοβισμός, βιασμός- είναι της ίδιας τάξεως με την αντρική βία εναντία στην οποία αγωνίζονται οι φεμινιστικές οργανώσεις από τις απαρχές τους˙ στην περίπτωση αυτή, οι νόμοι
και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των βιαιοτήτων, όσο ανεπαρκείς και να είναι, απευθύνονται εξίσου στη βία των «γκέτο». Είτε η αντρική βία «των γκέτο
και των προαστίων» είναι ιδιαίτερη και τα θύματά της διαφέρουν από τις υπόλοιπες γυναίκες, άρα λοιπόν χρειάζεται να ληφθούν διαφορετικά μέτρα. Είναι όμως αδύνατον να
προτείνουμε ιδιαίτερα μέτρα χωρίς να υπονοούμε ότι οι θύτες και τα θύματα αυτών των
βιαιοτήτων είναι διαφορετικοί-κές από τους «κανονικούς».
Έχουμε καταλάβει ότι, για τις «αναποφάσιστες» φεμινίστριες, το γεγονός ότι ο νόμος
είναι εκ των πραγμάτων ρατσιστικός, δεν αρκεί για να αντιταχθούν σ’ αυτόν. Αποδέχονται λοιπόν την ιδέα ότι οι νόμοι μπορούν να είναι ευνοϊκοί για τις γυναίκες, όντας ταυτόχρονα ρατσιστικοί («μπορεί να είναι ρατσιστικός, αλλά μην ξεχνάμε τις γυναίκες»).
[..]. Διαφαίνεται εδώ μια άποψη σύμφωνα με την οποία ο αντιρατσιστικός αγώνας μπορεί να βρεθεί σε αντίθεση με τον αντισεξιστικό αγώνα και αντίστροφα. […]
Πριν μιλήσουμε για τη συνάρθρωση των αγώνων, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε
στο βασικό ζήτημα: τη συνάρθρωση των μορφών καταπίεσης. Οι μηχανισμοί του πατριαρχικού (ή έμφυλου) συστήματος και του ρατσιστικού συστήματος είναι παρόμοιοι: βασίζονται στην κατασκευή ουσιοκρατικών κριτηρίων για την κατάταξη μιας κοινωνικής
ομάδας σε μια συγκεκριμένη κοινωνική θέση. Το κάθε σύστημα διαθέτει διαφορετικά
κριτήρια, άρα λοιπόν κατασκευάζει δύο διαφορετικά σύνολα πληθυσμών. Τώρα, το δίλημμα μεταξύ αντισεξιστικού αγώνα και αντιρατσιστικού αγώνα υφίσταται μόνο εφόσον
υποθέσουμε ότι οι πληθυσμοί-στόχοι του σεξισμού και του ρατσισμού είναι διαφορετικοί. Κι όμως, ο ρατσισμός κατασκευάζει δύο ομάδες με βάση τη «φυλή», από τις οποίες
η καθεμιά περιλαμβάνει δύο «φύλα»˙ και το έμφυλο σύστημα κατασκευάζει δύο κατηγορίες «φύλου», από τις οποίες η καθεμιά διαθέτει δύο «φυλές»17. Τα σύνολα, ενώ δεν συμπίπτουν, έχουν περιοχές αλληλοεπικάλυψης: σε κάθε φυλετική ομάδα υπάρχουν «γυναίκες» και «άντρες», εξουσιαζόμενες και εξουσιαστές, και σε κάθε έμφυλη κατηγορία
υπάρχουν «Λευκοί» και «Μαύροι», εξουσιαστές/άστριες και εξουσιαζόμενοι/ες.
Ας επιστρέψουμε τώρα στο ζήτημα της συμβατότητας των αγώνων. Αντιλαμβανόμαστε ότι η υπόθεση με βάση την οποία ο αντιρατσιστικός αγώνας και ο αντισεξιστι-

κός αγώνας μπορούν να είναι αντιθετικοί δεν ευσταθεί παρά μόνο αν δεχτούμε ότι από
τον ρατσισμό πλήττονται μόνο οι άντρες˙ με άλλα λόγια, αυτή η υπόθεση θα είχε νόημα
μόνο στην περίπτωση που οι γυναίκες μιας φυλετικής ομάδας δεν υπόκειντο στο ρατσιστικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, πράγματι θα ήταν ευνοϊκά γι’ αυτές κάποια μέτρα
με ρατσιστικό, πλην όμως αντισεξιστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, αν σκεφτούμε ότι οι γυναίκες αυτές ανήκουν σε μια ομάδα που υφίσταται ρατσισμό, και ότι οι ίδιες πλήττονται ταυτόχρονα από τον σεξισμό και τον ρατσισμό, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι ένα ρατσιστικό μέτρο, ακόμη κι αν είναι αντισεξιστικό, στρέφεται εναντίον τους.
Ωστόσο, οι παράμετροι που θίγει το δίλημμα «αντισεξισμός ή αντιρατσισμός» δεν
εξαντλούνται εδώ. Το ερώτημα αυτό υπονοεί ότι οι γυναίκες «των γκέτο και των προαστίων» δεν καταπιέζονται, παρά μόνο από τον σεξισμό˙ υπονοεί επίσης ότι δεν καταπιέζονται, παρά μόνο από ένα συγκεκριμένο είδος σεξισμού: τον σεξισμό των «δικών»
τους αντρών18. Γιατί, αν καταπιέζονταν από τον κανονικό σεξισμό, γιατί να θεσμοθετηθεί ένα ρατσιστικό μέτρο; Όταν τοποθετούμε στη ζυγαριά τον αντισεξισμό απέναντι στον αντιρατσισμό, υπονοούμε ότι, στο εσωτερικό μιας φυλετικής ομάδας, τα συμφέροντα των γυναικών έρχονται σε αντίθεση με αυτά των αντρών και ότι ο μοναδικός
τρόπος να βελτιωθεί η θέση των γυναικών αυτών είναι η καταστολή των αντρών της
συγκεκριμένης φυλετικής ομάδας. Αντίστροφα, παραδεχόμαστε ότι η θέση των γυναικών αυτής της ομάδας επιδέχεται βελτίωση αποκλειστικά απέναντι στους άντρες της
ομάδας τους και όχι απέναντι στο σύνολο των αντρών. Συνεπώς, προς όφελος της θέσης
των γυναικών θεωρείται αποδεκτό ένα ρατσιστικό μέτρο, το οποίο καταστέλλει τους
άντρες με επιλεκτικό τρόπο.
Βάζοντας στη ζυγαριά τον αντισεξισμό και τον αντιρατσισμό, αποδεχόμαστε την άποψη ότι «στα γκέτο και τα προάστια» διαμένουν άνθρωποι που ανήκουν στο περιθώριο
της κοινωνίας. Και ο αποκλεισμός αυτός δεν πλήττει μόνο τους άντρες, στους οποίους
αποδίδεται ένας σεξισμός «εξαιρετικής φύσης»˙ οι γυναίκες απομονώνονται εξίσου από
το κοινωνικό σύνολο, αφού θεωρείται πως δεν έχουν τίποτα κοινό με τις «κανονικές» γυναίκες: είναι θύματα ενός σεξισμού «εξαιρετικής φύσης» -και αποκλειστικά αυτού.
Έτσι, οι φεμινίστριες που υιοθετούν την άποψη αυτή, δεν υποστηρίζουν τις γυναίκες
«των γκέτο και των προαστίων» ως γυναίκες προς γυναίκες, αλλά με τρόπο ιεραρχικό:
από τη θέση των λιγότερο –ή «κανονικά» καταπιεσμένων. Και αυτή η υποστήριξη είναι
προσβλητική, αφού βασίζεται στην παραδοχή ότι οι γυναίκες «των γκέτο και των προαστίων» είναι κατ’ αρχήν και κατ’ αποκλειστικότητα θύματα˙ ότι οι γυναίκες αυτές ζουν
μαζί και αγαπούν πατεράδες, αδέλφια, συζύγους και γιους που δεν είναι απλώς σεξιστές όπως ο κάθε άντρας, αλλά που ο σεξισμός τους ορίζει εξ’ ολοκλήρου. Ο στιγματισμός βέβαια των αντρών αυτών έχει σημαντικό αντίκτυπο και στις γυναίκες που σχετίζονται μ’ αυτούς: γιατί τι είδους γυναίκα αγαπάει έναν άντρα τόσο ανάξιο; […]
Η «λύση» που έχει ο κυρίαρχος λόγος έτοιμη να προτείνει στις γυναίκες αραβικής καταγωγής και τις μαύρες, είναι εξοργιστική. Αυτή τη «λύση» συνόψισε η Λούμπνα Μελιάν [Loubna Méliane], εκπρόσωπος των «Ούτε πουτάνες, ούτε υποταγμένες» [Ni putes
ni soumises]19: πρέπει να «βοηθήσουμε τις γυναίκες των προαστίων να εγκαταλείψουν
το κοινωνικό τους περιβάλλον και την οικογένειά τους». Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι λοιπόν
η «λύση» που οι δυτικές φεμινίστριες έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους; Ή μήπως την
έχουν προτείνει και σε άλλες γυναίκες προτού την απευθύνουν στις γυναίκες αραβικής
καταγωγής και στις μαύρες; Η εξαιρετική βία που εμπεριέχει αυτή η «λύση», η οποία
παρουσιάζεται σαν μοναδική, θα γινόταν αμέσως αντιληπτή από τις φεμινίστριες, αν
έβαζαν για μια στιγμή τον εαυτό τους στη θέση των γυναικών για τις οποίες μιλούν, αρνούμενες να συνομιλήσουν μαζί τους20. […]
Η πλειοψηφία των ανθρώπων, τόσο στις κοινωνίες μας όσο και σε άλλες, βιώνουν
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μια ορισμένη προσκόλληση στους γονείς τους. Όταν ο φεμινισμός καταγγέλλει την εκμετάλλευση και τη βία που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της οικογένειας, το κάνει αφενός επειδή υφίστανται, αφετέρου επειδή, όταν αυτές εκδηλώνονται σ’ ένα περιβάλλον όπου υποτίθεται πως κυριαρχούν οι σχέσεις αγάπης, είναι ακόμη πιο σκανδαλώδεις. […]. Ωστόσο, η προσκόλληση των παιδιών στους γονείς τους είναι ένα πολύ
πραγματικό γεγονός, το οποίο διαπιστώνουμε καθημερινά. Και πέρα από τις συγκρούσεις και το θυμό που μπορεί να νιώθουν, λίγα παιδιά, εκτός από τις περιπτώσεις με
ιστορικό κακοποίησης, επιλέγουν να διαρρήξουν κάθε δεσμό με τους γονείς τους.
Αντίθετα, προτιμούν να διατηρήσουν αυτές τις –συχνά συγκρουσιακές- σχέσεις.
Οι φεμινίστριες δεν αποτελούν εξαίρεση σ΄αυτόν τον κανόνα. Πώς λοιπόν κάποιες
από αυτές βλέπουν στη ρήξη με την οικογένεια «το μοναδικό δρόμο διαφυγής» για τις
γυναίκες «δεύτερης γενιάς»; Γιατί απαιτούν από τις γυναίκες αραβικής καταγωγής και
τις μαύρες κάτι που θα ήταν επώδυνο για τις ίδιες σε τέτοιο βαθμό, που προτιμούν να
κάνουν τόσους συμβιβασμούς για να μην καταφύγουν εκεί; […]. Μα προφανώς γιατί
θεωρούν οποιαδήποτε ταύτιση με τις γυναίκες αυτές αδύνατη.
[…]Λοιπόν, η «οικογένεια» και το «περιβάλλον» από τα οποία θέλουν να «σώσουν»
τις νεαρές κοπέλες είναι καταπιεστικά, όπως όλες οι οικογένειες και όλα τα είδη κοινωνικού περίγυρου˙ ωστόσο, αποτελούν ταυτόχρονα χώρους αλληλεγγύης, οικογενειακής και κοινωνικής, που δεν υπάρχουν «έξω». Μένει όμως να αναρωτηθούμε: σε τί
έγκειται αυτή η έλξη για το «έξω», αν όχι στην πίστη στο μύθο ενός λευκού μη σεξιστή άντρα;
Λαμβάνοντας υπόψη τον ρατσισμό: απαραίτητη προϋπόθεση του αγώνα ενά-

Δηλαδή -εκτός αν πιστεύουν πως η κοινωνία «έξω από τα γκέτο και τα προάστια» έχει
γίνει ως δια μαγείας μια κοινωνία ισότητας- τους προτείνουν να ανταλλάξουν μία πατριαρχία με μία άλλη. […]
Η άποψη περί εξάλειψης της πατριαρχίας στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία είναι
απαραίτητη προϋπόθεση της ρατσιστικής προσταγής προς τις γυναίκες των «γκέτο και
των προαστίων» για ρήξη με την καταγωγή τους. Αντίστροφα, ο ρατσισμός λειτουργεί ως απαραίτητη προϋπόθεση της αντιφεμινιστικής άποψης περί εξάλειψης της πατριαρχίας: γιατί, χωρίς τη συνδρομή του ρατσισμού –της αντίθεσης δηλαδή ανάμεσα
στον «κόσμο των γκέτο» και την «κανονική» κοινωνία- η άποψη αυτή θα κατέρρεε. Ο
κεντρικός ρόλος αυτής της αντίθεσης φαίνεται ξεκάθαρα στη διατύπωση της άποψης
της Ελίζαμπεθ Μπάντιντερ: «Είναι παράλογο να τοποθετούμε στο ίδιο επίπεδο τη βία
ενάντια στις γυναίκες που παρατηρείται στις δημοκρατικές χώρες και αυτή που λαμβάνει χώρα στα πατριαρχικά κράτη, τα μη δημοκρατικά. Σ’ αυτά τα τελευταία, η βία
ενάντια στις γυναίκες βασίζεται σε φιλοσοφικές, παραδοσιακές και θρησκευτικές αρχές που είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές μας. […] Αντίθετα, η βία κατά των γυναικών στις κοινωνίες μας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές μας […] και αποκαλύπτει μια παθολογία που χρήζει θεραπείας22».
Προκειμένου να αρνηθεί τον δομικό χαρακτήρα της πατριαρχίας και των βιαιοτήτων
της, η Μπάντιντερ την εξωτικοποιεί, φτάνοντας στο σημείο να την ταυτίζει με ορισμένα
κράτη. Κι αυτό το κάνει αποκλειστικά για να μπορέσει να υποστηρίξει πως τα άλλα κράτη
δεν είναι «πατριαρχικά». Έτσι, ο οριενταλισμός –δηλαδή η εξωτικοποίηση της βίας- είναι
το απαραίτητο στήριγμα του αντιφεμινιστικού λόγου της Μπάντιντερ. […]

ντια στην πατριαρχία

Ας ξανασκεφτούμε τη διάρθρωση έμφυλης και φυλετικής καταπίεσης

Μία μορφή έκφρασης της διάκρισης εναντίον μίας κοινωνικής ομάδας, εκτός από τον
πατερναλισμό, είναι η επίμονη εφαρμογή «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Απαιτούμε περισσότερα από άτομα που ανήκουν σε μια στιγματισμένη κοινωνική ομάδα –
είτε πρόκειται για φυλετικές ομάδες, είτε για ομοφυλόφιλους, είτε για γυναίκες- απ’ ό,
τι από μέλη κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων. Καλούνται να αποδείξουν ότι «αξίζουν»
αυτό που οι άλλοι κατέχουν δικαιωματικά εκ γενετής. Η προσταγή προς τις γυναίκες
μιας φυλετικής ομάδας να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους είναι ένα παράδειγμα
αυτής της διαδικασίας. Αν μπορούμε να υποθέσουμε πως αυτές οι υπερβολικές απαιτήσεις είναι ρατσιστικές, αφού απευθύνονται σε ορισμένες γυναίκες και όχι σε άλλες,
μπορούμε επίσης να τις χαρακτηρίσουμε σεξιστικές, αφού δεν απευθύνονται στους
άντρες, ούτε σ’ αυτούς της κυρίαρχης ούτε σ’ εκείνους της κυριαρχούμενης ομάδας.
Συμβουλεύοντας τις νεαρές κοπέλες «των γκέτο και των προαστίων» να εγκαταλείψουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, οι φεμινίστριες υποτιμούν τους δεσμούς και την
υποστήριξη που από την παιδική ηλικία έχουν ανάγκη αυτές οι κοπέλες –όπως ακριβώς
κι εμείς οι λευκές- για να ζήσουν. Επίσης, οι φεμινίστριες αυτές συνεισφέρουν στην κατασκευή μιας εικόνας του «κόσμου έξω από τα προάστια» σαν ένα ελντοράντο: ένα τόπο
όπου η πατριαρχία έχει εξαλειφθεί. Αυτή η κατασκευή έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες
τις καμπάνιες των φεμινιστριών ενάντια στο σεξισμό στην κοινωνία «γενικά». Αλλά είναι
αντίθετη και με τους ίδιους τους σκοπούς του φεμινισμού, που είναι όχι μόνο η ανάδειξη
του σεξισμού όπου κι αν βρίσκεται, αλλά και η εναντίωση στην πατριαρχική άποψη ότι ο
σεξισμός μπορεί να απουσιάζει από κάποιους χώρους, από κάποιες σχέσεις, ότι είναι με
λίγα λόγια εντοπισμένος και άρα μπορούμε να του ξεφεύγουμε.
Άρα λοιπόν, πιέζοντας τις κοπέλες αυτές να αφήσουν πίσω τις κοινωνικές τους σχέσεις, ουσιαστικά τις προτρέπουν να βρουν κάποιον σύντροφο γαλλικής καταγωγής21.

Η πατριαρχία δεν είναι το μοναδικό σύστημα που καταπιέζει τις γυναίκες των «γκέτο και των προαστίων». Οι γυναίκες αυτές καταπιέζονται επίσης από τον ρατσισμό. Οι
μορφές καταπίεσης δεν προστίθενται η μία πάνω στην άλλη με μηχανικό τρόπο, διαδοχικά στον χώρο και το χρόνο. Δεν υπάρχει κάποια πινακίδα που να γράφει: «Εδώ τελειώνει το πατριαρχικό σύστημα και αρχίζει το ρατσιστικό σύστημα». Τα δύο (ή περισσότερα) συστήματα καταπίεσης συνυπάρχουν στον ίδιο χρόνο και τόπο. Συνδυάζονται. Και ο συνδυασμός τους δεν μοιάζει ούτε με μία «αμιγή» πατριαρχική καταπίεση,
ούτε με μία «αμιγή» φυλετική καταπίεση. Μα υπάρχουν τελικά «αμιγείς» μορφές καταπίεσης; Αν υποθέσουμε πως μία γυναίκα πλήττεται μόνο από τον σεξισμό, αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά στα υπόλοιπα κριτήρια ιεράρχησης –δηλαδή τη φυλή, την εθνικότητα, την τάξη, την ηλικία, τις σεξουαλικές πρακτικές κλπ- η γυναίκα αυτή ανήκει αποκλειστικά σε κυρίαρχες ομάδες. Αντίστοιχα, αν υποθέσουμε πως κάποιο άτομο πλήττεται μόνο από τον ρατσισμό, υπονοείται πως το άτομο αυτό εντάσσεται σε κυρίαρχες
ομάδες όσον αφορά στις υπόλοιπες διαστάσεις –και συγκεκριμένα πως ανήκει στην
κυρίαρχη έμφυλη κατηγορία. Με άλλα λόγια, με βάση αυτή τη λογική, το πρότυπο
θύμα του ρατσισμού θα ήταν ένας άντρας και αντίστοιχα, το πρότυπο θύμα του σεξισμού θα ήταν μία λευκή γυναίκα. […]
Η καταπίεση των γυναικών μιας φυλετικής ομάδας, όσον αφορά στον ρατσισμό, δεν
είναι «ειδική» σε σχέση μ’ αυτή που υφίστανται οι άντρες της ίδιας φυλετικής ομάδας˙
και όσον αφορά στην πατριαρχία, η καταπίεση που υφίστανται δεν είναι «ειδική» σε
σχέση μ’ αυτή που υφίστανται οι λευκές γυναίκες. Δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε «ειδική», παρά μόνο αν παραδεχτούμε ότι η καταπίεση που υφίστανται οι λευκές γυναίκες είναι κι αυτή ειδική˙ και ότι «λευκός –ή» δεν σημαίνει «απών –ούσα» από
το ρατσιστικό σύστημα. Η θέση κυριαρχίας πολλές φορές συγχέεται με μία μη- θέση.
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Ελληνίδα καθηγήτρια γαλλικών έδωσε το διπλανό σκιτσάκι
στους μαθητές της στο σχολείο . Περήφανη για το φρέσκο
ντοκουμέντο από τη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία και για
την ιδέα της να εξασκηθούν οι μαθητές της στη γλώσσα, ή
καλύτερα στη γνήσια αντιμουσουλμανική επιχειρηματολογία
των δυτικών κρατών και στις δοξασίες περί μιας υποτιθέμενης
μουσουλμανικής προπαγάνδας που απειλεί να εκφυλίσει τις
γυναίκες της Δύσης.

Αυτό ακριβώς μας λένε έμμεσα οι άντρες που υποστηρίζουν πως τα ζητήματα του φύλου αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες, οι Λευκοί –ές για τους οποίους τα ζητήματα
του ρατσισμού αφορούν αποκλειστικά τους Μαύρους και τους Άραβες. Ωστόσο, στην
πραγματικότητα των δυαδικών συστημάτων ιεράρχησης, υπάρχει θέση για όλους:
τόσο για τους- τις κυρίαρχους –ες, όσο και για τους- τις κυριαρχούμενους –ες.
Είναι επείγον να αναθεωρήσουμε τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουμε πως
διαρθρώνονται και εμπλέκονται η πατριαρχία και ο ρατσισμός, αλλά και τη στράτευσή μας. Το φεμινιστικό κίνημα δεν μπορεί να επιβιώσει, παρά μόνο αν γίνει πραγματικά οικουμενικό και λάβει υπόψη του όλες τις γυναίκες, όλες τις καταστάσεις που τις
αφορούν και όλες τις αρνήσεις τους. Συγκεκριμένα, πρέπει να ξεφορτωθούμε την άποψη περί δυτικής ανωτερότητας, γιατί μας οδηγεί σε δύο στάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά εξίσου επικίνδυνες. Η πρώτη αφορά στην απαίτηση που έχουμε από τις
«άλλες γυναίκες» να ακολουθούν τη στρατηγική που έχουμε αναπτύξει εμείς από τη
δική μας θέση, εμποδίζοντάς τες να εκκινήσουν από τη δική τους θέση και θέτοντας
τες «εκτός φεμινισμού» αν δεν συμμορφώνονται˙ κι έτσι καταλήγουμε να κόβουμε στα
μέτρα μας φεμινισμούς «έγχρωμους» ή «του τρίτου κόσμου». Η δεύτερη αποτελεί τη
λογική συνέχεια της «προϋπόθεσης της ανωτερότητας» και καταλήγει στο αξίωμα ότι
«οι γυναίκες στη Δύση είναι ευνοημένες». Το αξίωμα αυτό επιτρέπει να θεωρηθεί πως
ο σεξισμός είναι εντοπισμένος σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και νομιμοποιεί τον στιγματισμό τους. […] Και αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα όλων όσων, ήδη
από την αρχή του δεύτερου κύματος του φεμινισμού στη Δύση, προσπαθούν να απονομιμοποιήσουν τους αγώνες μας.
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