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Ζούμε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών
διαδικασιών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο, τα
οποία φαίνεται να είναι σε αλληλεπίδραση. Η εκλογή του Τραμπ
στην Αμερική, η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη 1
συνθέτουν μια εικόνα, εκ πρώτης όψης, κάπως δυσοίωνη. Δυσοίωνη
γιατί με τον ερχομό αυτών ισχυροποιείται και ένας λόγος
ρατσιστικός, σεξιστικός που αποκλείει τα υποκείμενα από τον
δημόσιο χώρο και λόγο εξαιτίας της θρησκείας, του χρώματος,
της σεξουαλικότητας και του φύλου. Αντιμετωπίζει το θηλυκό
σώμα, ξεκάθαρα και δίχως περιστροφές, ως αντικείμενο προς
εκμετάλλευση και ως κατώτερο από αυτό του άνδρα.
Αυτές οι φωνές ακούγονται τόσο από ακροδεξιούς όσο και από
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νεοφιλελεύθερους, αλλά και από αριστερούς, τόσο εγχώρια όσο
και παγκόσμια. Δείτε, για παράδειγμα, τη δήλωση του
Ντάισεμπλουμ ότι οι νότιοι έφαγαν τα λεφτά τους σε γυναίκες
και ποτά. Αν αναλύσουμε προσεχτικά τη δήλωσή του, παρατηρούμε
καταρχάς ότι όλοι οι «νότιοι» είναι άνδρες ενώ σε δεύτερο
επίπεδο δεν αναγνωρίζεται το θηλυκό υποκείμενο ως κάποιο που
μπορεί να καταναλώσει, αντίθετα είναι αυτό που καταναλώνεται
από το αρσενικό υποκείμενο. Στον πυρήνα της, η δήλωση αυτή
είναι άκρως σεξιστική, υποτιμητική και δείχνει ότι το επίπεδο
ευαισθητοποίησης αναφορικά με ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας
είναι πολύ χαμηλό, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.

Είχε προηγηθεί, εξάλλου, και η δήλωση του ακροδεξιού Πολωνού
ευρωβουλευτή Γιάνους Κόρβιν-Μίκε ότι σαφώς και οι γυναίκες
πρέπει να πληρώνονται λιγότερα γιατί είναι πιο αδύναμες,
μικρότερες σε μέγεθος και λιγότερο ευφυείς, με λίγα λόγια
κατώτερα όντα. Οι δηλώσεις αυτές μόνο αφελείς και αστείες δεν
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Φέρουν μια ισχυρή αντίληψη
υποτίμησης της γυναικείας υπόστασης και δεν είναι άσχετες με
την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία και την
ισχυροποίηση της ακροδεξιάς, η οποία αποτυπώθηκε και στο
εκλογικό αποτέλεσμα του 2015 με την επικράτηση του
συντηρητικού και άκρως ξενοφοβικού κόμματος του Νόμου και της
Δικαιοσύνης (PiS).
Μην ξεχνάμε, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι πριν από μερικούς
μήνες, οι γυναίκες στην Πολωνία δώσανε μια ισχυρή μάχη και την
πετύχανε ενάντια στον νόμο που ήθελε να επεκτείνει την
απαγόρευση

εκτρώσεων

σε

καθολικό

επίπεδο 3 .

Αντίστοιχη

τροπολογία4 ήθελε να περάσει και ο Τραμπ περιστοιχισμένος από
άνδρες συμβούλους. Το γεγονός ότι ήταν όλοι τους άνδρες και
αποφάσιζαν για την τύχη των ζωών και των σωμάτων των γυναικών,
αποτυπώνει τόσο σε συμβολικό αλλά και σε πραγματικό επίπεδο
την αντιμετώπιση των γυναικών.
Η επίκληση στο έθνος, στη διατήρησή του, στη συνέχισή του και
στην αναπαραγωγή του μέσα από τα σώματα των γυναικών σαφώς και
δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Το παρατηρούμε σε διάφορες
περιόδους μέσα από την ανακίνηση του δημογραφικού ζητήματος ή
αλλιώς της υπογεννητικότητας, προσδίδοντας στην εκάστοτε μήτρα
εθνική και πολιτική σημασία. Κάπως έτσι έρχονται στο προσκήνιο
εθνικιστικές και σεξιστικές λογικές, οι οποίες έχουν στο
επίκεντρό τους το θηλυκό σώμα, τη διαχείρισή του με απώτερο
σκοπό τον έλεγχό του. Αντίστοιχα, τα σώματα των ΛΟΑΤΚΙ
υποκειμένων, που δεν μπορούν με «φυσικό» τρόπο να
αναπαραγάγουν το έθνος, όχι μόνο θεωρούνται ανεπιθύμητα, αλλά
τοποθετούνται στο πυρ το εξώτερον, στιγματίζονται ως ανίκανα
και συχνά γίνονται θύματα βίαιων επιθέσεων.

Στο σημείο αυτό, θα λέγαμε ότι ο φασισμός και ο σεξισμός
συναντώνται στο θηλυκό σώμα, τροφοδοτώντας ο ένας τον άλλον
και συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός συντηρητικού πλαισίου,
όπου όλα είναι υπό καθεστώς ελέγχου. Οτιδήποτε,
οποιο(α)σδήποτε ξεφεύγει από αυτό το κυρίαρχο πλαίσιο θα
διώκεται, θα απομονώνεται, θα εξορίζεται, θα προπηλακίζεται,
θα είναι το ξένο, το άλλο, το διαφορετικό. Κάπου εδώ όμως θα
δανειστούμε από τον Φουκώ την άποψη ότι όπου υπάρχει εξουσία
υπάρχει και αντίσταση. Τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, παρατηρούμε την ύψωση αναχωμάτων απέναντι σε αυτές
τις σεξιστικές και φασιστικές λογικές που περιορίζουν την
ελεύθερη βούληση και δράση των υποκειμένων.
Η επίθεση που δέχονται τα σώματα των θηλυκών και των ΛΟΑΤΚΙ
υποκειμένων από τις κυρίαρχες πολιτικές, είναι δυνατόν,
ακριβώς μέσα από τη διαδικασία της αντίδρασης, να αλλάξει
κατεύθυνση και σαν μπούμερανγκ να στραφεί εναντίον τους. Όσο
οι επιθέσεις εντείνονται οι αντιστάσεις οξύνονται, και αυτή
είναι δυνατό να δημιουργήσει συνθήκες ρήξης, αλλά και νίκης.
Στο εγχώριο συγκείμενο, ακολουθώντας και το διεθνές
παράδειγμα, οι θεματικές που άπτονται του ζητήματος του φύλου
την τελευταία δεκαετία έχουν μπει με δυναμικό τρόπο στον
δημόσιο λόγο. Σε αυτό βέβαια έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι
τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο κινηματικό επίπεδο έχει τεθεί
μια τέτοια ατζέντα. Μια άλλη διαπίστωση όμως είναι ότι τα
ζητήματα φύλου και γενικότερα ο αντισεξισμός συζητούνται
αποσπασματικά και δεν αποτελούν θέματα της βασικής πολιτικής
ατζέντας του κινηματικού χώρου.
Συζητούνται αποσπασματικά και δίχως προτάσεις ουσιαστικής
αλλαγής του τρόπου σκέψης και δράσης και επιπλέον τις
περισσότερες φορές τίθενται μέσα από τη λογική ότι αφού δεν
τίθεται από τις ίδιες τις γυναίκες δεν υπάρχει λόγος να τεθεί
από τους άνδρες.
Το ζήτημα του αντισεξισμού εν γένει δεν είναι μια καθημερινή
πρακτική ενσωματωμένη τόσο στις ατομικές συμπεριφορές όσο και
στις πολιτικές διαδικασίες και αυτό είναι ένα βασικό

ζητούμενο του κινήματος.
Από την άλλη, το αντιφασιστικό κίνημα, μέσα από τις
αντιφασιστικές δράσεις, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό
επίπεδο, μετά και από την άνοδο της Χρυσής Αυγής, παρουσιάζει
μια συνεχή και συνεπή παρουσία. Πόσο όμως αντισεξιστικό μπορεί
να θεωρηθεί το αντιφασιστικό κίνημα; Ο μιλιταριστικός τρόπος,
όπως αυτό εκδηλώνεται τόσο μέσα από την αμφίεση, αλλά και από
τις μεθόδους αντιμετώπισης των φασιστών, λειτουργεί
αποτρεπτικά στη διαδικασία της αντισεξιστικοποίησης του
αντιφασιστικού κινήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι και θηλυκά
υποκείμενα δεν συμμετέχουν σε αυτό και μάλιστα εξίσου
μαχητικά, αλλά η κυρίαρχη εικόνα παραμένει αρσενική, βίαιη,
άγρια, εκείνη του γυμνασμένου μάτσο άνδρα, η οποία λειτουργεί
αποτρεπτικά για τους πολλούς/ές.
Αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο από τα στερεότυπα που κυριαρχούν
και που σχετίζονται τόσο με την έμφυλη διάσταση της χρήσης του
δημόσιου χώρου, αλλά και με την μονοπωλιακή χρήση της βίας από
τα αρσενικά υποκείμενα και την ταυτόχρονη τοποθέτηση των
θηλυκών υποκειμένων στην κατάσταση του ευάλωτου, του αδύναμου,
του ευαίσθητου, φοβισμένου πλάσματος. Ως εκ τούτου, το
αντιφασιστικό κίνημα μονοπωλείται από αυτή την εικόνα του
μάτσο, γυμνασμένου άνδρα που επιτίθεται στον μάτσο, γυμνασμένο
φασίστα.
Η μορφή του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έτσι όπως
διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι διττή. Η μία είναι οι
εκδηλώσεις-διαδηλώσεις και η άλλη η πιο επιθετική απάντηση
στους φασίστες. Ο αντισεξισμός κινείται κυρίως γύρω από τη
σφαίρα της ευαισθητοποίησης των υποκειμένων αναφορικά με το
φύλο, τις έμφυλες διαστάσεις, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα
του άλλου. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε δει συγκρούσεις ενάντια
στον σεξισμό, ο οποίος αποτελεί ένα σύστημα ιεραρχίας στο
οποίο συστηματικά υποτιμάται ο ρόλος και η υπόσταση του
θηλυκού υποκειμένου, όπως έχουμε δει αντίστοιχα ενάντια στους
φασίστες.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι τυχαίο και είναι βαθύτατα
πολιτικό. Ο σεξισμός είναι τόσο βαθιά ενσταλαγμένος μέσα μας
που διακλαδώνεται, παίρνει διάφορες μορφές και εντέλει κάνει
τον εχθρό αόρατο ή καλύτερα αδιόρατο. Όλοι θα πουν ότι είναι
αντισεξιστές, ναι, και οι αντιεξουσιαστές-αναρχικοί θα το
πουν, αλλά αλήθεια σε ποιο βαθμό είναι ικανοί, πρώτον, να
αναγνωρίσουν τον σεξισμό και, δεύτερον, πόσο αλλά και με
ποιους τρόπους είναι διατεθειμένοι να τον παλέψουν όταν οι
ρίζες της πατριαρχίας είναι τόσο βαθιές και οι ίδιοι
καλύπτονται αρκετές φορές κάτω από τον μανδύα της
αντιεξουσίας; Από την άλλη, ο αντιφασισμός έχει έναν εχθρό,
ξεκάθαρο, τον φασισμό, τον ακροδεξιό, τη ρητορική του και την
πρακτική του και επομένως μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Η αντισεξιστικοποίηση του αντιφασιστικού κινήματος εμφανίζεται
ως πρόκληση και ως μεγάλο στοίχημα στις δεδομένες συνθήκες.
Είναι, ωστόσο, εφικτό να ενσταλάξουμε στοιχεία αντισεξισμού
μέσα στο αντιφασιστικό κίνημα. Στη Ροζάβα, για παράδειγμα,
πρόσφατα δημιουργήθηκε ένας πυρήνας IRPGF5, και αν ακούσετε τη
σύντομη διακήρυξή τους, αναφέρονται στον πόλεμο ενάντια στην
πατριαρχία ως θεμελιώδες στοιχείο της δράσης τους. Εδώ, –που
τόσο πολύ επικαλούμαστε το παράδειγμα της Ροζάβα, ίσως γιατί
απέχει πολύ από τον δικό μας τρόπο ζωής και οργάνωσης και ό,τι
απέχει το εξωτικοποιούμε, το θαυμάζουμε από μακριά, αλλά είναι
δύσκολο να το υιοθετήσουμε γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε μάλλον
ριζικά–, θα ακούσουμε για την πατριαρχία και τον πόλεμο που
πρέπει να κάνουμε ενάντια σε αυτή αν όχι ποτέ τότε σίγουρα
σπάνια, κυρίως στις 30 Νοέμβρη ή σε κάποιο περιστατικό έμφυλης
βίας. Είναι κάπως επετειακός αυτός ο πόλεμος.
Η καθημερινή μας δράση σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων
μας μπορεί να αποτελέσει τη ρωγμή σε αυτό το κυρίαρχο πλαίσιο
αντιλήψεων. Η μάχη ενάντια στον φασισμό και τον σεξισμό είναι
προσωπική, αλλά και συλλογική υπόθεση. Για αυτό, όταν είμαστε
μάχιμοι αντιφασίστες δεν μπορούμε να μην είμαστε και μάχιμοι
αντισεξιστές, όποια μορφή κι αν λαμβάνει αυτή η δράση. Κάπως
έτσι θα οικοδομήσουμε το άλλο παράδειγμα, όπως έγινε και

γίνεται διαρκώς στη Ροζάβα. Οι αντιδράσεις και η συσπείρωση
των θηλυκών και ΛΟΑΤΚΙ υποκειμένων εξάλλου σε Ευρώπη και
Αμερική, σε ένα glocal6 θα λέγαμε επίπεδο, ενάντια στις
επιθέσεις που δέχονται από τις κυρίαρχες κρατικές-εθνικές
πολιτικές, αποτελεί ένα σημείο όπου ο αντιφασισμός και ο
αντισεξισμός συναντιούνται και είναι δυνατόν να οικοδομήσουν
μια άλλη πραγματικότητα, ισότητας, αλληλεγγύης και
αξιοπρέπειας, συνειδητοποιώντας βέβαια ότι οι ρίζες της
πατριαρχίας είναι πολύ βαθιές και πρέπει να σκάψουμε πολύ,
μέσα μας και έξω μας, ατομικά και συλλογικά, για να τις
ξεριζώσουμε από την καθημερινή μας πρακτική και ζωή.
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Σημειώσεις:
1. Για μια διεξοδική καταγραφή της ανόδου της ακροδεξιάς
στην Ευρώπη βλ. Martin Smith & Tash Shifrin, (2016),
“Fascism and the far right in Europe: country by country
guide
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διαθέσιμο
διαδικτυακά:
https://www.dreamdeferred.org.uk/2016/04/fascism-and-the
-far-right-in-europe-country-by-country-guide-part-one/
2. Εδώ παραθέτουμε και τη δήλωση του κυβερνητικού
εκπροσώπου της Ν.Δ. Ν. Δένδια: «Με αυτά που κάνετε, όχι

με τη Σκάρλετ Γιόχανσον δεν θα βγαίνατε για κοκτέιλ,
αλλά και η μακαρίτισσα, Γεωργία Βασιλειάδου, πολύ θα σας
έπεφτε!», αλλά και το σεξιστικό σχόλιο του βουλευτή
Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κωνταντινέα εναντίον της
εκπαιδευτικού Π. Σοφιανού: «Βγάλε το μέικ απ και τα
σκουλαρίκια και μετά μίλα».
3. Στην Πολωνία η άμβλωση επιτρέπεται μόνο σε τρεις
περιπτώσεις: αν κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της μητέρας,
αν από τον προγεννητικό έλεγχο διαπιστωθεί κάποια
σοβαρή, ανίατη ασθένεια στο έμβρυο και αν η εγκυμοσύνη
ήταν αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.
4. Ο Τραμπ υπέγραψε μια εκτελεστική πράξη κατά των
αμβλώσεων επαναφέροντας την αποκαλούμενη ως «Mexico City
Policy» που είχε υιοθετήσει ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1984.
Πρακτικά, η απόφαση του Τραμπ απαγορεύει τη
χρηματοδότηση διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που
παρέχουν βοήθεια, ενημέρωση και συμβουλεύουν για θέματα
οικογενειακού προγραμματισμού και αναπαραγωγικών
επιλογών εφόσον μεταξύ αυτών υπάρχει και η επιλογή της
άμβλωσης. Γι’ αυτό και η πολιτική αυτή συχνά αποκαλείται
ως διεθνής «νόμος-φίμωτρο».
5. International Revolutionary People’s Guerrilla Forces.
6. Πρόκειται για έναν συνδυασμό των λέξεων global και local
για να δείξει την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή
εμπειριών του τοπικού στοιχείου/κινήματος με το
παγκόσμιο.
Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος
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