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Φεντερίτσι:
Οι
γυναίκες διεκδικούν τα κοινά
Μετάφραση: Σοφία Παπαγιαννάκη
H φεμινίστρια θεωρητικός Σίλβια Φεντερίτσι συζητά με την
Graciela Monteagudo για την ανάγκη αμφισβήτησης των
καπιταλιστικών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσω της
θεώρησης των κοινών αγαθών καθώς και το ζήτημα της πρόσβασης
των γυναικών του στην υγεία και την αναπαραγωγική φροντίδα. Η
συνέντευξη δόθηκε για το περιοδικό NACLA Report on the
Americas και δημοσιεύτηκε στις 25 Αυγούστου 2019.
GRACIELA MONTEAGUDO (GM): Η ανάλυσή σας φωτίζει τους τρόπους
με τους οποίους οι γυναίκες έχουν δημιουργήσει τα κοινά για να
πάρουν τον έλεγχο των σωμάτων τους, των οικογενειών τους, του
περιβάλλοντος, καθώς ενσωματώνουν την παραγωγική και αναπαραγωγική εργασία. Καλώντας την αριστερά να αναγνωρίσει
επιτέλους ότι απέτυχε να δημιουργήσει καλύτερους κόσμους κάθε
φορά που πήρε την εξουσία, προτείνετε να εστιάσουμε στο πώς οι
γυναίκες εμπλέκονται σε μη καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής
για να δημιουργήσουν οικονομικά-συναισθηματικά κοινά στα οποία
η παραγωγή κι η αναπαραγωγή ζωής δεν διαχωρίζονται.
Παρακαλώ, εξηγήστε μας πώς τα κοινά, στο πλαίσιο του
νεοφιλελευθερισμού, δημιουργούν μια διαφορετική, βιώσιμη
εναλλακτική στον κρατικό κομμουνισμό, κυρίως για τις γυναίκες,
και γιατί οι μικρομεσαίοι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να δώσουν
προσοχή σε αυτές τις πρακτικές.
SILVIA FEDERICI (SF): Τα κοινά είναι μια θεμελιώδης αρχή
κοινωνικής οργάνωσης, όχι ένα σύνολο πραγμάτων. Περισσότερο
είναι μια αρχή που αλλάζει τόσο τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσο
και το πώς η κοινωνία οργανώνεται. Η θεμελιώδης αρχή των
κοινών είναι ότι η κοινωνία βασίζεται στην αυτοοργάνωση, όπου
όλοι έχουν πρόσβαση στον κοινό πλούτο, και ούτε ο πλούτος που
παράγεται ούτε ο φυσικός πλούτος ιδιωτικοποιούνται.

Αφορά επίσης και τον τρόπο με τον οποίο οι αγώνες μας
οργανώνονται. Βλέπουμε παραδείγματα αυτού στους αγώνες της
υπαίθρου και της πόλης στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες
Πολιτείες, από το Occupy μέχρι το Standing Rock. Υπάρχει ένα
ενδιαφέρον σήμερα να δημιουργηθούν «κοινά της γνώσης», τόποι
όπου η γνώση παράγεται με μη εμπορικό τρόπο.
Η πολιτική των κοινών εκφράζει την ιδέα ότι η ικανοποίηση των
βασικών αναγκών μας δεν πρέπει να είναι αντικείμενο κέρδους
και να γίνει πηγή εκμετάλλευσης. Πρέπει να συμμετέχουμε στη
λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές μας. Έχουμε ιστορικά
εκδιωχθεί από τη γη, αλλά επίσης έχουμε απωλέσει τη γνώση που
ερχόταν μαζί με την κατοχή της γης και των φυσικών πόρων, και
έχουμε αποξενωθεί από τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις.
Ουσιαστικά, βλέπω την ιδέα των κοινών ως τον ορίζοντα του
αγώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα δεν μπορούμε να αγνοούμε την
ύπαρξη του κράτους και να αναδιοργανώσουμε την παραγωγή χωρίς
κάποια εξάρτηση από κρατική χρηματοδότηση και υπηρεσίες. Αλλά
το ερώτημα είναι: Γιατί αγωνιζόμαστε; Τι βλέπουμε ως σκοπό του
αγώνα μας; Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε μια κοινωνία όπου η
εξουσία οργανώνεται από τα κάτω. Ακόμη κι αν εξαρτόμαστε από
το κράτος, μπορούμε ακόμη να θέσουμε όρια σε αυτή την εξάρτηση
και να θεσπίσουμε μορφές ελέγχου των υπηρεσιών και των πόρων
που παρέχει. Αυτό είναι το σημείο κλειδί στην πολιτική των
κοινών.
Το κράτος έχει μονοπωλήσει τους φυσικούς πόρους, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι μπορούμε να του επιτρέψουμε να παίρνει βασικές
αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση της ανα/παραγωγής, τη
διανομή του πλούτου και των υπηρεσιών που λαμβάνουμε. Πρέπει
να οργανωθούμε σε επίπεδο γειτονιάς και σε εθνικό επίπεδο για
να ελέγξουμε και να καθορίσουμε τη δραστηριότητα του κράτους
όσο περισσότερο μπορούμε· πρέπει να κάνουμε συμμαχίες με
ανθρώπους που δουλεύουν για το κράτος, γιατί η περισσότερη
δουλειά του κράτους γίνεται από υπαλλήλους που έχουν
ανταγωνιστική σχέση με αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κοινούς
τόπους, να θέσουμε περιορισμούς στο κράτος, και να ξεκινήσουμε

τη διαδικασία της εκ νέου οικειοποίησης του πλούτου που
παράγουμε. Αυτό για μένα είναι η πολιτική των κοινών.
Σήμερα, οι περισσότεροι κρατικοί θεσμοί και υπηρεσίες μοιάζουν
με εφιάλτη. Για παράδειγμα, τα γηροκομεία, όπου πολλοί
άνθρωποι πηγαίνουν όταν δεν είναι πια αυτάρκεις και όπου πολύ
συχνά καταλήγουν δεμένοι σε ένα κρεβάτι, κατεσταλμένοι,
λερωμένοι για ώρες γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις είναι όλο και
περισσότερο υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες. Αναφορές
που έχουν γίνει στο κράτος επιβεβαιώνουν μεγάλη
κακομεταχείριση – ηλικιωμένοι με μελανιές, άνθρωποι με
Αλτσχάιμερ δεμένοι στα κρεβάτια τους. Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό.
Φυσικά, αυτό σημαίνει αγώνες για ευρείες μεταρρυθμίσεις,
ξεκινώντας με μια μείωση της εργασιακής μέρας, γιατί δεν
μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια συνέλευση γειτονιάς ή να
συζητήσουμε για τη νοσοκομειακή περίθαλψη αν δουλεύουμε είκοσι
τέσσερις ώρες τη μέρα. Αυτό συνεπάγεται συμμετοχή σε
διαφορετικά είδη αγώνα και οικοδόμηση διαφορετικών ειδών
κοινωνικών οργανώσεων: κοινωνικές, φεμινιστικές, οικολογικές,
εργατικές. Πρέπει να έχουμε δίκτυα οργανώσεων για να συζητάμε
τι είναι υγειονομική περίθαλψη και τι φροντίδα θέλουμε. Τώρα,
μεταξύ της κοινωνίας και του νοσοκομείου, δεν υπάρχει τίποτα.
Τη δεκαετία του 1960, με τους γυναικείους αγώνες στην Ιταλία,
οι γυναίκες απέκτησαν consultorios – κλινικές της κοινότητας,
που διευθύνονταν κυρίως από γυναίκες, όπου μπορούσες να πάρεις
δωρεάν πληροφορίες, αντισυλληπτικά, να κάνεις άμβλωση και
κάποιες πρώτες βοήθειες. Τα νοσοκομεία είναι γραφειοκρατικά
μέρη. Με τον τρόπο που είναι δομημένα τώρα, δεν έχουμε φωνή
εκεί.
GM: Στην Αργεντινή, πολλοί αυτόνομοι χώροι που δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της κρίσης της δεκαετίας του ’90 και στις
αρχές του 2000 περιήλθαν κάτω από το κράτος. Ποιες είναι οι
προκλήσεις και οι ευκαιρίες που τέτοιες αλλαγές σημαίνουν για
τα κοινά στην Αργεντινή του σήμερα;
SF: Μια προϋπόθεση για μένα είναι ότι ο καπιταλισμός πρέπει να

φύγει. Γι’αυτό σε οποιονδήποτε αγώνα συμμετέχουμε, θα πρέπει
να στοχεύει να φυτέψει τους σπόρους μιας διαφορετικής
κοινωνίας και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της
επαναοικειοποίησης. Όπως είπα, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε
τις χρηματικές σχέσεις και το κράτος. Οι Ζαπατίστας ακόμη
εξαρτώνται από την αγορά, καθώς δεν παράγουν όλα όσα
χρειάζονται. Αλλά έχουν κάποια μορφή αυτο-κυβέρνησης και νέων
κοινοτικών δομών, νέων θεσμών σφυρηλατημένων από τα κάτω.
Πρέπει να δημιουργήσουμε τη δική μας βάση· χρειάζεται να
δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ μας που να είναι πιο
συνεργατικές. Έχουμε απέναντί μας μια καπιταλιστική κοινωνία
που έχει οικοδομηθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια, οπότε η
απελευθέρωσή μας από τον καπιταλισμό θα είναι μια μακρά
διαδικασία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο του μέλλοντος
ήδη στο παρόν.
GM: Νομίζω ότι παραθέτετε τον Massimo De Angelis στο έργο σας,
ο οποίος λέει ότι η αστική τάξη αναπτυσσόταν κατά τη διάρκεια
της Αναγέννησης σε πόλεις όπως η Φλωρεντία με τους Μέδικους.
Παρόλο που δεν ήταν καπιταλισμός τότε, βλέπουμε ότι υπήρχε μια
εμβρυακή μορφή εκεί.
SF: Ναι, στον βαθμό που παίρνουμε την ευθύνη για τις ζωές των
άλλων ανθρώπων, αυτό πρέπει να συμβεί και στη διαδικασία
παραγωγής − για παράδειγμα, άρνηση δουλειών που είναι
καταστροφικές, όπως η παραγωγή υδροκυανίου και όπλων. Με τον
ίδιο τρόπο, η πολιτική δουλειά πρέπει να έχει μια θετική
πλευρά − για παράδειγμα, κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών για τη
βελτίωση των ζωών μας. Διαφορετικά, πολλοί θα προτιμήσουν να
πάνε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα αντί για μια πολιτική
συνάντηση.

GM: Θα ήθελα να εστιάσουμε στο ζήτημα των αμβλώσεων στη
Λατινική Αμερική. Η νόμιμη, ασφαλής, δωρεάν άμβλωση είναι
δημοφιλής ακόμη και σε φτωχές και έγχρωμες γυναίκες, αλλά
επίσης βρίσκουμε και μεσοαστές και φτωχές γυναίκες που είναι
αντίθετες. Εντωμεταξύ, οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα
επίσης προπαγανδίζουν τη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση ως μια
τακτική εξάλειψης της φτώχειας – κάτι που θέτει τα δικά του
ζητήματα. Στην Αργεντινή, η Marea Verde (το Πράσινο Κύμα), ο
αγώνας για νόμιμη και ασφαλή άμβλωση, έχει κινητοποιήσει
εκατομμύρια γυναικών από διαφορετικά εθνο-φυλετικά υπόβαθρα
και εισοδήματα. Πώς αναλύετε αυτό το μαζικό λαϊκό κίνημα;
SF: Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο
αμβλώσεις χωρίς να μαχόμαστε για το δικαίωμα να κάνουμε
παιδιά. Θα πληρώσουμε το τίμημα αν δεν το κάνουμε. Νομίζω ότι
πολλές γυναίκες που αντιτίθενται στην άμβλωση φοβούνται ότι το
να έχεις παιδιά απαξιώνεται και ότι οι ζωές τους χάνουν την
αξία τους. Χρειάζεται μια πιο σύνθετη ανάλυση για εξηγήσουμε
γιατί υπάρχουν γυναίκες –ακόμη και φτωχές– που αντιτίθενται
στο δικαίωμα στην άμβλωση και δεν μπορούν να δουν τι κακό
προκαλεί στις γυναίκες ο εξαναγκασμός να κάνουν παιδιά που δεν
θέλουν.
Επίσης, τι είδους παρουσία έχει η εκκλησία στις φτωχές
κοινότητες; Τι είδους υποστήριξη παίρνουν οι γυναίκες απ’
αυτή; Δεν ξέρω πολλά γι’αυτό, ώστε να απαντήσω στην ερώτησή
σας. Είναι σημαντικό, παρ’ όλα αυτά, ότι ο Πάπας, σε απάντηση

στο κίνημα της Αργεντινής, λέει ότι η άμβλωση είναι ένα
τέχνασμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν θέλει οι
φτωχές γυναίκες να έχουν παιδιά. Έτσι επιβεβαιώνεται ο φόβος
τους ότι απαξιώνονται και περιθωριοποιούνται. Γι’ αυτό
χρειάζεται να τονίσουμε ότι η άμβλωση είναι μόνο μία πλευρά
της «επιλογής».
GM: Συνεχίζοντας να ασχολούμαστε με ζητήματα που αφορούν τις
γυναίκες υπό το καθεστώς του νεοφιλελευθερισμού –κυρίως των
φτωχών και έγχρωμων γυναικών–, η άλλη σημαντική συζήτηση για
το γυναικείο κίνημα στην Αργεντινή σήμερα είναι η πορνεία ή η
σεξεργασία.
Το κίνημα είναι χωρισμένο σε δύο ομάδες: το ένα θέλει να τη
νομιμοποιήσει και η άλλη ομάδα αυτοαποκαλείται ως πολέμιοι. Οι
πολέμιοι δεν θέλουν να θεωρούνται σεξεργάτριες. Βέβαια, οι
γυναίκες των οποίων το δικαίωμα στη γνώση και στην εργασία δεν
ικανοποιείται από το κράτος, εξωθούνται στην πορνεία. Το
αίτημα των πολέμιων δεν είναι να τη νομιμοποιήσουν, αλλά να
αναδείξουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται από το
κράτος, δημιουργώντας μια κατάσταση που τις αναγκάζει στην
πορνεία, και γι’ αυτό πιστεύουν ότι πρέπει να αποζημιωθούν. Η
άλλη ομάδα ζητά την αναγνώρισή τους ως σεξεργάτριες και τη
νομιμοποίησή τους. Εντωμεταξύ, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα
Ηνωμένα Έθνη προτρέπουν τις χώρες του παγκόσμιου Νότου να
καθιερώσουν τη «βιομηχανία» του σεξ ως έναν τρόπο να αυξήσουν
το ΑΕΠ και να μειώσουν το ποσοστό των άνεργων γυναικών. Ο
αγώνας για νομιμοποίηση δεν είναι μόνο για τη νομιμοποίηση των
ίδιων των εργαζόμενων του σεξ, αλλά επίσης για τον μαστροπό.
Ποια είναι η ανάλυσή σας γι’ αυτή τη συζήτηση στην Αργεντινή
σήμερα;
SF: Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες που ήταν σεξεργάτριες
ζητούν αποζημίωση από το κράτος γιατί τους απέκλεισε από την
εκπαίδευση και τα μέσα να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Αυτό
ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους επίσης, και
όσους δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται. Δεν είναι μόνο οι
σεξεργάτριες που τις εκμεταλλεύονται, που εξαναγκάζονται να

δουλεύουν σε συνθήκες που καταστρέφουν τις ζωές τους. Αυτή
είναι η συνθήκη για τους περισσότερους εργαζόμενους στον
κόσμο. Όταν κάποιες γυναίκες ορίζουν τους εαυτούς τους ως
εργαζόμενες του σεξ, αντί για πόρνες, που ήταν πάντοτε ένας
υποτιμητικός όρος, εντάσσονται στον μακρύ και μεγάλο αγώνα
ενάντια στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος και της
εργασίας. Ενώνονται με τα εκατομμύρια αυτών που την
αντιπαλεύουν.
Έχοντας τονίσει αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας των
σεξεργατριών δεν ήταν ποτέ για νομιμοποίηση αλλά για
αποποινικοποίηση. Την ίδια στιγμή, είναι δύσκολο να είσαι
ενάντια στη νομιμοποίηση, που για κάποιες γυναίκες προσφέρει
έναν βαθμό ασφάλειας, καθώς και τη δυνατότητα να έχουν κάποια
προνόμια και να μην αντιμετωπίζουν τη φυλάκιση. Δεν γνωρίζω
αρκετά, ίσως, σχετικά με το τι συνεπάγεται η νομιμοποίηση,
αλλά φοβάμαι ότι το να μάχεσαι ανοιχτά ενάντια στη
νομιμοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει το αίτημα παρέμβασης από
το κράτος για την ποινικοποίηση δραστηριοτήτων που θα
επηρεάσουν τις σεξεργάτριες. Με άλλα λόγια, ίσως να ζητείται
να έχει το κράτος περισσότερη εξουσία πάνω στις σεξεργάτριες.
Στις ΗΠΑ, οι οργανώσεις των μαύρων γυναικών πάντοτε
προειδοποιούσαν να μην το κάνουμε αυτό, ήταν ενάντια στο να
δίνουν στο κράτος εξουσία να επιβάλλει περιορισμούς, γιατί
γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιηθεί ενάντια στις πιο αδύναμες.
GM: Οι πολέμιοι στην Αργεντινή μιλούν για γυναίκες που θεωρούν
ότι έχουν επιβιώσει από την πορνεία. Δεν θέλουν να την
απαγορεύσουν, είναι υπέρ της αποποινικοποίησης. Το ζήτημα
είναι η νομιμοποίηση.
SF:
Αν
είναι
υπέρ
της
αποποινικοποίησης
της
πορνείας/σεξεργασίας, τότε συμμερίζονται την ίδια θέση με την
πλειονότητα των σεξεργατριών που, απ’ όσα γνωρίζω, ανέκαθεν
αντιστέκονταν στη νομιμοποίηση καθώς εισάγει μορφές κρατικού
ελέγχου που απορρίπτουν. Αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο
τι διακυβεύεται. Οι γυναίκες που θεωρούν τους εαυτούς τους
πολέμιες –γενικά– δεν είναι αντίθετες μόνο στη νομιμοποίηση

αλλά αντιτίθενται στη σεξεργασία, την πορνεία. Έχουν τη θέση
ότι δεν πρόκειται για δουλειά αλλά για βία. Πιστεύουν ότι
είναι μια μοναδική μορφή υποβάθμισης και υποδούλωσης.
Αυτό μου μοιάζει να είναι το σημείο που εμφανίζονται οι
πραγματικές διαιρέσεις.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιμείνουμε ότι υπάρχουν
εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο, στο Μπαγκλαντές, στην Ινδία,
στην Αυστραλία, που αυτοαποκαλούνται σεξεργάτριες και βρίσκουν
στη σεξεργασία μια δυνατότητα για δύναμη και ένα μέσο
επιβίωσης. Μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητά τους;
Ποιος μας δίνει το δικαίωμα να διαπραγματευόμαστε ενάντια σε
αυτό που προσφέρει σε εκατομμύρια γυναίκες τον τρόπο να
επιβιώσουν;
Πολλοί πολέμιοι θέλουν να πιστέψουμε ότι η εργασία του σεξ
είναι ο πιο βίαιος τρόπος εργασίας, ότι είναι καθαρή βία, ούτε
καν δουλειά. Αλλά τι γίνεται με τις γυναίκες που δουλεύουν στα
maquilas; Τι γίνεται με τις γυναίκες που πηγαίνουν στον
στρατό; Πολλές σεξεργάτριες είναι φοιτήτριες που πληρώνουν
δίδακτρα, ή οικιακές βοηθοί που ενισχύουν το οικογενειακό
εισόδημα. Κάνουν αυτή τη δουλεια ως επιπλέον εισόδημα για να
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Η εικόνα που έχουν οι
αντιτιθέμενοι για τη σεξεργάτρια είναι επιλεκτική και
αποπροσανατολιστική, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες που
δεν έχουν βιαστεί, δεν έχουν κακοποιηθεί ή δεθεί, και δεν
είναι όλες θύματα τράφικινγκ. Ισχυρίζονται: «Μη μου λες ότι
δεν έχω το δικαίωμα να αποκαλώ τον εαυτό μου εργάτρια».
Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλοί τύποι εργασίας που είναι βίαιοι
κι επικίνδυνοι για τις γυναίκες όσο και η εργασία του σεξ, και
παρ’ όλα αυτά δεν ασκείται ακόμη τόση κριτική για αυτούς.
Κάποιες φεμινίστριες υποστηρίζουν την παρένθετη μητρότητα
παρόλο που περιλαμβάνει την πώληση παιδιών, κάποια από τα
οποία είναι προορισμένα για μεταμόσχευση οργάνων. Και πού
είναι οι φεμινίστριες να αντιταχθούν ενάντια στις γυναίκες που
δουλεύουν στις maquilas, όπου κλείνουν τις πόρτες και οι
εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να βγουν έξω μέχρι να ολοκληρώσουν
τους στόχους των πωλήσεων, ακόμη και στις δύο ή στις τρεις τη
νύχτα.

Και σχετικά με τις γυναίκες που δουλεύουν στη βιομηχανία
λουλουδιών όπου, έπειτα από τρία χρόνια, μπορούν να χάσουν την
όρασή τους, τα νεφρά τους από τις αναθυμιάσεις και τα
εντομοκτόνα. Και αυτές οι γυναίκες είναι αντικείμενα
σεξουαλικής κακομεταχείρισης. Είναι μια αυταπάτη το γεγονός
ότι νομίζουμε πως πουλάμε τα κορμιά μας μόνο στους δρόμους και
τα μπορντέλα. Πρέπει παντα να χρησιμοποιούμε τα σώματά μας για
να υποστηρίζουμε τους εαυτούς μας. Πουλάμε τον εαυτό μας στον
γάμο, μένοντας με έναν άντρα που δεν αγαπάμε. Πουλάμε τον
εαυτό μας για να αποκτήσουμε ή να κρατήσουμε μισθωτές
δουλειές, να πάρουμε καλούς βαθμούς κ.λπ. Οι αντιτιθέμενες
είναι πολύ επιλεκτικές στην καταγγελία της βίας και της
κακομεταχείρισης.

GM: Οπότε πού τοποθετείτε τον εαυτό σας;
SF: Είμαι αντίθετη με κάθε μορφής εκμετάλλευσης, όχι μόνο στη
σεξεργασία.
GM: Συνεχιζοντας με το ζήτημα του πώς ασχολούμαστε σήμερα με
τα ζητήματα των γυναικών του παγκόσμιου Νότου, γίνονται
ενδιαφέρουσες συζητήσεις ανάμεσα στους αυτονομιστές στην
Αργεντινή σχετικά πάλι με το θέμα της άμβλωσης. Σήμερα, με
μερικές εξαιρέσεις, όπως είναι ο βιασμός, οι αμβλώσεις δεν
είναι νόμιμες. Αν η άμβλωση νομιμοποιηθεί, τότε θα γίνεται στα
νοσοκομεία και με δωρεάν τρόπο. Οι αυτονομιστές βλέπουν τα
νοσοκομεία ως μέρος του κράτους, έναν θεσμό υποβολής και
εκμετάλλευσης.
Οργανώνονται,
αντίθετα,
για
την

αποποινικοποίηση της άμβλωσης και την ελεύθερη πρόσβαση στη
μισοπροστόλη, ώστε οι γυναίκες να αποβάλλουν στο σπίτι χωρίς
να πηγαίνουν στον γιατρό. Από την άλλη, αυτές που θέλουν
νομιμοποίηση των αμβλώσεων απαντούν ότι ακόμη και με τη
μισοπροστόλη χρειάζεται να πας στον γιατρό για να επιβεβαιώσει
ότι όλα είναι εντάξει.
SF: Αν είχαμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ασφαλείς αμβλώσεις,
δεν θα εξαρτόμαστε από τα νοσοκομεία και το κράτος. Αλλά για
την ώρα, στα περισσότερα μέρη δεν την έχουμε. Λαμβάνοντας
υπόψη αυτή την πραγματικότητα, θα ήταν παράλογο να απορρίψουμε
τον αγώνα για αμβλώσεις στα νοσοκομεία. Μπορούμε να
οργανώσουμε εναλλακτικές, να ελέγξουμε τι παρέχει το κράτος,
αλλά λέγοντας ΌΧΙ στις αμβλώσεις στα νοσοκομεία είναι σαν να
μιλάμε από μια προνομιακή θέση.
Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τρόποι να πας στο νοσοκομείο.
Στις ΗΠΑ οι μαύρες γυναίκες, εμπνευσμένες από το κίνημα για
αναπαραγωγική δικαιοσύνη, ενθαρρύνουν τις γυναίκες να μην
πηγαίνουν να γεννήσουν μόνες, αλλά να πηγαίνουν μαζί με μια
βοηθό μητρότητας, κάποιον που θα παλέψει για να είναι σίγουρες
ότι δεν θα γίνει σε αυτές τίποτα που δεν το θέλουν. Η
κοινότητα έρχεται μαζί σου. Έχεις κάποιον που έρχεται μαζί σου
κι έτσι δεν είσαι μόνη. Δεν είναι τυχαίο που οι μαύρες
γυναίκες πήραν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί έχουν πολύ άσχημες
εμπειρίες με τα νοσοκομεία και τους γιατρούς. Αντί να πουν
«μην πας στο νοσοκομείο», για όσο δεν μπορούμε να παρέχουμε
εναλλακτικές, πρέπει να πάμε στο νοσοκομεί με τέτοιον τρόπο
που δεν θα είμαστε μόνες, δεν θα είμαστε αδύναμες.
Η αρχή των κοινών είναι να επαναποκτήσουμε τον έλεγχο στην
αναπαραγωγή, ώστε το κράτος να μην είναι ανώτερο. Αυτό ισχύει
και για το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης και γι’ αυτό της
άμβλωσης.

