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Przedmowa

[…] ale Anuradha była inna

Arundhati Roy

Mówią to wszystkie, które poznały Anuradhę Ghandy. To słowa, które
przechodziły przez myśl prawie każdemu, kto ją spotkał.

Zmarła w szpitalu w Bombaju rankiem 12 kwietnia 2008 na malarię.
Prawdopodobnie złapała ją w dżunglach Jharkhandy, gdzie prowadziła
zajęcia dla kobiety z grupy Adivasi. Nasza własna «wielka demokracja»,
określała Anuradhę Ghandy jako «maoistowską terrorystkę», która
może zostać aresztowana lub, co bardziej prawdopodobne, zastrzelona
podczas sfalsyfikowanej «potyczki», tak jak setki innych jej towarzyszek.
Kiedy ta terrorystka dostała wysokiej gorączki i poszła do szpitala, na
badania krwi, podała fałszywe nazwisko i głuchy numer telefonu dla
lekarza, który ją leczył. Z tego powodu nie mógł on się do niej
dodzwonić, żeby przekazać jej wyniki testów. To, że jest w jej ciele
rozwija się potencjalnie śmiertelny Zarodziec sierpowaty. Organy
Anuradhy zaczęły zawodzić, jeden po drugim. Gdy została przyjęta do
szpitala w dniu 11 kwietnia było już za późno. Straciliśmy ją, w
całkowicie niepotrzebny sposób.

Miała 54 lata, gdy zmarła. Aż 30 z nich spędziła głównie w podziemiu,
jako zaangażowana rewolucjonistka. Nigdy nie miałam szczęścia
spotkać Anuradhy Ghandy, ale kiedy uczestniczyłam w uroczystości
żałobnej po jej śmierci, mogłam powiedzieć, że była przede wszystkim
kobietą. Kobietą podziwianą oraz głęboko kochaną. Byłam trochę
zdziwiona ciągłym skupianiem się ludzi, którzy ją znali, na znaczeniu
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dokonanej przez nią «ofiary». Przypuszczam, że chodziło im o
poświęcenie wygody i bezpieczeństwa typowego dla klasy średniej na
rzecz radykalnej polityki. Dla mnie jednak, Anuradha Ghandy jawiła
się jako osoba, która szczęśliwie odrzuciła nudę i banał, by spełnić
swoje marzenie. Nie była świętą ani misjonarką. Żyła ekscytującym
życiem, które było trudne, ale satysfakcjonujące.

Młoda Anuradha, jak wiele innych z jej pokolenia, zainspirowała się
powstaniem naksalitów w Bengalu Zachodnim. Jako studentka w
Elphinstone College, była głęboko dotknięta głodem, który
prześladował obszar wiejski Maharashtra w latach 70. Współpraca z
ofiarami rozpaczliwego głodu skłoniła ją do myślenia i poprowadziła na
drogę bojowej polityki. Życie zawodowe rozpoczęła jako wykładowczyni
w Wilson College w Bombaju, ale w 1982 roku przeniosła się do
Nagpur. Przez kilka następnych lat pracowała w Nagpur, Chandrapur,
Amravati, Dżabalpur i Yavatmal, organizując najbiedniejsze z biednych
– robotniczki budowlane, górniczki – pogłębiając tym samym ich
rozumienie kwestii ruchu Dalitów. Pod koniec lat 90., mimo że
zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane, wyjechała do Bastar i
mieszkała w lesie Dandakaranja z Ludowo–Wyzwoleńczą Armią
Partyzancką (PLGA. ang, People’s Liberation Guerilla Army) przez
trzy lata. Tutaj pracowała nad wzmocnieniem i rozwinięciem
niezwykłej organizacji kobiecej, być może największej organizacji
feministycznej w kraju – Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan
(KAMS), który teraz ma w swoich szeregach ponad 90 000 członkiń.
KAMS jest prawdopodobnie jednym z największych sekretów Indii.
Anuradha zawsze mówiła, że najbardziej satysfakcjonującymi latami jej
życia były te które spędziła z partyzantkami Wojny Ludowej (aktualnie
CPI–Maoist) w Dandakaranji. Kiedy odwiedziłam okolicę prawie dwa
lata po śmierci Anuradhy, podzieliłam jej podziw i podekscytowanie
związane z KAMS. Musiałam przemyśleć niektóre z moich własnych

3



prostych założeń na temat kobiet i walki zbrojnej. W jednym z esejów
wydanych przez KAMS, Anuradha pisze pod pseudonimem Avanti,

Gdy zbliżamy się do 8 marca, na początku tego nowego wieku
niezwykłe wydarzenia mają miejsce na froncie kobiecym w
Indiach. Głęboko w lasach i równinach środkowych Indii, w
zacofanych wioskach Andhra Pradesh i na wzgórzach wśród
plemion, w lasach i równinach Biharu i Jharkhandy kobiety
aktywnie się organizują, aby zerwać kajdany feudalnego
patriarchatu i dokonać rewolucji nowodemokratycznej.
Celem ruchu kobiet chłopskich żyjących na wiejskich obszarach
Indii jest wyzwolenie, które zostanie osiągnięte w czasie wojny
ludowej toczonej przez uciskane chłopstwo pod rewolucyjnym
kierownictwem. Od kilku lat w setkach wsi gromadzą się tysiące
kobiet by świętować 8 marca. Kobiety zbierając się, by
przemaszerować ulicami małych miast jak Narayanpur. Chcą w
ten sposób przeciwstawić się konkursowi piękności Miss World.
Maszerują ze swoimi dziećmi przez miasta tehsilowe1 i wioski
targowe w zacofanym Bastar żądając odpowiedniego
wykształcenia swoich dzieci.
Blokują drogi, by zaprotestować przeciwko gwałtom i
skonfrontować policję z żądaniem zakazu sprzedaży alkoholu.
Setki młodych kobiet stają się partyzantkami w armii
ciemiężonych, zrzucają kajdany tradycyjnego znoju życia.
Ubrane w mundury, z czerwona gwiazdą na oliwkowo–zielonych
czapkach, karabinami na ramionach. Młode kobiety wierzą, że
walka z patriarchatem jest integralną częścią walki z klasami
rządzącymi półfeudalnych, półkolonialnych Indii. Młode kobiety

1 tehsil to jednostka podziału administracyjnego w Indiach – tłum.
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wyposażają się w wiedzę wojskową niezbędną do wywłaszczenia
tej trzeciej co do wielkości armii wyzyskiwaczy. Ma miejsce
przebudzenie społeczne i polityczne wśród najbiedniejszych z
biednych kobiet wiejskich w Indiach. Ten scenariusz, który
pojawił się z dala od ślepych burżuazyjnych mediów, z dala od
błysku fleszy i blasku telewizyjnych kamer. Widzimy oznakę
nadchodzącej transformacji w życiu biedoty wiejskiej, która
uczestniczy w wielkim boju o rewolucję.
Ale ten rewolucyjny ruch kobiecy nie pojawił się z dnia na dzień
ani nie pojawił się spontanicznie jedynie z propagandy. Ruch
kobiecy rośnie wraz ze wzrostem walki zbrojnej. Przeciwnie do
powszechnej opinii, wszczęcie walki zbrojnej w latach początku
lat 80. przez komunistyczne siły rewolucyjne w różnych
częściach kraju, walka z uciskiem feudalnym dawała chłopkom
pewność siebie co do udziału w walkach w dużej liczbie, a
następnie do powstania i walki o swoje prawa. Kobiety, które
stanowią najbardziej uciśnione wśród uciśnionych, biedne i
bezrolne chłopki, którym brakowało nie tylko tożsamości i głosu,
ale także nazwy, zostają aktywistkami organizacji kobiecych we
wsiach i partyzantce. Tak więc z rozprzestrzenianiem się i
wzrostem walki zbrojnej kobieca mobilizacja i organizacja
również rosną, co prowadzi do pojawienia się rewolucyjnego
ruchu kobiecego, jednego z najsilniejszych i najpotężniejszych
ruchów kobiecych istniejących dziś w kraju. Jest on jednak
ignorowany i przemilcza się jego istnienie. Jest to sztuczka klas
rządzących, które będą które będą starały się tłumić wszelkie
wiadomości i wzmianki o nim tak długo, jak będą mogły.

Jej wyraźny entuzjazm dla ruchu kobiecego w Dandakaranya nie
uczynił jej ślepej na problemy kobiet–towarzyszek w ruchu
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rewolucyjnym. Gdy umierała, pracowała nad tym, aby oczyścić partię
maoistowską z dalej istniejącej dyskryminacji kobiet i różnych jej
patriarchalnych odcieni. Odcieni, które uparcie trwały wśród
towarzyszy płci męskiej, tych, którzy nazwali się «rewolucjonistami». W
czasie, który spędziłam w Bastar, w jednej z sekcji PLGA, był czasem
w którym mogłam posłuchać jak wiele towarzyszek wspominało ją ze
wzruszeniem.

Jej wyraźny entuzjazm dla ruchu kobiecego w Dandakaranya nie
zaślepił jej na problemy, z jakimi kobiece towarzyszki mierzą się w
ruchu rewolucyjnym. Gdy umierała, pracowała nad tym, aby oczyścić
partię maoistowską ze śladów ciągłej dyskryminacji kobiet i różnych
odcieni patriarchatu, które uparcie trzymają się męskich towarzyszy,
którzy nazywają się rewolucjonistami. W czasie, który spędziłam z
PLGA w Bastar, wiele towarzyszek i towarzyszy wspominało ją z takim
wzruszającym uczuciem.

Towarzyszka Janaki to imię, pod którym ją znali. Mieli jej zniszczone
zdjęcie w mundurze i jej słynnych ogromnych okularach, stojącą w lesie,
rozpromienioną, z karabinem przewieszonym przez ramię.

Teraz nie ma jej wśród nas – Anu, Avanti, Janaki. Odeszła, zostawiając
towarzyszcza z poczuciem straty, która nigdy nie przeminie. Zostawiła
za sobą pisma, notatki i eseje. Otrzymałam zadanie przedstawienia ich
szerszej publiczności.

Trudno było zrozumieć, jak czytać te pisma. Nie zostały napisane z
myślą o publikacji w formie zbioru. Przy pierwszym czytaniu mogą się
wydać zbyt proste, powtarzalne, a nawet dydaktyczne. Ale drugie i
trzecie czytanie sprawiło, że zobaczyłam je inaczej. Widzę w nich
notatki Anuradhy do samej siebie. Są bardzo osobiste, pobieżne, o
nierównej jakości. Część twierdzeń eksploduje jak granat ręczny,
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wylewając się z kartki.

Czytając je, łapiesz przebłyski umysłu osoby, która mógła być poważną
uczoną lub akademiczką. Jednak sumienie jej na to nie pozwoliło.
Avanti nie mogła usiedzieć na miejscu i tylko teoretyzować wobec
niesprawiedliwości, którą widziała wokół siebie. Te pisma pokazują
osobę, która zrobi wszystko, co w jej mocy, aby połączyć teorię i
praktykę, działanie i myśl. Decydując się zrobić coś prawdziwego i
potrzebnego dla kraju, w którym mieszka. Zrobić coś dla ludzi, wśród
których żyła. W swoich pismach, Anuradha próbuje nam (i sobie)
odpowiedzieć, dlaczego stała się marksistką–leninistką, a nie działaczką
liberalną, czy radykalną feministką, czy eko–feministką, czy
ambedkarytką2. Zabiera nas na wycieczkę od podstaw, gdzie służy jako
przewodniczka po historii ruchu. Prowadzi nas przez szybką
miniaturową analizę różnych ideologii, wyszczególniając ich zalety i
mankamenty. Niczym nauczycielka poprawiająca arkusz egzaminacyjny
grubym markerem fluorescencyjnym. Spostrzeżenia i obserwacje
czasami przeradzają się w łatwe slogany, ale często też mają prawdziwą
głębię. Czasem wkrada się odrobinka olśnienia. Olśnienia, które mogło
pochodzić tylko od kogoś, kto ma ostry jak brzytwa umysł jeśli chodzi o
sprawy polityczne. Kogoś, kto dogłębnie rozumie opisywane zjawiska
nie z książek, ale z doświadczenia.

Być może największy wkład, poza sprawami politycznymi, Anuradha
Ghandy miała w kwestię genderu oraz problem Dalitów3. Właśnie w
związku z tym, była ostro krytyczna wobec ortodoksyjnej
marksistowskiej interpretacji («kast jako klas»), jako nieco leniwej
intelektualnie.
2 Ruch zorganizowany wokół idei Bhimrao Ramji Ambedkara. – tłum.
3 Grupa osób zaliczających się do najniższej kasty lub istniejących poza systemem klasowym.

– tłum.
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Wskazywała błędy jakie jej własna partia popełniła z powodu tego, że
nie rozumiała pojęcia kasty prawidłowo. Stąd jej krytyka ruchu
Dalitów, który zamiast szlakiem rewolucyjnym, szedł szlakiem walki o
tożsamość i reformizm, daremnie poszukiwał sprawiedliwości w
niesprawiedliwym systemie społecznym. Według niej rewolucja
nowodemokratyczna nie może zaistnieć bez mozolnego demontażu
patriarchatu i systemu kastowego krok po kroku.

W swoich zapiskach na temat kast i genderu Anuradha Ghandy
pokazuje nam umysł i postawę, która nie boi się niuansów. Nie boi się
też wpadać w konflikt z dogmatami. W końcu, nie boi się powiedzieć,
jak jest. Mówi to swoim towarzyszczom oraz systemowi, z którym
walczyła całe życie. Taka była Anuradha Ghandy.
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Wprowadzenie

Na arenie międzynarodowej jednym z najbardziej niezwykłych
wydarzeń epoki kapitalistycznej było pojawienie się i wzrost ruchu
kobiecego. Po raz pierwszy w historii ludzkości kobiety wyszły wspólnie,
aby domagać się swoich praw, swojego miejsca pod słońcem.
Emancypacja kobiet z wieków ucisku stała się pilną i natychmiastową
kwestią. Ruch wyrzucił z siebie teoretyczne analizy i rozwiązania
mające rozwiązać kwestie ucisku kobiet. Ruch kobiecy zakwestionował
obecne patriarchalne, oparte o wyzysk społeczeństwo zarówno poprzez
działania, jak i na polu teoretycznym.

Nie jest tak, że wcześniej kobiety nie zdawały sobie sprawy ze swojego
ucisku. Wiedziały to. Wyrażały tę opresję na różne sposoby – poprzez
pieśni ludowe, pikantne powiedzonka i wiersze, obrazy i inne formy
sztuki, do których miały dostęp. Buntowały się także przeciwko
niesprawiedliwości, którą musiały cierpieć. Interpretowały i
reinterpretowały mity i eposy, aby wyrazić swój punkt widzenia. Różne
wersje Ramajany i Mahabharaty, na przykład, które w formie pieśni
nadal są w obiegu wśród kobiet wiejskich w różnych częściach Indii,
stanowią tego żywe świadectwo.

W okresie feudalnym pojawiły się pewne niezwykłe kobiety, które
próbowały stosować środki dostępne w tym czasie i stały się symbolami
oporu wobec patriarchalnego układu. Mira Bai, święta kobieta, jest
tylko jedną z wielu takich, które wywarły trwały wpływ na
społeczeństwo. Wydarzenia takie miały miejsce we wszystkich
społeczeństwach na świecie. Była to kontrkultura odzwierciedlająca
świadomość uciśnionych. Ale ta kontrkultura była ograniczona przez
okoliczności i nie była w stanie znaleźć drogi do zakończenia ucisku. W
większości przypadków szukano rozwiązania w religii lub osobistym
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bogu.

Rozwój kapitalizmu przyniósł ogromną zmianę warunków społecznych i
sposobów myślenia. Koncepcja demokracji oznaczała, że ludzie stali się
ważni. Liberalizm jako filozofia społeczna i polityczna doprowadził do
zmiany we wczesnej fazie; kobiety z postępowych klas społecznych
wystąpiły jako kolektyw. Tak więc, po raz pierwszy w historii pojawił
się kierowany przez kobiety ruch, który domagał się od społeczeństwa
praw i wyzwolenia. Ruch ten, podobnie jak wszystkie inne ruchy
społeczne, miał swoje przypływy i odpływy. Wpływ kapitalizmu,
chociaż zwężony i zniekształcony w koloniach takich jak Indie, miał
wpływ na postępowe kobiety i mężczyzn.

Ruch kobiecy w Indiach pojawił się w pierwszej części XX wieku. Z
jednej strony była to część międzynarodowego fermentu, ale z drugiej
ruch pozostawał w głębokim związku ze sprzecznościami indyjskiego
społeczeństwa. Teorie, które pojawiły się w krajach kapitalistycznych
trafiły do Indii i zostały zastosowane do indyjskich warunków. Te fakty
są szczególnie ostro widoczne w kontekście współczesnego ruchu
kobiecego, który powstał pod koniec lat 60. na Zachodzie. Współczesny
ruch kobiecy postawił przed społeczeństwem o wiele więcej wyzwań,
ponieważ ograniczenia kapitalizmu w jego imperialistycznej fazie są
widoczne gołym okiem. Uzyskanie formalnej legitymizacji żądania
równości wymagało ciągłej walki. I nawet po tym równość była nadal
niezrealizowana nie tylko w krajach zacofanych, ale nawet w
rozwiniętych krajach kapitalistycznych, takich jak Stany Zjednoczone i
Francja.

Ruch kobiecy rozpoczął poszukiwania korzeni ucisku w samym systemie
społecznym. Dlatego szczególnie ważna była analiza systemu
patriarchalnego oraz jego początków. W toku zmagań z naukami
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społecznymi ruch kobiecy starał się wyjawić jak te nauki są oparte o
męski sposób myślenia. Obnażył, jak patriarchalne myślenie
zniekształcało analizę roli kobiet w historii i we współczesnym
społeczeństwie. «Ciągle powtarzali tylko, że kobiety też mają historię,
kobiety są częścią historii […]» (Gerda Lerner). Dzięki badaniom nad
historią ruch kobiecy odsłonił wkład kobiet w rozwój społeczeństwa
ludzkiego, ich udział w różnych ruchach społecznych oraz ich walkę.
Obnażono również podział pracy na podstawie płci w kapitalizmie,
który zdegradował przytłaczającą większość kobiet do najmniej
wykwalifikowanych, najniżej opłacanych kategorii pracy. Obnażono
sposób, w jaki klasy rządzące, a zwłaszcza klasa kapitalistyczna czerpie
zyski gospodarcze z patriarchatu. Obnażono patriarchalne uprzedzenia
w prawodawstwie.

Feministki przeanalizowały symbole i tradycje danego społeczeństwa i
wykazały, jak utrwalają one system patriarchalny. Feministki nadały
znaczenie tradycji ustnej i w ten sposób światło dzienne ujrzał głos
kobiet, który przez całą historię był tłumiony. W końcu, ruch kobiecy
zmusił mężczyzn i kobiety do krytycznego spojrzenia na własne
postawy i myśli, swoje czyny i to, jak mówi się o kobietach. Ruch
zakwestionował różne patriarchalne, antykobiece postawy, które skaziły
nawet postępowe i rewolucyjne ruchy. Pozwolił na aktywny udział
kobiet w tych ruchach społecznych. Pomimo teoretycznych zamętów i
słabości, ruch feministyczny znacząco przyczynił się do rozwoju
zrozumienia kwestii kobiecej w dzisiejszym świecie. Światowy ruch na
rzecz demokracji i socjalizmu został wzbogacony przez ruch kobiecy.

Wysiłek feministek jest jedną z ważnych cech współczesnego ruchu
kobiecego, bo pozwala im teoretyzować o pozycji kobiet. Filozofia dała
feministkom podstawy do analizy ich własnego podejścia. Kobiety
poszukiwały filozofii wyzwolenia i zmagały się z różnymi trendami,
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które ich zdaniem mogły przedstawić im sposób na walkę kobiet. Różne
tendencje filozoficzne, takie jak egzystencjalizm, marksizm, anarchizm
czy liberalizm były badane i przyjmowane przez ruch kobiecy w USA, a
następnie w Anglii. Tak więc feministki są eklektyczną grupą, która
obejmuje różnorodne podejścia, perspektywy i ramy w zależności od
filozoficznego trendu, który jest przez nie uznawany. Wszystkie jednak
zgadzają się, że należy udzielić głosu doświadczeniu kobiet i zakończyć
ich podporządkowanie. Biorąc pod uwagę hegemonię Zachodu,
tendencje te miały duży wpływ na ruch kobiet również w Indiach. Stąd
poważne badanie ruchu kobiecego musi obejmować zrozumienie różnych
trendów teoretycznych współczesnego feminizmu.

Filozofki feministyczne byli pod wpływem wielu różnych filozofów, w
tym Locke’a, Kanta, Hegela, Marksa, Derridy, Nietzschego czy Freuda.
Jednak większość z nich doszła do wniosku, że tradycyjna filozofia jest
typowo męska, a jej główne koncepcje i teorie, własne samorozumienie
ujawnia «wyraźnie męski sposób patrzenia na świat» (Alison Jagger). Z
tego powodu podjęto próby przekształcenia tradycyjnej filozofii. Mając
to na uwadze, podjęłam się przedstawienia niektórych z ważniejszych
trendów filozoficznych wśród feministek. Należy zwrócić uwagę na to, że
te tendencje nie są trwałe i niezależne od siebie. Wspomnę, że niektóre
feministki sprzeciwiłyby się tym kategoriom. Niektóre z nich zmieniły
swoje podejście w czasie, niektóre natomiast połączyły dwa lub więcej
trendów. Jednak moja kategoryzacja może być przydatna dla
właźciwego zrozumienia. Ale przed omówieniem teorii zaczniemy od
bardzo krótkiego opisu rozwoju ruchu kobiet na Zachodzie, szczególnie
w USA. Jest to konieczne, aby zrozumieć atmosferę, w której rozwijała
się teoria ruchu feministycznego.
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Przegląd Ruchu Kobiecego na Zachodzie

Ruch kobiecy na Zachodzie jest rozdzielony przez dwie fazy. Pierwsza
faza powstała w połowie XIX wieku i zakończyła się w latach 20.,
druga rozpoczęła się w latach 60. Pierwszy etap jest znany z ruchu
sufrażystek, ruchu kobiecego na rzecz zdobycia prawa wyborczego.
Ruch kobiet powstał w kontekście rozwoju kapitalizmu i szerzenia się
demokratycznej ideologii. Powstał on w kontekście innych ruchów
społecznych, które pojawiły się w tym czasie. W USA ruch na rzecz
uwolnienia czarnych niewolników i ruch na rzecz organizowania coraz
większych szeregów proletariatu były ważną częścią
społeczno–politycznego fermentu XIX wieku.

W latach 30. i 40. w skład abolicjonistów4 wchodziły też niektóre
wykształcone kobiety, które odważyły się na społeczną opozycję w
kampanii na rzecz uwolnienia czarnoskórych od niewolnictwa. Lucretia
Mott, Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony, Angeline Grimke były
aktywnymi uczestniczkami ruchu antyniewolniczego, który później
przekształcił się w aktywną walkę o prawa polityczne kobiet.

Jednakże sprzeciw organizacji antyniewolniczych wobec kobiet, które
też go reprezentowały oraz kobiet na stanowiskach kierowniczych
zmusił abolicjonistki do przemyślenia kwestii ich własnego statusu
społeczenego i praw jakie posiadają. W Stanach Zjednoczonych kobiety
w różnych stanach zaczęły spotykać się, aby domagać się prawa do
wspólnej edukacji z mężczyznami, praw kobiet do posiadania własności
prywatnej czy rozwodu.

Zjazd Kobiet w Seneca Falls zorganizowany przez Stanton, Anthony
oraz inne działaczki w 1848 roku okazał się punktem zwrotnym w
4 Osoby, które prowadziły kampanię na rzecz zniesienia niewolnictwa. – przyp. autorki.
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historii pierwszej fazy ruchu kobiecego w USA. Przyjął Deklarację
Uczuć (ang. Declaration of Sentiments) wzorowaną na Deklaracji
Niepodległości, w której domagano się równych praw w małżeństwie,
majątku, wynagrodzeniach i głosowaniu. Przez 20 lat po tej konwencji
prowadzono na szczeblu państwowym, kampanie propagandowe, które
miały charakter tras wykładowych, broszur czy petycji.

W 1868 r. do Konstytucji wprowadzono 14. poprawkę przyznającą
prawo do głosowania czarnoskórym, ale nie kobietom. Stanton i
Anthony prowadziły kampanię przeciwko tej poprawce, ale nie udało się
im jej zapobiec. Doszło do rozłamu między kobietami i abolicjonistami.
W międzyczasie wzrósł również ruch klasy robotniczej, ale przez
kierownictwo związków zawodowych nie był on zainteresowany
organizowaniem kobiet pracujących. Jedynie Robotnicy Przemysłowi
Świata (IWW, ang. Industrial Workers of the World) wspierali
wysiłki na rzecz organizowania pracownic, które pracowały długie
godziny za bardzo niskie płace. Tysiące kobiet było pracownicami
odzieżowymi. Anarchiści, socjaliści, marksiści, z których część była
kobietami, pracowali wśród robotników i przyczyniły się do rozwoju
organizacji. Wśród nich były Emma Goldman, Ella Reeve Bloor, Matka
Jones i Sojourner Truth. W 1880 roku walki zbrojne i represje były na
porządku dziennym. Większość przywódczyń ruchu na rzecz praw
wyborczych nie wykazywała zainteresowania wyzyskiem osób
pracujących i nie popierała ich ruchu.

Pod koniec XIX wieku i na początku XX ruch kobiet klasy robotniczej
rozwijał się szybko. Szczególnie dużym echem w tym okresie odbił się
strajk prawie 40 000 pracownic odzieżowych w 1909 roku. Socjalistki
były bardzo aktywne w Europie, a czołowe komunistki, takie jak
Eleonora Marks, Clara Zetkin, Aleksandra Kołłątaj czy Wiera Zasulicz,
były w czołówce walki o zorganizowanie kobiet pracujących. Tysiące
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kobiet zorganizowały się, dodatkowo publikowano dokumenty i
czasopisma traktujące o ich tematyce.

To właśnie na Drugiej Międzynarodowej Konferencji Kobiet
Pracujących w Kopenhadze Clara Zetkin, niemiecka komunistka i
słynna liderka międzynarodowego ruchu kobiecego, zainspirowana walką
amerykańskich pracownic, wysunęła rezolucję 8 marca jako Dnia Kobiet
na szczeblu międzynarodowym. Pod koniec stulecia sytuacja kobiet w
USA uległa znacznym zmianom. Chociaż nie miały prawa głosu, w
dziedzinie edukacji, praw własności i zatrudnienia osiągnęły wiele
korzyści. Stąd ich żądanie czynnego prawa wyborczego zyskało
szacunek. Ruch ten przyjął bardziej konserwatywny obrót, oddzielając
kwestię uzyskania prawa głosu od wszystkich innych kwestii
społecznych i politycznych. Ich główną taktyką było składanie petycji i
lobbing we współpracy z senatorami itp. Ruch ten stał się aktywny w
1914 roku z wejściem Alice Paul, która wprowadziła bojowe taktyki
brytyjskich sufrażystek, takich jak pikiety, strajki głodowe, siedzące itp.
Ze względu na aktywną kampanię i bojową taktykę, kobiety zdobyły
prawo do głosowania w Ameryce w 1920 roku.

Bój kobiet w Wielkiej Brytanii rozpoczął się później niż ruch
amerykański, ale od początku XX wieku miał bardziej wojowniczy
zwrot, w którym Emmeline Pankhurst, jej córki i ich zwolenniczki
przyjeły taktykę bojową, aby zwrócić uwagę na swoje żądania. W czasie
działań mających na celu zwrócenie uwagi na ich żądania były
kilkukrotnie aresztowane. W 1903 r. utworzyły Kobiecy Związek
Społeczny i Polityczny (WPSU. ang. Women’s Social and Political
Union), kiedy rozczarował je styl pracy starszych organizacji. To
WPSU zainicjowało agitację na rzecz praw wyborczych. Niestety ugieły
się przed rządem brytyjskim, gdy w 1914 roku wybuchła I Wojna
Światowa. Zarówno w USA, jak i w Anglii przywódczyniami ruchu były
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białe osoby z klasy średniej i ich żądania również były ograniczone do
kobiet z klasy średniej. To socjalistki i komunistki odrzuciły wniosek o
ograniczenie głosowania wyłącznie do osób posiadających własność
prywatną i zażądały poszerzenie prawa o włączenia do głosowania
wszystkich kobiet, w tym tych z klasy robotniczej. Zorganizowały
oddzielną masową mobilizację za poparciem żądania praw wyborczych.

Ruch kobiecy nie działał w okresie Wielkiego Kryzysu, rosnącego w siłę
faszyzmu i wojny światowej. W okresie po II wojnie światowej
Ameryka odnotowała ożywienie gospodarcze i rozrost klasy średniej. W
latach wojny kobiety podejmowały się różnego rodzaju prac, by
napędzić gospodarkę, ale potem zachęcano je do rezygnacji z pracy i
stania się dobrymi gospodyniami domowymi i matkami. Ta bańka
dobrobytu i zadowolenia trwała do roku 1960. Niepokoje społeczne
związane z ruchem praw obywatelskich osób czarnoskórych zyskiwał na
popularności, a później dodatkowo pojawił się ruch antywojenny
(przeciwko wojnie w Wietnamie).

Był to okres wielkiego zgiełku. Rewolucja kulturalna, która rozpoczęła
się w Chinach, również miała swój wpływ. Aktywność polityczna wśród
studentów wzrosła i to właśnie w tej atmosferze zawirowań społecznych
i politycznych ruch kobiecy pojawił się po raz kolejny, tym razem mając
swój początek wśród studentek i wykładowczyń.

Kobiety zdały sobie sprawę, że spotykają się z dyskryminacją w
zakresie zatrudnienia, płac i ogólnie sposobu, w jaki były traktowane w
społeczeństwie. Zaatakowano również ideologię konsumpcjonizmu.
Simone de Beauvoir napisała «Drugą płeć» w 1949 roku, a wpływ tej
książki jest odczuwalny do teraz. Betty Friedan napisała «Mistykę
kobiecości» w 1963 roku. Książka stała się niezwykle popularna. W
1966 r. założyła Krajową Organizację Kobiet (NOW, ang. National
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Organization for Women), aby walczyć przeciw dyskryminacją kobiet
i na rzecz równych praw.

Ten autonomiczny ruch kobiet (radykalny ruch feministyczny)
wyłaniając się z ruchu studenckiego, zachował jego lewicowe skłonności.
Czarni studenci ze Studenckiej Pokojowej Rady Koordynacyjnej5
(SNCC, ang. Student Non–violent Coordination Council) wyrzucili
białych mężczyzn i kobiety na konwencji chicagowskiej w 1968 roku,
twierdząc że tylko czarni mogli walczyli o wyzwolenie czarnych.
Podobny pogląd, że wyzwolenie kobiet jest bojem kobiet, zyskał na
popularności.

W tym kontekście kobiety należące do Demokratycznego Towarzystwa
Studentów (SDS. ang. Students for a Democratic Society) domagały
się, aby wyzwolenie kobiet było częścią rady narodowej podczas ich
konwencji z czerwca 1968 roku. Ale zostały wygwizdane i
przegłosowane. Wiele z tych kobiet złożyło dymisję i utworzyło
Women’s Radical Action Project (WRAP) w Chicago. Kobiety w
Ramach New University Conference6 (NUC) tworzą Women Caucus.
Marlene Dixon i Naomi Weisstein z Chicago były liderkami w tej
inicjatywie. Shulamith Firestone i Pamela Allen rozpoczęły podobną
działalność w Nowym Jorku i założyły New York Radical Women
(NYRW). Wszystkie odrzuciły liberalny pogląd, jakoby zmiany w
prawie i zmiana na równe prawa rozwiązały ucisk kobiet. Wierzyły, że
cała struktura społeczna musi przejść przemianę. Dlatego określały się
jako radykałki. Doszły do wniosku, że grupy i partie mieszane
(składające się z mężczyzn i kobiet), takie jak partia socjalistyczna, SDS
czy Nowa Lewica nie będą w stanie iść naprzód w walce o wyzwolenie
5 Organizacja prowadząca kampanię na rzecz praw obywatelskich dla osób czarnoskórych.

– przyp. autorki.
6 Związek studentek, pracowniczek i wykładowczyń, które pragnęły socjalistycznej Ameryki,

zorganizowany na poziomie krajowym. – przyp. autorki.

17



kobiet i dlatego potrzebny jest ruch kobiecy, niezależny od partii.
Pierwsza publiczna akcja NYRW była protestem przeciwko konkursowi
piękności Miss America, który przyniósł raczkującemu ruchowi kobiet
narodowy rozgłos.

Rok później nastąpił rozłam NYWR na Redstockings i Women’s
International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH). Redstockings
wydały swój manifest w 1969 roku i w tym dokumencie wyraźnie
przedstawiono stanowisko feminizmu radykalnego. «[…]
zidentyfikowałyśmy mężczyzn jako aktorów społecznych naszego ucisku,
męska supremacja jest najstarszą, najbardziej podstawową formą
dominacji. Wszystkie inne formy wyzysku i ucisku (rasizm, kapitalizm,
imperializm itp.) są przedłużeniem męskiej supremacji, mężczyźni
dominują kobiety, kilku mężczyzn dominuje nad resztą […]» Ich slogany
«siostrzeństwo jest potężne» i «osobiste jest polityczne» zyskały szeroką
popularność. Tymczasem w grudniu 1968 r. SDS wydało swoje
stanowisko w sprawie wyzwolenia kobiet. Debatowały o tym kobiety o
różnych punktach widzenia. Kathy McAfee i Myrna Wood napisały
«Bread and Roses», aby podkreślić, że walka nie może być tylko
przeciwko gospodarczej eksploatacji – kapitalizmowi (chleb – bread), ale
także przeciwko psychologicznemu i społecznemu uciskowi kobiet (róża
– rose).

Debaty te prowadzone w różnych czasopismach opracowanych przez
grupy kobiet, które pojawiły się w tym okresie, zostały potraktowane
poważnie i wpłynęły na kurs i trendy w ruchu kobiecym nie tylko w
USA, ale także w innych krajach. Grupy miały w dużej mierze formę
małych stowarzyszeń, których celem było podnoszenie świadomości.
Należy zauważyć, że wszystkie grupy wywodzące się z ruchu lewicowego
miały charakter trockistowski lub były za kubańską formą socjalizmu.
Sprzeciwiały się wszelkim rodzajom struktur opartych o hierarchię. W
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ten sposób pojawił się feminizm socjalistyczny oraz w ruchu kobiecym
rozwinęła się radykalna tendencja feministyczna. Choć ruch ten miał
wiele ograniczeń, jeśli postrzegamy go z perspektywy marksistowskiej,
podniósł on wiele pytań i wyjawił wiele aspektów ucisku kobiet.

W latach 60. i 70. w USA i Europie Zachodniej «różne grupy miały
różne wizje rewolucji. Istniała wizja rewolucji feministycznej, czarnej,
anarchistycznej, marksistowsko–leninowskiej i inne. Wszystkie łączył
pogląd, że rewolucja tego czy innego rodzaju była tuż za rogiem»
(Barbara Epstein).

Socjalistki (marksistowskie) i radykalne feministki współdzieliły wizje
rewolucji. W tym pierwszym okresie feministki zmagały się z teorią
marksistowską i kluczowymi pojęciami, takimi jak produkcja,
reprodukcja, świadomość klasowa i praca. Zarówno feministki
socjalistyczne, jak i radykalne próbowały zmienić teorię marksistowską,
aby włączyć w nią feministyczne rozumienie pozycji kobiet. Ale po 1975
roku nastąpiła zmiana. Analiza systemowa (kapitalizmu, całej
struktury społecznej) została zastąpiona lub przekształcona w feminizm
kulturowy.

Feminizm kulturowy zaczyna się od założenia, że mężczyźni i kobiety są
w zasadzie różne. Skupiał się na cechach kulturowych patriarchalnego
ucisku i miał na celu przede wszystkim reformy w tej dziedzinie. W
przeciwieństwie do radykalnego i socjalistycznego feminizmu, stanowczo
odrzucił wszelką krytykę kapitalizmu i podkreślał, że to patriarchat jest
powodem ucisku kobiet, skłaniając tym samym do separatyzmu. Na
przełomie lat 70. i 80. gdy niebiałe kobiety7 wysunęły krytykę
istniejącego ruchu feministycznego i zaczęły klarować swoje wersje
feminizmu. Organizacje kobiet z klasy robotniczej na rzecz równego
7 czarne kobiety, kobiety z trzeciego świata w zaawansowanych krajach kapitalistycznych – tłum.
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traktowania w miejscu pracy, opieki nad dziećmi, itp. również zaczęły
rosnąć. To, że ruch feministyczny ograniczał się do białych kobiet z
klasy średniej żyjących w zaawansowanych krajach kapitalistycznych i
skupiał się przede wszystkim na kwestiach, które dotykały ich
bezpośrednio, stało się oczywiste. Doprowadziło to do powstania
globalnego lub wielokulturowego feminizmu.

W krajach trzeciego świata grupy kobiece również stały się aktywne, ale
wszystkie kwestie niekoniecznie były «czysto» kwestiami kobiet.
Przemoc wobec kobiet była poważnym problemem, podobnie jak
gwałty, ale obok nich istniały problemy, które pojawiły się z powodu
wyzysku kolonialnego i neokolonialnego, ubóstwa i wyzysku przez
kapitalistów, czy kwestii chłopskich, wysiedleń, apartheidu i wielu
innych problemów, które były ważne w poszczególnych krajach. Na
początku lat 90., wśród feministek upowszechnił się postmodernizm.
Jednak w latach 80. prawicowy konserwatyzm sprzeciwił się
feminizmowi, skupiając się na walce przeciwko prawu aborcyjnemu.
Konserwatyzm zaatakował również feminizm za rzekome niszczenie
struktury rodziny, podkreślając jak ważna jest rola kobiet w rodzinie.

Jednak perspektywa feministyczna rozprzestrzeniła się na szerokie i
niezliczone grupy aktywistyczne, projekty społeczne i kulturalne, które
rosły u podstaw i pozostawały aktywne. Studia kobiece (ang. Women’s
studies) szeroko się rozpowszechniły. Kwestie opieki zdrowotnej i
środowiska były przedmiotem zainteresowania wielu z tych grup. Wiele
czołowych feministek zajęło się pracą naukową. Jednocześnie wiele z
głównych organizacji i klubów stało się dużymi instytucjami
wchłoniętymi przez establishment, z pełnoetatowymi pracownicami i
działającymi jak wszelkie inne instytucje biurokratyczne. Aktywizm
zmalał.
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W latach 90. ruch feministyczny stał się bardziej znany z działalności
takich organizacji i publikacji feministycznych w sferze akademickiej.
«Feminizm stał się bardziej pomysłem niż ruchem, czymś pozbawionym
wizjonerskiej jakości, jaką kiedyś posiadał» – napisała Barbara Epstein
w «Monthly Review» (maj 2001). W latach dziewięćdziesiątych rosnąca
przepaść między położeniem ekonomicznym klasy robotniczej i
uciskanych mniejszości a klasą średnią, utrzymującą się nierównością
płci, przemocą wobec kobiet, natarciem globalizmu i tego, wpływał on
na ludzi, szczególnie na kobiety w trzecim świecie, doprowadził do
ponownego zainteresowania marksizmem.

Jednocześnie udział kobiet, w szczególności młodych, w szeregu ruchów
politycznych, np. antyglobalizacyjnych i antywojennych, dodatkowo
przyczynił się do procesu przebudzenia. Po tym krótkim przeglądzie
rozwoju ruchu kobiecego na Zachodzie przeanalizujemy propozycje
głównych trendów teoretycznych w ruchu feministycznym.
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Liberalny feminizm

Liberalna myśl feministyczna cieszyła się długą historią od XVIII i XIX
wieku, a myślicielki takie jak Mary Wollstonecraft (1759–1797), Harriet
Taylor Mill (1807–1858), Elizabeth Cady Stanton (1815–1902)
opowiadały się za prawami kobiet na podstawie liberalnego
rozumowania filozoficznego. Ruch na rzecz równych praw dla kobiet, w
szczególności walka o prawo do głosowania, był oparty przede
wszystkim na liberalnej myśli.

Wcześniej liberalni filozofowie polityczni, tacy jak John Locke, Jean
Jacques Rousseau, którzy opowiadali się za rządami rozumu, równością
wszystkich, nie uwzględniali kobiet jako osób, które zasługują na
równość, zwłaszcza polityczną. Nie udało im się zastosować swojej
liberalnej teorii do pozycji kobiet w społeczeństwie. Wartości
liberalizmu, w tym podstawowa wiara w znaczenie i autonomię
jednostki, rozwinęły się w XVII wieku.

Liberalizm pojawił się wraz z rozwojem kapitalizmu w Europie w
opozycji do feudalnych wartości patriarchalnych opartych na
nierówności. Była to filozofia wschodzącej burżuazji. Wartości feudalne
opierały się na przekonaniu o wrodzonej wyższości elity – zwłaszcza
monarchów. Pozostali to tylko podmioty, podwładni. Broniły hierarchii,
z nierównymi prawami i władzą. W opozycji do tych feudalnych
wartości filozofia liberalna wysuwała wiarę w naturalną równość i
wolność istot ludzkich. «Opowiadali się za strukturą społeczną i
polityczną, która uznawałaby równość wszystkich jednostek i
zapewniałaby im równe szanse. Filozofia ta była ściśle racjonalna i
świecka, była również najpełniejszym i najbardziej postępowym
sformułowaniem okresu oświecenia. Naznaczona była intensywnym
indywidualizmem. Jednak słynni XVIII–wieczni filozofowie liberalni,
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tacy jak Rousseau i Locke, nie stosowali tych samych zasad do rodziny
patriarchalnej i pozycji kobiet w niej. Była to patriarchalna, stronnicza
pozostałość w liberalizmie, który dotyczył tylko mężczyzn na wolnym
rynku» – (Zillah Eisenstein).

Mary Wollstonecraft należała do radykalnej części intelektualnej
arystokracji w Anglii, która popierała rewolucję francuską i
amerykańską. Napisała Wołanie o prawa kobiety w 1791 r. w
odpowiedzi na konserwatywną interpretację znaczenia rewolucji
francuskiej przez Edmunda Burke’a. W broszurze argumentowała
przeciwko feudalno–patriarchalnym wyobrażeniom o naturalnej
zależności kobiet od mężczyzn, twierdzącym, że kobiety zostały
stworzone po to, by podobać się mężczyznom i że nie mogą być od nich
niezależne. Wollstonecraft pisała przed powstaniem ruchu kobiecego, a
jej postulaty opierają się na logice i racjonalizmie. U podstaw analizy
Wollstonecraft leżą podstawowe zasady Oświecenia, wiara w ludzką
zdolność rozumowania oraz w koncepcje wolności i równości, które
poprzedzały i towarzyszyły rewolucjom amerykańskiej i francuskiej.
Uznawała rozum za jedyny autorytet i argumentowała, że jeśli kobiety
nie będą zachęcane do rozwijania swojego racjonalnego potencjału i
polegania na własnym osądzie, postęp całej ludzkości zostanie
opóźniony. Opowiadała się przede wszystkim za tym, aby kobiety
zdobywały takie samo wykształcenie, jak mężczyźni – by również mogły
być przesiąknięte racjonalnym myśleniem i miały zapewnioną
możliwości zarabiania i prowadzenia samodzielnego życia.
Zdecydowanie krytykowała idee Rousseau dotyczące edukacji kobiet.

Według niej postulaty Rousseau, że edukacja kobiet powinna być inna
niż edukacja mężczyzn, przyczyniły się do tego, że kobiety zostały
uznane za słabą płeć. Logika Rousseau polegała na tym, że kobiety
powinny być kształcone w taki sposób, aby wpoić im posłuszeństwo
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jako najwyższą cnotę. Jej postulaty odzwierciedlają jej klasowe
ograniczenia. Chociaż pisała, że kobiety z «pospolitych klas» wykazują
więcej cnoty, ponieważ pracują i są do pewnego stopnia niezależne,
wierzyła również, że «najbardziej szanowane kobiety są najbardziej
uciskane».

Wpływ jej książki dotarł nawet do Ameryki. Harriet Taylor, również
należąca do burżuazyjnych kręgów intelektualnych Londynu i żona
znanego filozofa utylitaryzmu Jamesa Stuarta Milla, napisała w 1851 r.
Wyzwolenie kobiet w ramach poparcia dla ruchu kobiecego, który
powstał w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiając radykalne, liberalne
postulaty tezom przeciwników praw kobiet i opowiadając się za
zrównaniem praw kobiet i mężczyzn, napisała: «Odmawiamy
jakiejkolwiek części gatunku prawa do decydowania o innej części lub
jakiejkolwiek jednostce o innej jednostce co jest, a co nie jest ich
«właściwą sferą». Właściwą sferą dla wszystkich ludzi jest ta największa
i najwyższa, jaką są w stanie osiągnąć […]». Podkreślając znaczenie
powyższego pisze dalej: «Świat jest bardzo młody i dopiero zaczął
rzucać niesprawiedliwość. Dopiero teraz pozbywa się niewolnictwa
Murzynów. Czy może dziwić fakt, że nie uczyniono jeszcze niczego w
kwestii kobiet?» W rzeczywistości liberalne podstawy ruchu kobiecego,
które pojawiły się w połowie XIX wieku w USA, są jasno
przedstawione w Deklaracji z Seneca Falls (1848). Deklaracja
wygłoszona na tym pierwszym krajowym zjeździe zaczynała się tak:
«Uważamy, że te prawdy są oczywiste: wszyscy mężczyźni i kobiety są
stworzeni równi, że ich Stwórca wyposażył ich w pewne niezbywalne
prawa, a wśród nich są życie, wolność i pogoń za szczęściem […]».

W kolejnej fazie ruchu kobiecego pod koniec lat 1960. wśród czołowych
zwolenników idei liberalnych znalazły się Betty Friedan, Bella Abzug,
Pat Schroeder. Friedan założyła Narodową Organizację Kobiet (NOW,
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ang. National Organisation of Women) w 1966 roku. Liberalne
feministki wyłoniły się spośród tych, które pracowały w grupach na
rzecz praw kobiet, agencjach rządowych, komisjach itp. Początkowym
celem było wprowadzenie zmian w przepisach które odmawiały
równouprawnienia kobietom w sferze edukacji, zatrudnienia itp.
Prowadziły również kampanię przeciwko konwenansom społecznym,
które ograniczały szanse kobiet ze względu na płeć. Ale kiedy te
prawne i edukacyjne bariery zaczęły upadać, stało się jasne, że liberalna
strategia zmiany prawa w istniejącym systemie nie wystarczy, aby
zapewnić kobietom sprawiedliwość i wolność. Przesunęły więc nacisk z
walki o równość szans na walkę o równość warunków.

Oznaczało to żądanie od państwa, aby odgrywało bardziej aktywną rolę
w tworzeniu warunków, w których faktycznie może zrealizować się
zrównanie szans kobiet. Żądanie opieki nad dziećmi, opieki społecznej,
opieki zdrowotnej, zasiłków dla bezrobotnych, specjalnych programów
dla samotnych matek itp. zostało podniesione przez liberalne feministki.
Liberalna sekcja feministek prowadziła również walkę o poprawkę
dotyczącą równości praw (ERA, ang. Equal Rights Amendment).
Praca tej liberalnej sekcji odbywała się za pośrednictwem organizacji na
szczeblu krajowym, dzięki czemu została zauważona również przez
media. Część liberalnych feministek, takich jak Zillah Eisenstein,
twierdziła, że liberalizm ma potencjał jako ideologia wyzwalająca,
ponieważ pracujące kobiety mogą poprzez swoje życiowe doświadczenia
dostrzec sprzeczność między liberalną demokracją jako ideologią, a
kapitalistycznym patriarchatem, który odmawia im równości obiecanej
przez ideologię. Jednakże, liberalizm nie był wpływowym trendem w tej
fazie rozwoju ruchu feministycznego.
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Krytyka

Liberalizm jako filozofia pojawił się w łonie feudalnego społeczeństwa
zachodniego, gdy burżuazja walczyła o dojście do władzy. Stąd
atakował on feudalne wartości prawdy i hierarchii ustanowionych przez
boga (nierówność społeczna). Reprezentował racjonalizm i równe prawa
dla wszystkich osób. Jednakże, filozofia ta opierała się na skrajnym
indywidualizmie, a nie na pracy kolektywu. Stąd promowała podejście,
głoszące, że jeżeli formalna, prawna równość jest dana wszystkim, to
wtedy jednostki powinny działać indywidualnie, wykorzystywać
dostępne możliwości i odnosić sukcesy w życiu.

Nie brano pod uwagę kwestii różnic klasowych i ich wpływu na
możliwości, jakie mają ludzie. Początkowo liberalizm odgrywał
postępową rolę w rozbijaniu feudalnych instytucji społecznych i
politycznych. Ale w XIX wieku, gdy klasa robotnicza i jej ruchy
zyskiwały na znaczeniu, na pierwszy plan wysunęły się ograniczenia
myśli liberalnej – gdyż burżuazja, która doszła do władzy, nie objęła
prawami, które wyznawała, biednych i uciskanych grup społecznych
(jak kobiety czy czarnoskórzy w Stanach Zjednoczonych). Te grupy
musiały walczyć o swoje prawa. Ruch kobiecy i ruch czarnoskórych w
tej fazie mogły zacząć domagać się swoich praw, wykorzystując
postulaty liberałów. Na czele tego ruchu stanęły kobiety z klas
burżuazyjnych, które nie rozciągały kwestii równouprawnienia na klasę
robotniczą – zwłaszcza na kobiety z klasy robotniczej.

Ale gdy pojawiły się ideologie klasy robotniczej, różne nurty socjalizmu
znalazły poparcie wśród jej zaktywizowanych kręgów. Zaczęto
kwestionować burżuazyjny ustrój społeczno–gospodarczy i polityczny
oraz ograniczenia ideologii liberalnej z jej naciskiem na jedynie formalną
równość i wolność jednostki. W tej fazie liberalizm stracił swoją
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progresywną rolę i widzimy, że główne organizacje kobiece zarówno w
USA, jak i Anglii walczące w ramach ruchu sufrażystek miały bardzo
wąski cel i stały się siłą proimperialistyczną i antyrobotniczą. W
obecnej fazie liberalne feministki musiały wyjść poza wąskie granice
stawiane przez formalną równość w celu prowadzenia kampanii na rzecz
praw społecznych, takich jak świadczenia socjalne dla samotnych matek,
więźniów itp. oraz dążenia w kierunku państwa opiekuńczego.

Liberalizm ma następujące słabości:

1. Koncentruje się na prawach indywidualnych, a nie zbiorowych.

2. Jest ahistoryczny. Nie przedstawia kompleksowego zrozumienia roli
kobiet w historii ani jej analizy pod kątem podporządkowania
kobiet.

3. Ma tendencję do mechanicznego wspierania formalnej równości bez
konkretnego zrozumienia sytuacji różnych grup/klas kobiet i ich
specyficznych problemów. Dzięki temu był w stanie wyrazić żądania
klas średnich (białych kobiet z klas średnich w Stanach
Zjednoczonych i wyższych czy np. kobiet z kast wyższych w
Indiach), ale nie kobiet z różnych uciskanych grup etnicznych, kast i
klas pracujących.

4. Ogranicza się do zmian w prawie, prawnych możliwości kształcenia i
zatrudnienia, środków socjalnych itp. i nie kwestionuje
ekonomicznych i politycznych struktur społeczeństwa, które
współtworzą patriarchalną dyskryminację. Stąd liberalizm jest
reformistyczny w swojej orientacji, zarówno w teorii, jak i w
praktyce.

5. Uważa, że państwo jest neutralne i można je zmusić do interwencji
na rzecz kobiet, podczas gdy w rzeczywistości państwo burżuazyjne
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w krajach kapitalistycznych, a także półkolonialne, półfeudalne
państwo indyjskie jest patriarchalne i nie będzie wspierać walki
kobiet o emancypację. Państwo broni interesów klas rządzących,
które korzystają z podporządkowania i zdewaluowania statusu
kobiety.

6. Ponieważ skupia się na zmianach w prawie i formalnych programach
państwowych dla kobiet, kładzie nacisk na lobbing i składanie
petycji jako sposób realizacji żądań. Nurt liberalny najczęściej
ograniczał swoją działalność do spotkań i zjazdów oraz petycji
mobilizacyjnych wzywających do zmian. Rzadko mobilizuje siły mas
kobiecych – w rzeczywistości obawiając się masowej, bojowej
mobilizacji kobiet z klas niższych.
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Radykalny feminizm

Wewnątrz burżuazyjnego feminizmu liberalizm był dominującą
ideologią w pierwszej fazie ruchu kobiet wieku XIX oraz XX. We
współczesnych czasach ruch kobiet opiera się o argumenty i pomysły
zaczerpnięte z radykalnego feminizmu, choć te występują w formie
rozproszonej. Ta forma feminizmu, w przeciwieństwie do pragmatycznej
formy liberalnej, stara się przekształcić społeczeństwo oraz jego
struktury. Ich motywacją jest fakt, że w opinii radykalnych feministek
struktury te są całkowicie patriarchalne. Teza ta jest rdzeniem
radykalnego feminizmu, a radykałki przekonują, że podwładna rola
kobiet jest głęboko zaszyta w tkance społecznej i nie da się jej wyciąć
bez radykalnego przekształcenia samego społeczeństwa. Z tego powodu
feministki starają się zastąpić tradycyjne i hierarchiczne relacje władzy,
ponieważ te mają w sobie męski punkt widzenia, na rzecz relacji władzy
opartych o brak hierarchii oraz autorytetów.

W Stanach Zjednoczonych druga faza feminizmu powstała z ruchów
społecznych lat 60. – ruchu na rzecz praw obywatelskich, Nowej Lewicy
czy antywojennych protestów skierowanych przeciwko wojnie w
Wietnamie. Ta fala feminizmu składała się z kobiet niezadowolonych
rolami, które zostały im przydzielone we wcześniej wspominanych
ruchach oraz sposobami, w jakie Nowa Lewica zajęła się kwestią
kobiecą w publikacjach, zarówno teoretycznych jak i masowych. W tym
samym czasie żadna z nich nie miała zamiaru utrzymywać istniejącego
systemu. Z tego powodu wczesna faza drugiej fali feminizmu skupiała
się na debacie z marksizmem i próbach jego modyfikacji. Jednakże, gdy
ruch stał się silniejszy, marksizm został odrzucony, a emfaza
teoretyczek została położona na analizę systemu płci/genderu oraz
patriarchatu. Co ważne, kwestie te były poruszane bez podjęcia
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problematyki wyzysku systemu kapitalistycznego. W tej właśnie fazie
cała uwaga feministek był zwrócona ku próbie wyjaśnienia skąd wzięła
się opresja kobiet. Napisano na ten temat wiele książek, próbując
przeanalizować formy opresji oraz to gdzie miały swój początek.
Jednakże, nie możemy zapomnieć, że te feministki w swoich
publikacjach brały pod uwagę jedynie swoje społeczeństwa.

Z tego powodu cała ich krytyka, opis czy analiza zajmuje się jedynie
rozwiniętymi społeczeństwami kapitalistycznymi, szczególnie Stanami
Zjednoczonymi. Kate Millett opublikowała w 1970 roku książkę «Sexual
Politics», w której podważa formalne pojęcie polityki i prezentuje
szersze spojrzenie na związek między władzą a ludźmi, szczególnie
związek między kobietą, a mężczyzną. Millett widziała związki
mężczyzna–kobieta jako relacje oparte na sile. Męska dominacja nad
kobietami jest jedną z form siły w społeczeństwie. Właśnie z tego
powodu nazwała swoją książkę «Sexual Politics» i zasugerowała w tej
pracy, że «osobiste jest polityczne». Formuła ta została przekształcona
w slogan ruchu feministycznego. Slogan ten stara się wyjaśnić skąd
bierze się niezadowolenie pojedynczych kobiet w ich życiu. To znaczy,
nie jest ono spowodowane osobistymi porażkami, ale wynika z formy
społeczeństwa, która uczyniła kobiety podwładnymi oraz ciemiężyła je
na różne sposoby. Z tego powodu, osobiste uczucia są czymś
politycznym.

Mówiąc krótko, Millett odwróciła charakterystyczne dla materializmu
historycznego zrozumienie kwestii, skupiając się zamiast tego na relacji
między kobietą i mężczyzną. To właśnie ta relacja (a nie na przykład
ekonomiczna) stanowi podstawę wszystkich relacji opartych o siłę.
Według niej, «kasta społeczna» (odpowiednio dominujący mężczyźni i
podległe im kobiety) zastępuje wszystkie inne formy nierówności, czy to
rasowe, polityczne czy ekonomiczne. Ta nierówność jest nierównością
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pierwotną. Wszystkie inne formy opresji istnieją, bo pierwotna forma
opresji utrzymuje je oraz podaje logiczne i ekonomiczne powody za ich
istnieniem. Wszystko utrzymywane jest, według niej, przez patriarchat,
czyli kontrolę mężczyzn nad światem publicznym i prywatnym. Aby
usunąć patriarchat należy usunąć gender (to jest status, role i cechy
płciowe), ponieważ powstały one w toku powstawania patriarchatu. To
ta patriarchalna ideologia zwraca przesadną uwagę na różnice między
kobietami i mężczyznami, a co za tym idzie, niewoli kobiety. Millett
była proponentką nowego społeczeństwa, które nie jest oparte o system
płci/genderu, ale o równość kobiet i mężczyzn. Jednocześnie uznała, że
proces ten musi przebiegać powoli, przez usuwanie zbędnych cech (jak
posłuszeństwo u kobiet, czy arogancja u mężczyzn). Książka napisana
przez Kate Millett wpłynęła na wiele osób i jest uznawana za klasyk
współczesnej, radykalnej myśli feministycznej. Drugą szczególnie
wpływową osobą jest Shulamith Firestone, która napisała «Dialectics of
Sex» (1970), a która twierdzi, że powodem podległej roli kobiety oraz
męskiej dominacji jest rola jaką obydwie płcie mają w reprodukcji.
Mówiąc krótko, przekształciła pisma Marksa i Engelsa.

Engels opisał materializm historyczny jako «punkt widzenia historii,
który znajduje ostateczny powód oraz siłę napędzającą rozwój
historyczny w rozwoju ekonomicznym społeczeństwa. W zmianie
trybów produkcji i wymiany, a co za tym idzie podziale społeczeństwa
na klasy, oraz walce jednej klasy przeciwko drugiej».

Firestone zmieniła powyższe na to: «punkt widzenia historii, który
stara się znaleźć ostateczny powód oraz siłę napędzającą rozwój
historyczny w dialektyce płci. Podziale społeczeństwa na dwie odrębne
klasy biologiczne definiowane przez ich role w prokreacji oraz walkę
jednej klasy z drugą. Zmiany w trybie małżeństwa, reprodukcji oraz
wychowania dzieci stworzone przez tą właśnie walkę. Rozwój klas (kast)
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opartych o różnice fizyczne. Podział pracy wynikający z płci, i jak ten
rozwinął współczesny (ekonomiczno–kulturowy) podział klasowy».

Firestone uznaje reprodukcję, a nie produkcję za powód rozwoju
historii. Co więcej, zamiast identyfikować powody warunków życia
społecznego kobiet, zwraca ona szczególną uwagę na fakty biologiczne,
np. to, że rodzą dzieci. Właśnie ten fakt jest materialistycznym
wyjaśnieniem poddaństwa kobiet i wymaga biologicznej oraz społecznej
rewolucji, by wyzwolić człowieka. W jej opinii różnice
płciowe/genderowe muszą być usunięte, a ludzie powinni stać się
androgyniczni. Poszła tu o krok dalej niż Kate Millett w kwestii
rozwiązania problemu opresji kobiet. Co więcej, według niej, kobiety
powinny pozbyć się swojej reprodukcyjnej roli i przestać rodzić dzieci.
Właśnie na tej podstawie istniejąca rodzina zostałaby zmieniona, a bez
tej zmiany nie da się kompletnie wyzwolić kobiet.

Z tego powodu, naturalna reprodukcja musi zostać zastąpiona
reprodukcją sztuczną, a tradycyjna biologiczna rodzina musi zostać
zastąpiona rodziną świadomą. Tylko w ten sposób można usunąć
biologiczne podziały między płciami. Rodzina biologiczna to rodzina w
której członkowie są powiązani genetycznie. Rodzina świadoma to
rodzina w której członkowie istnieją w oparciu o przyjaźń lub wygodę.
W jej opinii właśnie ta zmiana spowoduje, że powstałe we
współczesnym świecie kompleksy osobowości przestaną istnieć. Inne
pisarki pisały o tym, jak pierwsze konflikty społeczne w historii były
konfliktami między mężczyznami i kobietami. Dla przykładu według
Susan Brownmiller, mężczyzna – łowca, miał zwyczaj uciekać się do
przemocy i podporządkowywał sobie kobiety przez gwałt.

Tego typu publikacje stworzyły podwaliny pod bardziej radykalne
odcienie ruchu kobiecego. Ten odcień, który był zawiedziony staraniami

32



feministek liberalnych, kobiet, które starały się zmienić prawa powstałe
wokół tych problemów. Radykałki poszły dalej, pchnęły świat, by ten
zwrócił uwagę na uznawaną za oczywistą rolę kobiet w reprodukcji,
różnice między płcią, a genderem czy próbę podważenia samej
struktury społeczeństwa, ponieważ ta jawiła się jako patriarchalna,
hierarchiczna i opresyjna. Z właśnie tego powodu, radykalne feministki
uważają się za rewolucjonistki, nie reformistki. Ich podstawową sprawą
jest to, jak system płci/genderu jest bezpośrednim prowodyrem opresji
kobiet. Uważają, że związki damsko–męskie (w izolacji od reszty
systemu społecznego) są sprzecznością główną. Z tego powodu cały
kierunek analizy i działań stara się rozpatrywać społeczeństwo pod
względem tej właśnie sprzeczności. To sprowadziło je na drogę
separatyzmu. Skupiając się na reprodukcyjnej roli kobiet, zrozumiały,
że relacje erotyczne i rodzinne są głównym celem w ich ataku celem
przemiany społecznej.

System płeć/gender, a patriarchat

Głównym punktem radykalnego feminizmu jest system płci/genderu.
Według najpopularniejszej definicji Gayle Rubin, system płci/genderu
jest «zbiorem związków w toku których społeczeństwo przekształca
biologiczną seksualność w wytwory ludzkiej aktywności». Oznacza to
tyle, że patriarchalne społeczeństwo wykorzystuje pewne fizjologiczne
fakty dotyczące kobiet i mężczyzn (płeć), jako podstawę konstrukcji
zbioru tożsamości i zachowań męskich i żeńskich (gender), których
celem jest dać mężczyznom siłę i zabrać ją kobietom. To jest, wyznacza
jaki powinien być mężczyzna, a jaka powinna być kobieta. To, według
feministek, jest ideologiczną podstawą podrzędnej roli kobiet.
Społeczeństwo wydaje się przekonane, że te kulturowe zdeterminowane
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cechy zachowania są «naturalne». Z tego powodu społeczeństwo jest
przekonane, że «normalne» zachowania zależą od zdolności jednostki do
odgrywania swojej tożsamości oraz zachowań zgodnych z genderem,
który według tego samego społeczeństwa jest blisko powiązany z
biologiczną płcią.

Na początku radykalne feministki, to jest grupa Bostońska czy
Radykalna grupa Nowojorska uznawały punkt widzenia Millet czy
Firestone. Skupiały się na sposobach, w jakie koncept kobiecości, role
reprodukcyjne i seksualne oraz obowiązki (ciąża itd.) służą, by
ograniczyć rozwój kobiet jako ludzi. Z tego powodu stały się
proponentkami androgyniczności. Androgyniczność to posiadanie cech
zarówno męskich, jak i żeńskich, bycie kobietą i mężczyzną, w taki
sposób, że ściśle określone role płciowe nie istnieją. Mówiąc krótko,
postulowały, by kobiety zaadoptowały pewne cechy męskie (i odwrotnie,
mężczyźni pewne cechy kobiece). Ale później, w latach 70., jedna z
sekcji radykalnych odrzuciła ten cel i uznała, że to oznaczałoby
przejęcie najgorszych cech męskości. Zamiast tego uznały, że kobiety
powinny w pełni afirmować swoją «kobiecość». Kobiety powinny być
bardziej kobietami, kłaść nacisk na swoje zalety, czyli przynależność,
przynależność do społeczności, łączenie się, emocje, ciało, zaufanie, brak
hierarchii, naturalność, szczęście, pokój czy życie. Od tego momentu
radykalny feminizm stał się stricte separatystyczny. Uznano, że kobiety
powinny wiązać się z kobietami, powinny budować ośrodki kultury i
instytucje właściwe dla nich.

Z tym krokiem nawet sposób, w jaki radykalne feministki rozumieją
seksualność zmienił się. W ich opinii kobiety powinny stać się
lesbijkami i wspierać monogamiczne związki tego typu, bo to jest
najlepsze dla kobiet. Politycznie stały się pacyfistyczne, bo przemoc i
agresja to cechy typowo męskie, a co za tym idzie powinny być
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odrzucone. Według nich, kobiety są ze swojej natury jednostkami
kochającymi pokój i dającymi życie. Przez budowę alternatywnych
instytucji wierzyły, że przynosiły rewolucyjne zmiany. Zaczęło się od
klubów kobiecych, tworzenia filmów oraz innych form odrębnej, typowo
kobiecej kultury. W tym rozumieniu, rewolucje przekształcenie
społeczeństwa przyjdzie stopniowo. Trend ten zaczął z czasem nosić
nazwę kulturowego feminizmu, ponieważ skupiał się w pełni na kulturze
danego społeczeństwa. Kwestia struktury polityczno–ekonomicznej
przestała mieć znaczenia. Z biegiem czasu właśnie ta forma feminizmu
stała się głównym nurtem w feminizmie radykalnym, a następnie
połączyła się z ekofeminizmem oraz postmodernizmem. Jednymi z
najbardziej znanych feministek kulturowych są Marlyn French oraz
Mary Daly.

Seksualność: Heteroseksualność i lesbijskość

Ze względu na to, że relacje mężczyzna–kobieta są sprzecznością główną
według feministek radykalnych, te zwróciły szczególną uwagę na sposób,
w jaki przebiegają relacje seksualne między mężczyznami i kobietami.
Właśnie seksualność stała się przestrzenią, na której skoncentrowały się
dyskusje i debaty. Szczególnie, że stanowisko Kościoła Katolickiego na
temat seksu i aborcji było od zawsze bardzo konserwatywne. Jest to
bardzo widoczne w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy
Włochy. Chrześcijańska moralność starała się bronić wizji stosunku
płciowego jako zarezerwowanego dla małżeństw, natomiast aborcja
miała być całkowicie zakazana. Teoretyczki radykalnego feminizmu
skonfrontowały się z tymi problemami bezpośrednio. Jednocześnie
wykazały jak w patriarchalnym społeczeństwie relacje seksualne (nawet
małżeńskie) powodują, że kobiety czują się dominowane.
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Właśnie na tym tle kwestia represji seksualnej, przymusowej
heteroseksualności, homoseksualności czy wyborów seksualnych stała się
główną kwestią dyskusji i debaty. Radykalne feministki są zdania, że w
patriarchalnym społeczeństwie nawet relacje i praktyki seksualne są
skażone męską dominacją. Te zachowania zostały uznane za ucisk przez
pierwszą falę radykalnego feminizmu i za ideologię seksualnego
uprzedmiotowienia przez feministki kulturowe. Według nich, seks jawi
się nam jako coś złego, niebezpiecznego i negatywnego. Jedynie seks
heteroseksualny, małżeński jest uznawany za dozwolony i akceptowalny.
Istnieje nacisk ze strony patriarchalnego społeczeństwa, by ludzie byli
heteroseksualni. Mniejszości seksualne, jak lesbijki, osoby transpłciowe
czy crossdressujące są natomiast nietolerowalne. Przyjemność seksualna,
ta wielka siła natury, jest kontrolowana przez patriarchalne
społeczeństwo i dzielona na tak zwane dobre, zdrowe i normalne życie
seksualne oraz złe, niezdrowe i nieodpowiednie życie seksualne.

Nie wolno zapominać, że obydwa nurty radykalnego feminizmu
rozumieją kwestię seksualności inaczej, co wpływa na ich oczekiwania i
rozwiązania jakie oferują. Według klasycznych radykalnych feministek
represjonowanie seksualności jest jednym z najbardziej prymitywnych i
nieracjonalnych sposobów kontrolowania ludzkiego zachowania.
Wolność osobista jest w jak najlepszym interesie zarówno kobiet, jak i
mężczyzn. Z drugiej strony feministki kulturowe charakteryzują
ideologię uprzedmiotowienia jako relację w której mężczyźni są
panami/podmiotami, a kobiety są niewolnicami/przedmiotami.
«Heteroseksualizm jest podobny do kolonializmu, w szczególności w tym
jak utrzymuje się siłą, gdy paternalizm zostaje przez drugą stronę
odrzucony, oraz w tym jak prezentuje swoją dominację jako naturalną.
Podobnie z pozbawieniem kobiet ich umiejętności» (Sarah Lucia
Hoagland).
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Mówiąc prościej, heteroseksualizm jest formą męskiej przemocy
seksualnej wymierzoną przeciw kobietom. Z tego powodu feministki
powinny sprzeciwiać się jakiejkolwiek formie praktyk seksualnych, które
normalizują męską przemoc seksualną. Z tego też powodu kobiety
powinny odzyskać kontrolę nad własną seksualnością poprzez
zrozumienie własnych priorytetów w tej materii oraz jak te różnią się
od priorytetów mężczyzn. Kobiety powinny wymagać bliskości oraz
troski, nie osiągnięć. Właśnie dlatego feministki stały po stronie kobiet
i radziły im odrzucać heteroseksualne relacje, proponując w zamian
lesbijskość. Z jednej strony radykałki wierzyły, że kobiety powinny
(według Gayle Rubin) poszukiwać przyjemności, nie zasad. Z drugiej
strony, dla feministek kulturowych heteroseksualność jest wyłącznie
przejawem męskiej dominacji i kobiecego oddania co powoduje, że
tworzy podwaliny pornografii, prostytucji, przemocy seksualnej oraz
przemocy w ogóle. Z tego powodu feministki kulturowe uznały, że
kobiety powinny porzucić relacje heteroseksualne i stać się lesbijkami,
znajdując w ten sposób więzi emocjonalne.

Feministki kulturowe szczególnie podkreślają potrzebę rozwinięcia
«kobiecości» kobiet. Lesbijskość była szczególnie akcentowana w ruchu
kobiet na zachodzie we wczesnych latach 80., ale nie została
powszechnie przyjęta. Po kilku latach jego wpływ zmniejszył się.
Rozwiązanie zaoferowane przez feministki kulturowe opierało się o
zakończenie podporządkowania kobiet przez zerwanie relacji o
charakterze seksualnym między kobietami i mężczyznami. Kobiety
powinny stworzyć własną, odrębną klasę społeczną. Trend radykalny
natomiast podkreślał potrzebę wyzwolenia seksualności, odcięcie się od
emocjonalnego powiązania w związku, czy to z mężczyzną, czy inną
kobietą. Co smutne, rozwiązania przez nie proponowane przekształcają
intymne relacje ludzkie w utowarowiony typ relacji międzyludzkiej. Od
tego tylko krok do wspierania pornografii czy prostytucji. O ile
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feministki kulturowe były przeciwko pornografii, o tyle radykalne
feministki nie zgadzały się ze sobą w tej kwestii. Nie było jednolitego
zdania, czy sama pornografia ma zły wpływ na to, jak mężczyźni widzą
kobiety. Zamiast tego wierzyły, że pornografia może być narzędziem
przezwyciężenia ucisku seksualności. Dwie strony radykalnego
feminizmu nie mogły się dogadać co do technologii reprodukcyjnej.
Radykałki były za repro–techem, natomiast kulturowe feministki były
przeciw. Według tych ostatnich, kobiety nie powinny pozwolić sobie
zabrać macierzyństwa, bo to jedyna władza jaką mają. Z tego powodu
były bardzo aktywne w debatach na tematy etyczności repro–techu, na
przykład praw surogatek i matek biologicznych.

Krytyka

Z poprzednich zapisków jasno widać, że radykalne feministki postawiły
Marksizm na głowie, by użyć tego sformułowania. Mimo, że
rozprawimy się z argumentami Firestone w sekcji poświęconej
feminizmowi socjalnemu niektóre sprawy muszą być wspomniane już
teraz. Zrozumienie warunków materialnych według feministek
sprowadza się do fizycznego faktu reprodukcji i biologicznej roli kobiety.
To właśnie jest powód ich opresji. Marks opisując produkcję i
reprodukcję życia wyszczególnił je jako dwie podstawowe warunki dla
egzystencji ludzkiej. Reprodukcja oznacza tu zarówno odtworzenie
osoby z dnia na dzień, jak i utrzymanie gatunku ludzkiego. Ale, co
ważne, podtrzymywanie istnienia gatunku jest czymś, co ludzie dzielą z
całym światem zwierząt. Z tego powodu nie może to być podstawa
opresji kobiet. Przez tysiące lat istnienia ludzkości w pierwszych
etapach tego rozwoju kobiety nie były podporządkowane mężczyznom.
Ich rola w odtwarzaniu ludzkości była celebrowana i uznawana za
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ważną właśnie dlatego, że cała grupa polegała na ich zdolności
reprodukcji. Zwracano szczególną uwagę na płodność i rytuały
płodności. Mamy na to dowód w postaci tego, ile z tych obrzędów
przetrwało w najbardziej prymitywnych społeczeństwach.

Marksizm zdaje sobie sprawę, że pewien splot warunków materialnych
spowodował, że rola kobiet zmieniła się i stały się one podległe.
Pierwszą ważną zmianą w warunkach materialnych był nadmiar
produkcji. Sposób w jaki ten nadmiar jest rozporządzany był punktem
w którym powstały klasy, to jest nadmiar został zabrany przez małą
grupę osób rządzących społecznością. Rola kobiet w reprodukcji, coś co
było godne podziwu, stało się środkiem zniewolenia. W zależności od
tego, do którego klanu/rozszerzonej rodziny przynależały jej dzieci,
zostały nałożone na nią ograniczenia, które stopniowo spowodowały
powstanie patriarchalnej rodziny, w której kobieta mogła tylko służyć.
W ten sposób jej główną rolą w rodzinie stało się rodzenie dzieci.

Radykalne feministki traktowały te fakty historyczne i rozwój samej
historii bez większego namysłu. W ten sposób były w stanie uznać
swoje rozumienie sprzeczności na osi mężczyzna–kobieta za sprzeczność
główną, tę która ukształtowała rozwój historii. Od tego momentu
radykalne feministki odrzucają analizę historii w ogóle. Ignorują
polityczno–ekonomiczną strukturę i skupiają się wyłącznie na
społecznych i kulturowych aspektach rozwiniętego społeczeństwa
kapitalistycznego. To powoduje, że rzutują sytuację współczesną na
przeszłość. Traktują ją jako coś uniwersalnego, a co za tym idzie ich
analiza jest słaba. Skoro sprzeczność między kobietą i mężczyzną
(związek między płcią i genderem) jest sprzecznością główną w
społeczeństwie, siłą rzeczy cała analiza wynikająca z tej sprzeczności
musi uznać mężczyzn za głównych wrogów kobiet. Skoro nie mają
żadnej konkretnej strategi, by rozbić tę formę społeczeństwa,
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przesuwają całą swoja analizę na krytykę aspektów nadbudowy. To jest,
języka, kultury, konceptów czy etyki. Nie zastanawiają się przy tym
nad tym jaka jest rola kapitalizmu w utrzymywaniu relacji płeć/gender.
Co za tym idzie, pomijają potrzebę obalenia kapitalizmu jako jednego z
wymogów wyzwolenia kobiet.

Radykalne feministki, mimo bardzo silnej krytyki struktury
patriarchalnej, oferują jedynie reformistyczne działania. Ich
«rozwiązania» są skupione na zmianie ról, cech, podejścia czy zasad
moralnych. Mają za zadanie stworzyć alternatywą kulturę. W praktyce
oznacza to tyle, że spodziewają się, że ludzie odrzucą pewne wartości,
mężczyźni odrzucą agresywne cechy, kobiety staną się odważniejsze i
mniej zależne. Ale przecież skoro cała struktura jest patriarchalna, nie
możemy wprowadzić zmian bez odrzucenia całego systemu
kapitalistycznego. Na to pytanie radykalne feministki milczą. Z tego
powodu ich działania tworzą małe grupki społeczne starające się
zmienić swój styl życia, relacje międzyludzkie. Słowem starają się
zmienić siebie, a nie cały system. Pójdźmy dalej, radykalne feministki
zaczęły od analizy całego systemu i sposobów na zmianę, ale ich linia
analizy zawiodła je na tory reformistyczne. Nie da się w ten sposób
wyzwolić kobiet.

Możliwe, że problem leży w samej analizie. Feministki kulturowe poszły
o krok dalej w zwracaniu uwagi na odwieczne różnice między kobietami
i mężczyznami. Uznały przy tym, że cechy oraz wartości kobiet (nie
kobiece) są pożądane. Ten argument opiera się na biologicznej różnicy
między kobietą i mężczyzną i uznaje biologie za coś ważniejszego niż
wychowanie. Podejście to jest kompletnie kontrproduktywne (i zwie się
biologicznym determinizmem). Środowiska konserwatywne, od zawsze
istniejące w społeczeństwie, też wysuwają takie argumenty, by
usprawiedliwić dominację pewnych grupy ludzi. Niewolnicy są
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niewolnikami, bo mają cechy, które powodują, że chcą być rządzeni.
Nie potrafią o siebie zadbać. Kobiety są kobietami, mężczyźni
mężczyznami. Z powodu różnic biologicznych, role społeczne też się
różnią. Taka argumentacja nie różni się ani słowem od argumentów
reakcyjnych sił konserwatywnych, które są przeciwko wyzwoleniu
kobiet.

Słowem, podstawowa linia argumentacji głoszona przez radykalne
feministki ma groźne implikacje i może (a nawet na pewno) odbije się
czkawką w walce kobiet o zmiany. Kobiecość i męskość to produkty
społeczeństwa patriarchalnego. Musimy walczyć z tymi sztywnymi
konstruktami, tak samo jak musimy walczyć o obalenie całego
społeczeństwa opartego na wyzysku. W społeczeństwie w którym
patriarchalna dominacja przestanie istnieć, nie wiemy jakie cechy
zostaną zaadoptowane przez kobiety, a jakie przez mężczyzn. Cechy te
są przecież wypadkową typu społeczeństwa jakie powstanie. Nie istnieje
człowiek, którego osobowość istnieje poza jakimś społeczeństwem.
Poszukiwanie «kobiecości» jest jak szukanie mirażu, sprowadza się do
oszukiwania samej siebie.

Przez bezwzględną krytykę heteroseksualizmu istniejącego w aktualnym
systemie, feministki kulturowe zachęcały do lesbijskiego separatyzmu.
To sprowadziło ruch do ślepego zaułka. Poza utworzeniem małych
społeczności lesbijskich i stworzenia alternatywnej kultury, nie udało im
się zrobić nic, by wyzwolić masy kobiece od wyzysku i opresji. Ich
droga jest niepraktyczna i nienaturalna, bo zakłada, że kobiety powinny
istnieć w pełni oddzielone od mężczyzn. Słowem, całkowicie porzuciły
projekt budowy lepszego społeczeństwa. Ich strategia nie była
atrakcyjna dla mas kobiecych.

Obiektywnie feministki radykalne stały się siłą dywersyjną, stojąca na
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przeszkodzie w budowie ruchu wyzwolenia kobiet. Radykalne działania
jak wspieranie pornografii czy abstrakcyjna argumentacja «wolnego
wyboru» stały się reakcyjne i w efekcie dostarczyły usprawiedliwienia
dla turystyki seksualnej, tak wspieranej przez imperialistów. Co za tym
idzie miliony kobiet ze swoich środowisk etnicznych ulegało opresji, a
trzeci świat został poddany wyzyskowi seksualnemu oraz cierpieniu. Z
jednej strony krytykowały hipokryzję i represję zachowań seksualnych
reakcyjnej burżuazji oraz Kościoła, z drugiej proponowały alternatywę,
która powodowała wyobcowanie jednostek ludzkich od siebie i
umniejszała najintymniejsze relacje międzyludzkie. Gdy oddziela się
seks od miłości i bliskości, relacje międzyludzkie stają się mechaniczne i
nieludzkie. Dalej, ich argumentacja powstała w całkowitej izolacji od
realnych doświadczeń kobiet i ich trudnego życia. Maria Mies
skrytykowała cały trend i słabość ich podejścia słowami: «Wiara w
edukację, działanie oparte o kulturę, a nawet rewolucja w obrębie
kultury jako narzędzie zmiany jest typowe dla miejskiej klasy średniej.
Co do kwestii kobiecej, opiera się na stwierdzeniu, że opresja kobiet nie
ma nic wspólnego z podstawowymi materialnymi relacjami produkcji.
To podejście, typowo zachodnie, a szczególnie amerykańskie, jest
powodem dla którego feministki zazwyczaj nie mówią o kapitalizmie.
Dla wielu zachodnich feministek opresja kobiet ma związek z kulturą
patriarchatu. Z tego powodu, feminizm to dla nich ruch kulturowy,
nowa ideologia, nowa świadomość.» (1986).

Feminizm kulturowy zdominował feminizm zachodni oraz wpłynął na
sposób myślenia feministek z Trzeciego Świata. Zgrywa się on dobrze
z postmodernizmem i skutecznie odrzuca myślenie o ruchu kobiet jako
walce o zmianę warunków materialnych ich życia. Zamiast tego skupia
się na analizie «prezencji» i symboli. Feministki radykalne odrzucają
ideę kobiety jako siły walczącej, bo skupiają się na obrazie kobiety jako
istoty o naturze łagodnej. Odrzucają role jakie kobiety odgrywały w
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wojnach przeciwko tyranii. Kobiety powinny i będą odgrywać aktywną
rolę w wojnach, które toczą się przeciwko opresji i wyzyskowi. Będą
aktywnymi uczestniczkami w walce o zmianę.

Podsumowując, trend radykalnego feminizmu zabrał kobiety na
manowce, bo nawoływał do separatyzmu.

Największymi słabościami tej teorii i podejścia są:

1. Podchodzenia do sprawy idealistycznie przez zwracanie szczególnej
uwagi na cechy osobowości i wartości istniejące w danej kulturze,
zamiast na warunki materialne. Kompletne ignorowanie sytuacji w
jakiej znajduje się świat i skupianie się tylko na aspektach
kulturowych.

2. Uznawanie sprzeczności między kobietami i mężczyznami za
sprzeczność główną, tym samym usprawiedliwiając separatyzm.

3. Postrzeganie naturalnego faktu reprodukcji jako powodu
subordynacji kobiet oraz odrzucenie socjo–ekonomicznych powodów
opresji. Wzmacnia to konserwatywne argumenty jakoby mężczyźni i
kobiety różnili się od siebie.

4. Niezmienność natury mężczyzn i kobiet.

5. Ignorowanie różnic klasowych między kobietami, potrzeb i
problemów kobiet biednych.

6. Propagowanie pokojowej natury kobiecej, co skutkuje zniechęcaniem
kobiet do uczestnictwa w walce o ich własne wyzwolenie oraz
wyzwolenie społeczeństwa.

43



7. Proponowanie rozwiązań reformistycznych, które nie mogą rozwinąć
kwestii wyzwolenia kobiet, pomimo nazywania się skrzydłem
radykalnym.
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Anarchofeminizm

Ruch feministyczny głęboko inspirował się się anarchizmem, a same
anarchiszcza uważały radykalne feministki za bliskie współpracowniczki.
Z tego powodu spuścizna anarchofemiznizmu jest powszechnie uważana
za dużą część radykalnego ruchu feministycznego.

Anarchiszcza uznają wszystkie formy rządu za autorytarne, a własność
prywatną za tyranię. Z tego powodu marzy im się stworzenie
społeczeństwa bez rządów, bez hierarchii czy właśnie własności
prywatnej. O ile anarchistyczne idee Bakunina, Kropotkina i innych
klasyków anarchizmu miały pewien wpływ, o tyle znana amerykańska
anarchistka Emma Goldman jest szczególnie wpływowa w ruchu
feministycznym. Emma Goldman, Litwinka z urodzenia, wyemigrowała
do Stanów Zjednoczonych w 1885 roku i pracowała tam w różnych
fabrykach garderoby, gdzie nasiąkła ideami anarchistycznymi i
socjalistycznymi. Następnie stała się aktywną mówczynią i agitatorką,
proponentką idei anarchistycznych. We współczesnym ruchu
feministycznym anarchiszcza wprowadziły jej prace w obieg i postarały
się, by były powszechnie znane.

Anarchofeministki zgadzają się, że nie ma jednej definicji anarchizmu,
ale wszystkie człony tradycji anarchistycznej zgadzają się, że należy 1)
krytykować istniejące społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na
relacje władzy i dominacji, 2) mieć wizję alternatywnego, równego,
nieautorytarnego społeczeństwa oraz tego, jak to społeczeństwo
powinno być zorganizowane, 3) posiadać strategię jak je stworzyć.

Marzy im się społeczeństwo, w którym ludzie są w pełni wolni, ale
jednocześnie wierzą, że wolność jednostki i społeczności idą w parze. Z
tego powodu społeczności muszą być ustrukturowane w taki sposób,
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aby ta wolność była możliwa. Bez hierarchii i autorytetów. Wizja
anarchiszczy jest inna od tradycji marksistowskiej czy liberalnej, ale
można spokojnie uznać, że leży blisko idei radykalnych feministek,
sposobu ich walki o nie. Dla anarchiszczy cele muszą być spójne z
metodami ich wprowadzenia, w szczególności w sposobie w jaki
rewolucja musi zaistnieć. Rewolucja musi być przeprowadzona przez
struktury, które odzwierciadlają nowe społeczeństwo i relacje jakie ono
tworzy.

Z tego powodu proces i forma organizacji jest bardzo ważna. Według
anarchiszczy dominacja i poddaństwo zależy od tego, jak
uporządkowane są hierarchiczne struktury społeczne utrzymywane
przez rząd i przymus ekonomiczny (kto kontroluje własność, etc.). Ich
krytyka społeczeństwa nie jest oparta o kategorie klasy czy wyzysku lub
natury klas w rządzie, ale o hierarchię i dominację. Rząd broni i
wspiera struktury hierarchiczne oraz decyduje w scentralizowany
sposób, kto jest kim w hierarchii. Z tego powodu, hierarchiczne
społeczeństwo jest dla nich rdzeniem dominacji i poddaństwa w
społeczeństwie.

To prowadzi również do dominacji ideologicznej, bo punkt widzenia
promowany i propagowany przez oficjalną narrację, jest punktem
widzenia władzy. Anarchiszcza są krytyczne wobec marksiszczy,
ponieważ według nich rewolucjoniszcza tworzą struktury hierarchiczne
(partię), której celem jest wprowadzenie zmian. Według nich właśnie w
ten sposób powstaje hierarchia, która powoduje, że osoby na szczycie
nie mogą odrzucić władzy. Z tego powodu, według nich, sposób w jaki
wprowadzana jest zmiana jest niezmiernie ważna. W hierarchicznej
organizacji, jednostka nie może nauczyć się działać w nieautorytarny
sposób. Dlatego anarchiszcza zwracają szczególną uwagę na
«propagandę czynu», to jest działania mające służyć za pozytywny
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przykład, która ma zmotywować inne osoby do działania.
Anarchofeministki również uciekają się do tej metody tworząc różne
oparte o społeczność przedsięwzięcia jak zarządzanie stacją radia czy
spółdzielnie spożywcze. Metoda ta jest popularna w Stanach, gdzie
tego typu nieautorytarne sposoby organizacji są szczególnie rozwinięte.
Co za tym idzie, uwaga anarchofeministek jest skupiona na małych
grupach bez hierarchii i dominacji.

Ale działanie tego typu grup w praktyce jest naznaczone na przykład
ukrytym tyranicznym przywództwem (Joreen), które powoduje, że
inicjatywy są mocno krytykowane. Problemy z którymi społeczności się
spotykają to wspominane tajne przywództwo, wymuszanie kierunku
działalności przez media, nadreprezentacja kobiet z klasy średniej (bo te
mają dużo wolnego czasu), brak grup zadaniowych, do których mogłyby
dołączyć się kobiety, czy niechęć do kobiet, które przejawiają inicjatywę
lub dowodzą. Gdy komuniszcza dopytują jak obalić scentralizowany
rząd kontrolowany przez imperialiszcza, anarchiszcza przyznają, że ich
działania są drobne i wymagają połączenia i koordynacji z innymi
drobnymi organizacjami. Ale dalej nie są w stanie rozważyć potrzeby
scentralizowanej organizacji o charakterze rewolucyjnej służącej
obaleniu rządu.

Według ich teorii rząd kapitalistyczny nie może być obalony, należy go
zdusić8.

Ich analiza jasno pokazuje, że różnią się one od rewolucjonistek. Nie
wierzą, że obalenie burżuazji/imperialistów jest najważniejszą kwestią.
Zamiast tego wolą zużywać energię na tworzenie małych grup
zaangażowanych w działania spółdzielcze.
8 «To jak będziemy walczyć z patologiczną strukturą rządu najlepiej opisuje słowo «zdusić», nie

obalić.» – Manifest anarchofeministyczny, Siren 1971
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W erze kapitalizmu monopolistycznego iluzją jest, że takie działania są
w stanie rosnąć i rozwijać się na tyle, by pochłonąć całe społeczeństwo.
Będą one oczywiście tolerowane w społeczeństwach z nadmiarem
produkcji (jak Stany) jako egzotyczna, wymyślna roślina. Grupy tego
typu i tak zostają wchłonięte przez system.

Radykalne feministki uznały te pomysły za zgodne z ich własnymi.
Zostały szczególnie zainspirowane przez anarchistyczne sposoby
organizacji, a co za tym idzie widoczny jest splot anarchizmu i
radykalnego feminizmu. Kolejnym aspektem anarchofeminizmu jest
troska o ekologię. To, co nazywamy ekofeminizmem również powstało z
anarchofeminizmu. W aktualnym momencie anarchistki na Zachodzie
są również aktywne w kwestiach ekologicznych.
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Ekofeminizm

Ekofeminizm jest głęboko powiązany z feminizmem kulturowym, mimo
prób odróżnienia się dokonywanych przez ekofeministki. Kobiety jak
Mary Daly (przedstawicielka feminizmu kulturowego) w swoich pismach
teoretycznych kierują się metodami, które mogłyby być zrozumiane
również przez ekofeministki. Najbardziej znane przedstawicielki nurtu
ekofeminizmu to Ynestra King, Vandana Shiva i Maria Mies.

Skontrastujmy te dwie tendencje. Feminizm kulturowy celebruje
kobiecą naturę w sztuce, poezji, muzyce i społeczeństwie. Utożsamiają
one kobiety i naturę jako coś sprzecznego z (męską) kulturą. Dla
przykładu, są aktywnymi antymilitarystkami. Obwiniają mężczyzn za
wojny oraz zwracają szczególną uwagę na to, jak ci są zainteresowani
czynami potencjalnie dla nich śmiertelnymi. Ekofeminizm natomiast
uznaje punkt widzenia feminizmu socjalistycznego, to jest, że istnieją
ekonomiczne i klasowe aspekty opresji kobiet. Z drugiej strony
krytykują socjalistki za to, że te ignorują kwestię dominacji samej
natury. Według nich, feminizm i ekologia są rewolucją natury przeciw
ludzkiej dominacji. Z tego powodu domagają się, abyśmy ponownie
przemyślały relację między ludzkością, a resztą natury, w tym nami
samymi. W ekofeminizmie natura jest główną kategorią analizy, co za
tym idzie również aspekty powiązane z tym zagadnieniem, jak psychika,
seksualność, opresja ludzkości i reszty, oraz socjo–historyczna pozycja
kobiet w tych zagadnieniach. Według Ynestry King, te kwestie są
punktem startowym eko–feminizmu. Praktyka również to wykazuje,
ponieważ, według niej, kobiety zawsze były na samym froncie walki o
ochronę natury. Przykładem, który to udowadnia jest, według nich,
ruch Chipko Andolan, w którym kobiety z wiosek uparcie
uniemożliwiały kontrahentom wycięcie drzew w Tehri–Garhwal.
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Nie należy zapominać, że w ekofeminizmie istnieje wiele nurtów. Na
przykład nurt duchowy, który uznaje właśnie tę kwestię za
najważniejszą. Wierzą w aktywną interwencję w zatrzymaniu praktyk
niszczących przyrodę. Według nich, dualizm natura–kultura powinien
zostać zniszczony, a człowiek powinien zjednoczyć się z naturą. Jeśli nie
zaczniemy żyć prościej, niektóre z nas nie będą mogły żyć wcale. Co
ważne, według nich na świecie jest miejsce dla mężczyzn chcących
uratować świat. Przykładem innego nurtu jest ekofeminizm odrzucający
nacisk na relację natura–kobieta. Według nich, kobiety muszą
zminimalizować społecznie stworzoną i ideologicznie wzmacnianą ideę,
że są one jakoś bliżej powiązane z naturą. Należy usunąć współczesny
podział świata na męski i kobiecy (kulturowy i naturalny). Trzeba
obalić podział na mężczyzn budujących kulturę i kobiety budujące
naturę (posiadanie dzieci i ich wychowanie) i zastąpić go jednością.
Mężczyźni muszą wnieść kulturę w naturę, a kobiety odwrotnie, naturę
w kulturę. Ten punkt widzenia jest nazywany ekofeminizmem
społeczno–konstruktywnym. Według Warren nie powinno się łączyć
kobiet z naturą, ponieważ zarówno jedna, jak i druga płeć są w tej
samej mierze połączeni z zarówno naturą, jak i kulturą. Mies i Shivy
łączą natomiast wnioski z feminizmu socjalistycznego (na temat roli
kapitalistycznego patriarchatu) z wnioskami z feminizmu, że kobiety są
bliższe naturze w swojej codziennym życiu i z wnioskami z
postmodernizmu, który krytykuje tendencję kapitalizmu do
ujednolicania kultury na świecie.

Ekofeminizm wierzy, że kobiety na całym świecie są na tyle podobne, że
są zdolne do walki przeciwko kapitalistycznemu patriarchatowi oraz
zniszczeniu, które on niesie. Dla przykładu to, jak kobiety walczą z
przemysłowo–militarną destrukcją ekosystemów, aby zachować
możliwość życia, sugeruje, że to kobiety będą na froncie walki o
przetrwanie różnych ekosystemów. Dlatego promują one perspektywę,
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w której ludzie nie powinni produkować więcej niż jest im potrzebne.
Podobnie z naturą, powinna być używana tylko na tyle, na ile jest
potrzebna, nie dla zysku, ale by zaspokoić potrzeby społeczności.
Kobiety i mężczyźni powinni kultywować tradycyjne kobiece cnoty jak
troska, opiekuńczość czy wychowanie, oraz brać udział jedynie w
niezbędnej dla nich produkcji. Tylko takie społeczeństwo «może żyć w
pokoju z naturą, utrzymywać pokój między narodami, pokoleniami,
między mężczyznami i kobietami». Według nich kobiety stronią z
natury od przemocy. Ten nurt nazywany jest ekofeminizmem
transformatywnym.

Trzeba jednak zauważyć, że argumentacja Vandany Shivy w sprawie
minimalnej produkcji rolnej jest reakcyjna. Shiva czyni kąśliwe uwagi
na temat zielonej rewolucji oraz jej wpływu, patrzy na nią z
perspektywy «zachodniej patriarchalnej przemocy» przeciw kobietom i
naturze. Przeciwstawia zachodnio–patriarchalną racjonalną naukę oraz
wiedzę niezachodnią. To imperialiści wykorzystali rozwój w rolnictwie i
zmusili chłopstwo, by zwiększyło swoją produkcję (by uniknąć
czerwonej rewolucji), co spowodowało, że to stało się związane ze
sponsorowanym przez MNC rynkiem dla towarów rolniczych jak
nasiona, pestycydy czy nawóz.

To prawda, ale Shiva całkowicie odrzuca rozwój w rolnictwie i w pełni
wspiera tradycyjne praktyki rolnicze. Według niej, tradycyjna indyjska
kultura będąca efektem dialektycznej jedności Purushy i Prakriti jest
lepsza od zachodniego dualizmu człowieka i natury, człowieka i kultury
i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie, Shiva utrzymuje, że cywilizacja
gdzie produkcja istniała tylko by spełniać podstawowe potrzeby ludzi
była cywilizacją, gdzie kobieta miała głębokie połączenie z naturą.
Zielona Rewolucja zniszczyła te więzy. Oczywistym jest, że Shiva
gloryfikuje drobne pre–kapitalistyczne chłopstwo, ekonomię opartą o
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struktury feudalne oraz nierówności z nimi związane. W tym trybie
produkcji kobiety musiały pracować przez wiele godzin bez
jakiegokolwiek uznania ich pracy. Nie bierze kompletnie pod uwagę
warunków oraz warunków innych kobiet z niższych kast, które
pracowały na polach oraz w domach feudalnych właścicieli ziemskich,
gdzie były też wykorzystywane seksualne, źle traktowane oraz nie
dawano im zapłaty za ich pracę.

Idąc dalej. Propagowane przez nią proste życie nie dawało dość dla
wszystkich. Wręcz przeciwnie, kobiety były pozbawione produktów
pierwszej potrzeby w tych gloryfikowanym (przez nią) okresie
pre–kapitalistycznym. Nie miały żadnej władzy nad środkami produkcji
oraz nie były niezależne. Ten brak niezależności jest interpretowany
przez Shivę oraz Mies jako zwyczajne odrzucenie samostanowienia i
autonomii przez kobiety Trzeciego Świata, ponieważ te (rzekomo)
znajdowały wartość w zjednoczeniu ze społecznością. Mówiąc krótko,
Shiva świadomie odrzuca samostanowienie i rzutuje swoje poglądy na
kobiety czasów minionych, które (według niej) również odrzuciły
autonomię na rzecz społeczności. Wygląda na to, że zarówno jedna, jak
i druga podtrzymuje patriarchalną pre–kapitalistyczną ekonomię
minimum w imieniu ekofeminizmu, oraz odrzuca zachodnią naukę i
technologię, również w imieniu ekofeminizmu. Co za tym idzie tworzą w
ten sposób fałszywy dualizm między nauką i tradycją.

Widać w ich pracach znamiona kulturalizmu oraz post–modernizmu,
który stara się bronić tradycyjnych patriarchalnych kultury trzeciego
świata i stoi przeciwko rozwojowi mas, ponieważ stara się sprzeciwić
rozwojowemu paradygmatowi kapitalizmu. My same jesteśmy
przeciwko destruktywnej oraz nie baczącej na nic polityce głodnych
zysku imperialistów, od agro–biznesu po agro–technologie (jak na
przykład tworzenie nasion GMO), ale nie jesteśmy przeciw użyciu nauki
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oraz agro–technologi, by poprawić wydajność rolnictwa. Pod
współczesnymi relacjami klasowymi nawet nauka jest służącą
imperializmu. Ta sytuacja nie będzie miała miejsca pod
demokratyczno/socjalistycznym porządkiem społecznym.

Ważnym jest, by zachować, to co pozytywne w tradycji, ale
gloryfikowanie jej całości jest antyludzkie. Ekofeminizm idealizuje
relację między kobietami i naturą, ale brak mu perspektywy klasowej.
Kobiety z klas wyższych, czy to z rozwiniętych czy nierozwiniętych
społeczeństw kapitalistycznych nie wydają się wrażliwę na naturę,
ponieważ są zbyt zaabsorbowane przez światową, konsumencką kulturę
wspieraną przez imperializm. Nie uznają imperializmu za system
światowego wyzysku. Nie wykazują żadnej ochoty, by zmienić swoje
przywileje i styl życia w celu zmniejenia destrukcji środowiska. A
przecież, dla kontrastu, niszczenie środowiska powoduje dla chłopek
niebywałe trudności w zajmowaniu się codziennymi czynnościami, jak
zdobycie paliwa, wody czy paszy dla krów. Są one wypędzane, bo ich
lasy i ziemie są przejmowane na rzecz dużych projektów, które im nie
pomagają.

Z tego powodu te aspekty mogą i przerodziły się w powody mobilizacji
kobiet w boju. Ale, z tego punktu widzenia nie możemy w żaden
sposób wywnioskować jakoby kobiety miały, w przeciwieństwie do
mężczyzn, «naturalną» chęć do zachowania natury. Ich walka
przeciwko kapitalizmowi monopolistycznemu, który doszczętnie niszczy
naturę, jest walką o charakterze politycznym, problemem mas, czymś w
czym całość mas musi uczestniczyć. To jest zarówno kobiety, jak i
mężczyźni. Co nam po tym, że ekofeministki skupiają swoją uwagę na
boju ruchu Chipko, skoro w naszym kraju istnieje wiele innych bojów o
charakterze ekologicznym, w których biorą udział zarówno mężczyźni,
jak i kobiety?
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Agitacja w Narmadzie, w Orissie (przeciw projektom kopalnianym),
przeciw projektom stworzenia głownic nuklearnych, walka plemion w
Bastar czy Jharkhand przeciwko zniszczeniu ich lasów na rzecz
projektów pozyskiwania stali. Przykłady można mnożyć.
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Socjalistyczny feminizm

Socjalistki lub marksistki, które w latach 60. działały w Nowej Lewicy,
czy antywojennym ruchu studenckim, dołączyły do powstającego
spontanicznie ruchu wyzwolenia kobiet. Pod wpływem feministycznych
postulatów podnoszonych w ramach ruchu, zadawały pytania o własną
rolę w szeroko rozumianym ruchu demokratycznym oraz analizę kwestii
kobiet wysuniętą przez Nową Lewicę (zasadniczo trockistowski lewicowy
nurt rewizjonistyczny, krytyczny wobec Związku Radzieckiego i Chin),
której były częścią9. Choć krytykowały socjalistów i komunistów za
ignorowanie kwestii kobiet, w przeciwieństwie do radykalnego nurtu
feministycznego nie zerwały z ruchem socjalistycznym, ale
skoncentrowały swoje wysiłki na łączeniu marksizmu z radykalnymi
ideami feministycznymi. Również w ich szeregach istnieje szerokie
spektrum.

Na jednym biegunie znajduje się sekcja zwana marksistowskimi
feministkami, które różnią się od feministek socjalistycznych, ponieważ
ściślej trzymają się pism Marksa, Engelsa i Lenina i skoncentrowały
swoją analizę na wyzysku kobiet w kapitalistycznej ekonomii
politycznej. Na drugim biegunie znajdują się sekcja, która skupiła się
na tworzeniu tożsamości płciowej poprzez praktyki wychowawcze.
Skupiają się na procesach psychologicznych i są pod wpływem Freuda.
Nazywane są też feministkami psychoanalitycznymi. Wszystkie one
nazywają się feministkami.

Niektóre feministki, które są zaangażowane w poważne studia i
działalność polityczną z perspektywy marksistowskiej, również
9 IKM – CMAP także pozostaje krytyczny wobec Związku Radzieckiego i Chińskiej Republiki

Ludowej w okresie przejęcia w nich rządów przez kliki rewizjonistyczne – odpowiednio Nikity
Chruszczowa i Denga Xiaopinga – przyp. red
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nazywają siebie marksistowskimi feministkami, aby podkreślić zarówno
ich odmienność od socjalistycznych feministek, jak i ich poważne
podejście do kwestii kobiecej. Marksistowskie feministki, takie jak
Mariarosa Dalla Costa i inne z włoskiej grupy feministycznej,
przeprowadziły teoretyczną analizę prac domowych w kapitalizmie.
Dalla Costa dowodziła szczegółowo, że kobiety poprzez prace domowe
reprodukują pracownika – a więc towar.

Dlatego, według nich, błędnym jest przekonanie, że tylko wartość
użytkowa powstaje dzięki pracy domowej. Praca domowa również
wytwarza wartość wymienną – siłę roboczą. Kiedy pojawił się postulat
płacy za prace domowe, Dalla Costa poparła go jako taktyczny ruch,
który miał uświadomić społeczeństwu wartość prac domowych.
Pomimo, że zdecydowana większość nie zgodziła się z ich wnioskiem, że
praca domowa tworzy wartość dodatkową i nie poparła postulatu płacy
za pracę domową, ich analiza wywołała wiele dyskusji w kręgach
feministycznych i marksistowskich na całym świecie i doprowadziła do
zwiększonej świadomości tego, jak praca domowa służy kapitałowi.
Większość socjalistycznych feministek była nastawiona krytycznie
wobec tego żądania, jednakże długo nad nim dyskutowała. Początkowo
kwestia prac domowych (na początku lat 70.) była ważną częścią ich
dyskusji, ale w latach 80. stało się jasne, że duża część kobiet stale, lub
przez pewną część swojego życia, pracowała poza domem.

Na początku lat 80. 45% całkowitej siły roboczej w USA stanowiły
kobiety. Niedługo potem, socjalistyczne feministki rozpoczęły badania
na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w ich krajach. Socjalistyczne
feministki przeanalizowały, w jaki sposób kobiety w USA były
dyskryminowane w pracy ze względu na płace. Również segregacja
płciowa obecna przy zatrudnieniu (koncentracja kobiet w niektórych
niskopłatnych zawodach) została przez nie szczegółowo
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udokumentowana. Te badania były przydatne w ujawnieniu
patriarchalnej natury kapitalizmu. Ale na potrzeby tego artykułu
rozważymy tylko teoretyczne stanowisko dotyczące ucisku kobiet i
kapitalizmu, które zajmują [socjalistyczne feministki – przyp. red.]. Aby
zrozumieć podstawowe stanowisko feminizmu socjalistycznego,
przedstawimy stanowisko Heidi Hartmann w szeroko
rozpowszechnianym i dyskutowanym artykule: «Nieszczęśliwe
małżeństwo marksizmu i feminizmu: ku bardziej postępowemu
zjednoczeniu».

Według Heidi Hartmann, marksizm i feminizm są dwoma systemami
analizy, które były małżeństwem – nieszczęśliwym, ponieważ
dominujący jest marksizm ze swoją przeważającą rolą analizy kapitału.
Ale, według niej, marksizm dostarczając analizę rozwoju historycznego i
kapitału, nie zajmuje się relacjami kobiet i mężczyzn. Twierdzi, że
relacje między mężczyznami i kobietami są również determinowane
przez system patriarchalny, analizowany przez feministki.

Zarówno materialistyczno–historyczna analiza dostarczona przez
marksizm, jak i analiza patriarchatu jako struktury historycznej i
społecznej są niezbędne do zrozumienia rozwoju zachodniego
społeczeństwa kapitalistycznego i pozycji kobiet w nim – zrozumienia,
w jaki sposób powstały relacje międzyludzkie i jak patriarchat
ukształtował rozwój kapitalizmu. Jest krytyczna wobec stanowiska
marksizmu w kwestii kobiet. Twierdzi, że marksizm zajmował się
kwestią kobiet tylko w odniesieniu do systemu gospodarczego. Sądzi
również, że kobiety są postrzegane wyłącznie jako robotnice, a Engels
pisał, że podział pracy ze względu na płeć zostałby zniesiony, gdyby
kobiety zajęły się produkcją, z kolei wszystkie aspekty życia kobiet są
badane tylko w odniesieniu do tego, jak utrwalają system
kapitalistyczny. Nawet badanie dotyczące prac domowych dotyczyło
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stosunku kobiet do kapitału, a nie stosunku kobiet do mężczyzn. Mimo,
że marksiści są świadomi cierpień kobiet, skupili się na własności
prywatnej i kapitale jako źródle ucisku kobiet. Jednakże, według niej,
wcześni marksiści nie wzięli pod uwagę różnicy w męskim i kobiecym
doświadczeniu kapitalizmu i uważali patriarchat za pozostałość po
wcześniejszej epoce. Hartmann twierdzi, że kapitał i własność prywatna
nie uciskają kobiet jako kobiet; stąd ich zniesienie nie zakończy ucisku
kobiet. Engels i inni marksiści nie analizują właściwie pracy kobiet w
rodzinie. Nie tylko kapitaliści, ale także mężczyźni jako płeć korzystają
z domowej pracy kobiet. Podejście materialistyczne nie powinno
ignorować tej istotnej kwestii. Wynika z tego, że mężczyźni mają
materialny interes w utrwalaniu podporządkowania kobiet.

Dalej, jej analiza wykazała, że chociaż marksizm pomaga nam
zrozumieć kapitalistyczną strukturę produkcji, jej strukturę zawodową i
dominującą ideologię, jego koncepcje takie jak rezerwowa armia pracy
czy klasa robotników najemnych są ślepe na płeć, ponieważ nie
analizuje, kto zapełni te puste miejsca, to znaczy kto będzie
robotnikiem najemnym, kto będzie w armii rezerwowej itd. Dla
kapitalizmu każdy, bez względu na płeć, rasę i narodowość, może je
obsadzić. Mówi, że właśnie w tym miejscu najbardziej ucierpiała
kwestia kobiet.

Niektóre feministki analizowały pracę kobiet, stosując metodologię
marksistowską, a raczej adaptując ją do swoich potrzeb. Juliet Mitchell
przeanalizowała na przykład sytuację kobiety na rynku pracy, jej pracę
reprodukcyjną, seksualność i wychowywanie dzieci. Według niej, praca
na rynku to produkcja, reszta jest ideologią. Według Mitchell,
patriarchat działa w sferze reprodukcji, seksualności i wychowania
dzieci. Przeprowadziła badanie psychoanalityczne dotyczące tego, jak
kształtują się osobowości oparte na płci u mężczyzn i kobiet. Mitchell
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pisze, że «mamy do czynienia z dwiema autonomicznymi sferami
działania: ekonomiczną sferą kapitalizmu i ideologiczną sferą
patriarchatu». Hartmann nie zgadza się z Mitchell, ponieważ postrzega
ona patriarchat jedynie jako twór ideologiczny i nie przyznaje mu
materialnej podstawy.

Według niej, materialną bazą patriarchatu jest kontrola mężczyzn nad
siłą roboczą kobiet. Kontrolują ją, odmawiając kobietom dostępu do
zasobów produkcyjnych społeczeństwa (odmawiając pracy za
wystarczającą płacę) i ograniczając ich seksualność. Ta kontrola,
według niej, działa nie tylko w rodzinie, ale także poza nią, w miejscu
pracy. W domu służy mężowi, w pracy szefowi. W tym miejscu należy
zauważyć, że Hartmann nie czyni rozróżnienia między ludźmi z klas
rządzących, a ludźmi z innych klas. Hartmann doszła do wniosku, że
nie ma «czystego» patriarchatu ani «czystego» kapitalizmu. Produkcja
i reprodukcja są sprzężone w sposobie, w jaki społeczeństwo jest
zorganizowane – i stąd wynika to, co ona nazywa patriarchalnym
kapitalizmem.

Według niej, istnieje silna więź między patriarchatem, a kapitalizmem.
Uważa, że marksizm nie docenia siły i elastyczności patriarchatu i
przecenia siłę kapitału. Patriarchat dostosował się, a kapitał jest
elastyczny – gdy napotyka bardziej prymitywne sposoby produkcji,
przystosowuje je do swoich potrzeb akumulacji kapitału. Rola kobiet na
rynku pracy, ich praca w domu jest zdeterminowana przez płciowy
podział pracy, a kapitalizm wykorzystał je do traktowania kobiet jako
robotnic drugorzędnych i do dzielenia klasy robotniczej. Niektóre
feministki socjalistyczne nie zgadzają się ze stanowiskiem Hartmann, że
istnieją dwa autonomiczne systemy (jeden system to kapitalizm w
sferze produkcji, a drugi to patriarchat w sferze reprodukcji i ideologii) i
nazywają to teorią systemów dualnych. Przykładowo, Iris Young uważa,
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że podwójny system Hartmann czyni patriarchat pewnego rodzaju
uniwersalnym zjawiskiem, które istniało przed kapitalizmem w każdym
znanym społeczeństwie, czyniąc go ahistorycznym i podatnym na
uprzedzenia kulturowe i rasowe. Iris Young i jej podobne socjalistyczne
feministki twierdzą, że istnieje tylko jeden system, którym jest
kapitalistyczny patriarchat. Według Young pojęciem, które może
pomóc to jasno przeanalizować, nie jest klasa – ponieważ jest to pojęcie
ślepe na płeć – ale podział pracy. Twierdzi, że podział pracy ze względu
na płeć jest centralnym, fundamentalnym elementem struktury
stosunków produkcji.

Wśród bardziej wpływowych ostatnio socjalistycznych feministek są
m.in. Maria Mies (określająca się także jako ekofeministka), która
również skupia się na podziale pracy – «Hierarchiczny podział pracy
między mężczyznami i kobietami oraz znaczenie jego dynamiki dla
ludzkości jest integralną częścią dominujących stosunków produkcji, tj.
relacji klasowych konkretnej epoki i społeczeństwa oraz szerszego
państwowego i międzynarodowego podziału pracy».

Według niej, wyjaśnienie materialistyczne wymaga od nas
przeanalizowania istoty interakcji kobiet i mężczyzn z naturą i
budowania przez nią ich natury ludzkiej lub społecznej. W tym
kontekście jest krytyczna wobec Engelsa za nieuwzględnienie tego
aspektu. Kobiecość i męskość definiowane są inaczej w każdej epoce
historycznej. Dlatego też, we wcześniejszych epokach, które nazywała
społeczeństwami matrystycznymi, kobiety były ważne, ponieważ były
związane z procesem produkcji – były aktywnymi producentkami życia.
W warunkach kapitalistycznych zmieniło się to – są gospodyniami
domowymi, pozbawionymi wszelkich cech twórczych i produkcyjnych.
Kobiety jako producentki dzieci i mleka, jako zbieraczki i rolniczki
miały stosunek do natury zgoła inny niż mężczyźni. Mężczyźni są
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związani z naturą poprzez narzędzia. Wyższość mężczyzn nie wynikała
z większego wkładu ekonomicznego, ale z faktu, że wynaleźli narzędzia
zniszczenia, za pomocą których kontrolowali kobiety, naturę i innych
mężczyzn. Dalej dodaje, że to właśnie ekonomia pasterska zawiązała
stosunki patriarchalne. Mężczyźni poznali swą rolę w zapłodnieniu. Ich
monopol na broń oraz wiedza o męskiej roli w reprodukcji doprowadziły
do zmian w podziale pracy. Kobiety nie były już ważne jako zbieraczki
żywności czy jako producentki – od teraz ich rolą było pomnażanie
potomstwa. Następnie konkluduje, że «możemy przypisać symetryczny
podział pracy między mężczyznami a kobietami temu drapieżnemu
sposobowi produkcji, a raczej przywłaszczenia, które opiera się na
męskim monopolu na środki przymusu, tj. broń i przemoc
bezpośrednią, za pomocą której trwale utworzono i utrzymano stosunki
wyzysku i dominacji między płciami».

W utrzymaniu tego stany rzeczy ważną rolę odegrały rodzina, państwo i
religia. Mimo, że Mies mówi, że powinnyśmy odrzucić determinizm
biologiczny, sama niejako się ku niemu skłania. Kilka z propozycji
zmian społecznych, na przykład te radykalnych feministek, nakierowane
jest na zmianę relacji damsko–męskich i odpowiedzialności za
wychowywanie dzieci. Według niej, główną kwestią dla socjalistycznych
feministek jest wolność reprodukcyjna. Oznacza to, że kobiety powinny
mieć kontrolę nad tym, czy i kiedy będą mieć dzieci.

Wolność reprodukcyjna obejmuje prawo do bezpiecznych środków
antykoncepcji, prawo do bezpiecznej aborcji, żłobki, godziwe
wynagrodzenie umożliwiające opiekę nad dziećmi, opiekę medyczną i
mieszkanie. Obejmuje również wolność seksualną; prawo do posiadania
dzieci poza społeczno–kulturową normą głoszącą, że dzieci mogą być
wychowywane tylko w rodzinie kobiety i mężczyzny. Kobiety, które nie
chcą być częścią takich rodzin, powinny mieć również możliwość
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posiadania i wychowywania dzieci. A wychowanie dzieci na dłuższą
metę musi się zmienić z zajęcia kobiecego na zajęcie damsko–męskie.
Kobiety nie powinny cierpieć z powodu bezdzietności lub
przymusowego macierzyństwa. Ale zdają sobie sprawę, że aby
zagwarantować to wszystko, struktura płac w społeczeństwie musi się
zmienić, rola kobiet musi się zmienić, przymusowa heteroseksualność
musi się skończyć, opieka nad dziećmi musi stać się przedsięwzięciem
zbiorowym, a wszystko to nie jest możliwe w systemie kapitalistycznym.
Kapitalistyczny sposób produkcji musi zostać przekształcony, ale nie on
sam – także sposób prokreacji musi zostać przekształcony.

Wśród późniejszych pisarek cenny wkład wniosła Gerda Lerner. W
swojej książce «The Creation of Patriarchy» szczegółowo wyjaśnia
początki patriarchatu. Twierdzi, że jest to proces historyczny, który nie
jest jednym momentem w historii, nie posiada jednej przyczyny, ale jest
procesem, który trwał ponad 2500 lat od około 3100 r. p.n.e. do 600 r.
p.n.e. Twierdzi, że Engels w swojej pionierskiej pracy wniósł ogromny
wkład w nasze rozumienie pozycji kobiet w społeczeństwie i historii.
Zdefiniował główne kwestie teoretyczne na następne sto lat. Wysuwał
tezy dotyczące historii podporządkowania kobiet, ale nie był w stanie
uzasadnić swoich tez. Ze swych badań nad starożytnymi
społeczeństwami i państwami wywnioskowała, że u podstaw własności
prywatnej leży przywłaszczenie kobiecej zdolności seksualnej i
reprodukcyjnej przez mężczyzn – poprzedzało ono własność prywatną.

Pierwsze państwa (Mezopotamia i Egipt) były zorganizowane w formie
patriarchatu. Starożytne kodeksy prawne zinstytucjonalizowały
seksualne podporządkowanie kobiet (męska kontrola nad rodziną) oraz
niewolnictwo i były egzekwowane władzą państwa. Dokonano tego za
pomocą siły, zależności ekonomicznej kobiet i przywilejów klasowych
kobiet z klas wyższych. Poprzez swoje studia nad Mezopotamią i
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innymi starożytnymi państwami docieka, jak rozwinęły się idee,
symbole i metafory, poprzez które patriarchalne relacje płci/genderu
zostały włączone do cywilizacji zachodniej. Mężczyźni nauczyli się
dominować nad innymi społeczeństwami poprzez dominację nad
własnymi kobietami. Kobiety nadal odgrywały jednak ważną rolę jako
kapłanki, uzdrowicielki itp., co widać w kulcie bogiń. Dopiero później
nastąpiła również dewaluacja kobiet w religii.

Feministki socjalistyczne używają terminów takich jak mechaniczni
marksiści, tradycyjni marksiści oraz ekonomiczni marksiści na tych,
którzy podtrzymują marksistowską teorię, koncentrując się na badaniu i
analizie kapitalistycznej gospodarki i polityki – i zaznaczają swoją
odmienność od nich. Krytykują wszystkich marksistów za to, że nie
uważają walki z uciskiem kobiet za centralny aspekt walki z
kapitalizmem. Ich zdaniem organizowanie kobiet (feministyczne
projekty organizacyjne) powinno być traktowane jako socjalistyczna
praca polityczna, a socjalistyczna działalność polityczna musi mieć
sekcję feministyczną.

Socjalistyczno–feministyczna strategia
wyzwolenia kobiet

Po prześledzeniu historii związku między ruchem lewicowym, a ruchem
feministycznym w USA, historii, w której szły one osobno, Hartmann
sądzi, że walka z kapitalizmem nie może się udać bez jednoczesnego
poruszenia kwestii feministycznych. Wysuwa strategię, zgodnie z którą
walka o socjalizm musi być sojuszem z grupami o odmiennych
interesach (np. interesy kobiet różnią się od ogólnych interesów klasy
robotniczej), twierdzi również, że kobiety nie mogą ufać w dobrą wolę
mężczyzn na swoje wyzwolenie po rewolucji. Kobiety muszą mieć
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własną, odrębną organizację i własną podstawę władzy. Young również
popiera tworzenie autonomicznych grup kobiecych, ale uważa, że nie ma
kwestii dotyczących kobiet, które nie wiążą się również z atakiem na
kapitalizm.

W swojej strategii ma na myśli, że do sukcesu rewolucji nie jest
potrzebna partia awangardowa, a grupy kobiece muszą być niezależne
od organizacji socjalistycznej. Jagger ujmuje to jasno, pisząc, że «celem
feminizmu socjalistycznego jest obalenie całego porządku społecznego –
tego, którego niektórzy nazywają kapitalistycznym patriarchatem – w
którym kobiety doznają wyobcowania w każdym aspekcie swojego życia.
Socjalistyczna strategia feministyczna polega na wspieraniu niektórych
«mieszanych» organizacji socjalistycznych, a również na tworzeniu
niezależych grup kobiecych i ostatecznie niezależnego ruchu kobiecego,
który z równym poświęceniem angażuje się w zniszczenie kapitalizmu,
co w zniszczenie męskiej dominacji. Ruch kobiecy przyłączy się do
koalicji z innymi ruchami rewolucyjnymi, ale nie zrezygnuje ze swojej
organizacyjnej niezależności».

Podjęły agitację i propagandę w sprawach antykapitalistycznych i
przeciw męskiej dominacji, ponieważ jako podstawę ucisku kobiet
utożsamiają sposób reprodukcji (prokreacja itp.), włączyły go do
marksistowskiej koncepcji bazy społecznej. Wierzą więc, że wiele
podejmowanych kwestii, takich jak walka z gwałtami, molestowaniem
seksualnym, walka o bezpłatną aborcję, jest zarówno
antykapitalistyczna, jak i skierowana przeciwko męskiej dominacji.
Wspierały walkę na rzecz rozwoju kobiecej kultury, która podkreślałaby
ducha kolektywu. Wspierają również walkę zmierzającą do budowy
alternatywnych instytucji, takich jak placówki opieki zdrowotnej i
zachęcają do życia w społecznościach (lub jakichś ich formach
pośrednich). W tym są bliskie radykalnym feministkom. Ale w
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przeciwieństwie do radykalnych feministek, których celem jest
umożliwienie kobietom odejścia od patriarchalnej, białej kultury do ich
własnej przystani – socjalistyczne feministki nie wierzą, że taki odwrót
jest możliwy w ramach kapitalizmu. Krótko mówiąc, feministki
socjalistyczne widzą w nim [odejściu od patriarchalnej kultury – przyp.
red.] sposób organizowania się i pomagania kobietom, podczas gdy
radykalne feministki widzą w nim cel całkowitego oddzielenia się od
mężczyzn. Feministki socjalistyczne, podobnie jak radykalne feministki,
uważają, że starania o zmianę struktury rodziny, którą nazywają
kamieniem węgielnym ucisku kobiet, muszą rozpocząć się już teraz.
Zachęcają więc do życia w społeczności lub pewnego rodzaju formy
pośredniej, w których ludzie próbują przezwyciężyć podział ze względu
na płeć w pracy, opiece nad dziećmi, gdzie lesbijki i osoby
heteroseksualne mogą żyć razem.

Mimo, że zdają sobie sprawę, że jest to tylko częściowe zwycięstwo, a
sukcesu nie można osiągnąć w społeczeństwie kapitalistycznym,
uważają za ważne, aby podjąć walkę. Radykalne feministki twierdzą, że
takie układy «żyją rewolucją». Oznacza to, że sam ten akt jest
rewolucją. Feministki socjalistyczne zdają sobie sprawę, że przemiany
nie będą następować powoli, że będą okresy przewrotów, a to co robią
obecnie jest tylko przygotowaniem.

Takie są więc ich priorytety. Zarówno radykalne feministki, jak i
feministki socjalistyczne znalazły się pod silnym atakiem ze strony
czarnoskórych kobiet za zasadniczo ignorowanie ich sytuacji i
koncentrowanie całej swojej analizy na sytuacji białych kobiet z klasy
średniej i teoretyzowaniu na jej podstawie. Na przykład Joseph
wskazuje na stan czarnych niewolnic, które nigdy nie były uważane za
«kobiece». Na polach i plantacjach, w pracy i podczas zadawania kar
traktowano je na równi z mężczyznami. Czarna rodzina nigdy nie
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mogła się ustabilizować w warunkach niewolnictwa, a czarnoskórzy
mężczyźni nie byli w stanie zdominować swoich kobiet, gdyż sami byli
niewolnikami. Również później czarnoskóre kobiety musiały pracować
na życie, a wiele z nich było służącymi w bogatych białych domach.
Nękanie, z jakim się tam spotykały, a także długie godziny pracy
sprawiają, że ich doświadczenie bardzo różni się od doświadczenia
białych kobiet. Stąd nie zgadzają się z koncepcją rodziny będącej
źródłem opresji (dla osób czarnoskórych było to źródło oporu wobec
rasizmu), zależności kobiet od mężczyzn (czarnoskóre kobiety trudno
uzależnić od czarnoskórych mężczyzn, biorąc pod uwagę wysoki poziom
bezrobocia wśród nich) oraz rolą reprodukcyjną kobiet (reprodukowały
białą pracę i dzieci poprzez wykonywanie prac domowych w białych
posiadłościach). Rasizm jest dla nich wszechobecną sytuacją, a to zbliża
ich raczej do czarnoskórych mężczyzn niż do białych kobiet. Ponadto,
Joseph argumentuje, że same białe kobiety były zaangażowane w
utrwalanie rasizmu, co feministki powinny przebadać. Początkowo
czarnoskóre kobiety prawie w ogóle nie uczestniczyły w ruchu
feministycznym, choć w latach 80. powoli rozwijał się czarny ruch
feministyczny, który próbuje połączyć walkę przeciwko męskiej
dominacji z walką z rasizmem i kapitalizmem. Podobna i inna krytyka
ze strony kobiet z innych krajów trzeciego świata dały początek
trendowi w feminizmie zwanemu feminizmem globalnym. W tym
kontekście postmodernizm zyskał także zwolenniczki wśród feministek.

Krytyka

Zasadniczo, jeśli spojrzymy na główne pisma teoretyczne feministek
socjalistycznych, widzimy, że próbują one połączyć teorię
marksistowską z teorią radykalnie feministyczną, a nacisk kładą na
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udowodnienie, że ucisk kobiet jest centralną i poruszającą siłą w walce
w społeczeństwie. Pisma teoretyczne powstawały głównie w Europie i
Stanach Zjednoczonych i koncentrują się na sytuacji w zaawansowanym
społeczeństwie kapitalistycznym. Cała ich analiza dotyczy kapitalizmu
w ich krajach. Nawet ich rozumienie marksizmu ogranicza się do
badania dialektyki gospodarki kapitalistycznej.

Istnieje tendencja do uniwersalizowania doświadczeń i struktury
rozwiniętych krajów kapitalistycznych i ich ekstrapolacji na cały świat.
Na przykład w Azji Południowej i Chinach, które przechodziły długi
okres feudalny, widzimy, że ucisk kobiet w tej epoce był znacznie
bardziej dotkliwy. Maoistowska perspektywa na kwestię kobiet w
Indiach również uznaje patriarchat za instytucję, która była przyczyną
ucisku kobiet w społeczeństwie klasowym. Ale nie traktuje go jako
oddzielnego systemu z własnymi prawami ruchu. Oczywistym jest, że
patriarchat przybiera różne treści i formy w różnych społeczeństwach w
zależności od ich poziomu rozwoju oraz konkretnej sytuacji historycznej
i warunków danego społeczeństwa; że był i w dalszym ciągu jest
wykorzystywany przez klasy rządzące dla ich interesów. Dlatego nie ma
osobnego wroga dla patriarchatu.

Te same klasy rządzące – czy to imperialiści, kapitaliści, feudałowie –
oraz państwo, które znajduje się pod ich kontrolą, są wrogami kobiet,
ponieważ podtrzymują i utrwalają patriarchalną rodzinę, dyskryminację
płci i patriarchalną ideologię w społeczeństwie. Niewątpliwie, otrzymują
poparcie zwykłych mężczyzn, którzy przyswajają idee patriarchalne, a
więc idee klas rządzących i – co za tym idzie – uciskają kobiety. Ale
pozycji zwykłych ludzi i klas rządzących nie można porównywać.
Feministki socjalistyczne, podkreślając reprodukcję, bagatelizują
znaczenie roli kobiet w produkcji społecznej. Kwestią kluczową jest –
jak bez kontroli kobiet nad środkami produkcji w ogólności, środkami
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produkowania artykułów pierwszej potrzeby i bogactwem narodowym,
można kiedykolwiek zakończyć podporządkowanie kobiet? To nie tylko
kwestia ekonomiczna, ale także kwestia władzy, kwestia polityczna.

Mimo, że można to rozważać w kontekście podziału pracy ze względu
na płeć, w praktyce kładą nacisk na relacje w rodzinie heteroseksualnej
i na ideologię patriarchatu. Z drugiej strony perspektywa
marksistowska podkreśla znaczącą rolę kobiety w produkcji społecznej,
a jej oderwanie od jej odgrywania było podstawą podporządkowania w
społeczeństwie klasowym. Zajmujemy się więc tym, jak zorganizowany
jest podział pracy, jak zorganizowana jest relacja wobec środków
produkcji i samej pracy w określonym społeczeństwie, aby zrozumieć,
jak klasy rządzące wykorzystywały kobiety i wymuszały ich
podporządkowanie. Normy i zasady patriarchalne pomogły
zintensyfikować wyzysk kobiet i obniżyć wartość ich pracy.

Podtrzymując postulat przedstawiony przez Firestone, socjalistyczne
feministki podkreślają rolę kobiet w reprodukcji, aby zbudować na tym
całą swoją argumentację. Posługują się następującym cytatem Engelsa:

Zgodnie ze stanowiskiem materialistycznym momentem
decydującym w historii jest w ostatniej instancji produkcja i
reprodukcja bezpośredniego życia. Ta jednak jest znowu
dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, wytwarzanie środków
utrzymania, środków spożycia, odzieży, mieszkania i
niezbędnych do tego narzędzi; z drugiej strony, wytwarzanie
samych ludzi, rozmnażanie gatunku. Urządzenia społeczne, w
jakich żyją ludzie danej epoki historycznej i danego kraju, są
uwarunkowane przez oba rodzaje produkcji10.

10F. Engels – «Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa», s.6
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Na podstawie tego cytatu zwracają uwagę, że w swoich analizach i
badaniach koncentrowały się jedynie na produkcji, ignorując w ogóle
reprodukcję. Cytat Engelsa podaje podstawowe ramy formacji
społecznej. Materializm historyczny, nasze studium historii, jasno
pokazuje, że żadnego aspektu nie można wyizolować ani nawet
zrozumieć bez uwzględnienia drugiego. Faktem jest, że na przestrzeni
dziejów kobiety odgrywały ważną rolę w produkcji społecznej, a
ignorowanie tego i twierdzenie, że rola kobiet w sferze reprodukcji jest
centralnym aspektem, nad którym powinno się skupiać, jest w
rzeczywistości przyjęciem argumentacji patriarchalnej klas rządzących,
że społeczna rola kobiet w reprodukcji jest najważniejsza i nic poza nią
się nie liczy.

Feministki socjalistyczne również zniekształcają i pozbawiają sensu
pojęcia bazy i nadbudowy w swoich analizach. Firestone twierdzi,
(podobnie jak socjalistyczne feministki, takie jak Hartmann) że
reprodukcja jest częścią bazy. Wynika z tego, że wszystkie stosunki
społeczne z nią związane muszą być traktowane jako część bazy rodziny,
innych relacji damsko–męskich itp. Jeżeli wszystkie stosunki
ekonomiczne i stosunki reprodukcyjne są częścią bazy, pojęcie bazy
staje się tak szerokie, że całkowicie traci sens i nie może być narzędziem
analitycznym, jakim być powinno. Podział pracy ze względu na płeć
był użytecznym narzędziem do analizy nastawienia patriarchalnego w
strukturze ekonomicznej poszczególnych społeczeństw. Jednakże,
feministki socjalistyczne, które przedstawiają koncepcję podziału pracy
ze względu na płeć jako bardziej użyteczną niż koncepcja własności
prywatnej, mylą się w tej kwestii historycznie i analitycznie. Pierwszy
podział pracy nastąpił między mężczyznami i kobietami – było to
spowodowane przyczynami naturalnymi lub biologicznymi – rolą kobiet
w rodzeniu dzieci, ale nie oznaczało to nierówności między nimi –
dominacji jednej płci nad drugą.
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Udział kobiet w przetrwaniu grupy był bardzo ważny – zbieranie
pożywienia, odkrycie uprawy i pielęgnacji roślin, również udomowienie
zwierząt było niezbędne dla przetrwania i rozwoju społeczności. W tym
samym czasie miał miejsce dalszy podział pracy, który nie był oparty
na płci. Wynalezienie nowych narzędzi, wiedza na temat udomowionych
zwierząt, garncarstwa, metalurgii, rolnictwa – wszystko to i jeszcze
więcej przyczyniło się do bardziej złożonego podziału pracy. Powyższe
należy postrzegać w kontekście całego społeczeństwa i jego struktury –
rozwoju struktur klanowych i pokrewieństwa, interakcji i starć z innymi
grupami oraz kontroli nad rozwijającymi się środkami produkcji.
Wydaje się, że wraz z generowaniem nadwyżki, z wojnami i
ujarzmianiem innych grup społecznych, które można było zmusić do
pracy, rozpoczął się proces odrywania kobiet od produkcji społecznej.

Doprowadziło to do koncentracji środków produkcji i a wraz z nim
zaczęła się akumulacja nadwyżki w rękach wodzów klanów/plemion,
która przejawiała się w postaci męskiej dominacji. To, czy ta kontrola
środków produkcji pozostała w formie wspólnotowej, czy też rozwinęła
się w formę własności prywatnej, czy do tego czasu formacja klasowa
miała miejsce w pełni, czy nie, jest odmienne w różnych
społeczeństwach. Musimy przestudiować konkretne przypadki
konkretnych społeczeństw. Opierając się na informacjach dostępnych w
jego czasach, Engels prześledził proces w Europie Zachodniej w czasach
starożytnych, do nas należy prześledzenie tego procesu w naszych
społeczeństwach. Pełna instytucjonalizacja patriarchatu mogła nastąpić
dopiero później, tj. obrona lub ideologiczne uzasadnienie oderwania
kobiet od produkcji społecznej i ograniczenia ich roli do reprodukcji w
związkach monogamicznych, mogła nastąpić dopiero po zakończeniu
pełnego rozwoju społeczeństwa klasowego i powstaniu państwa.

Stąd sam fakt podziału pracy ze względu na płeć nie wyjaśnia
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nierówności. Twierdzenie, że podział pracy ze względu na płeć, a nie
podział klasowy, jest podstawą ucisku kobiet, wciąż nasuwa kolejne
wątpliwości. Jeśli nie znajdziemy jakichś społecznych, materialnych
przyczyn nierówności, zmuszeni jesteśmy przyjąć postulat, że ludzie
mają wrodzoną skłonność do władzy i dominacji. Taki postulat jest
samowystarczalny, ponieważ oznacza, że walka o równość nie ma sensu.
To coś, na co nigdy nie możemy przystać. Samo zadanie rodzenia dzieci
nie może być przyczyną tej nierówności, ponieważ, jak powiedzieliśmy
wcześniej, była to rola czczona i doceniana w społeczeństwie
prymitywnym. Musiały zaistnieć inne istotne zjawiska, których
radykalne i socjalistyczne feministki nie badają jako przyczynę. W
sferze ideologii, socjalistyczne feministki dokonały szczegółowych analiz
ujawniających kulturę patriarchalną w swoim społeczeństwie, m.in. mit
macierzyństwa.

Jednakże, jednostronny nacisk niektórych feministek, skupiających się
wyłącznie na czynnikach ideologicznych i psychologicznych, sprawia, że
tracą z oczu szerszą strukturę społeczno–ekonomiczną, na której opiera
się ideologia i psychologia. W kwestiach organizacyjnych feministki
socjalistyczne podążają za feministkami radykalnymi i
anarchofeministkami. Wyraźnie określiły swoją strategię, ale nie jest to
strategia rewolucji socjalistycznej. Jest to strategia całkowicie
reformistyczna, ponieważ nie odnosi się do kwestii: jak można
doprowadzić do socjalizmu? Jeśli, jak sądzą, partie
socjalistyczne/komunistyczne nie powinny się tym zajmować, to
organizacje kobiece powinny przedstawić strategię, jak obalić
mężczyznę–monopolistę–burżuja. Ograniczają swoją praktyczną
działalność do organizowania małych grup, budowania alternatywnych
społeczności, propagandy w ogólnym tego słowa znaczeniu i mobilizacji
wokół konkretnych żądań. Jest to forma praktyki ekonomicznej. Te
działania same w sobie są przydatne do organizowania ludzi na
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podstawowym poziomie, ale nie wystarczą, aby obalić kapitalizm i
przyspieszyć proces wyzwolenia kobiet. Wiąże się to z poważną pracą
organizacyjną polegającą na konfrontacji z państwem – jego wywiadem
i siłami zbrojnymi.

Feministki socjalistyczne odłożyły tę kwestię na bok, w pewnym sensie
pozostawiając ją partiom rewizjonistycznym i rewolucyjnym, które tak
krytykują. Stąd cała ich orientacja jest reformistyczna, bo podejmuje
się organizowania struktur i głoszeniu propagandy w ograniczonym
stopniu. Duża część teoretyczek radykalnych i socjalistycznych nurtów
feminizmu jest oddana wysokopłatnym zawodom właściwym klasie
średniej, zwłaszcza na uniwersytetach i w szkołach wyższych, co
znajduje odzwierciedlenie w elitaryzmie, który wkradł się do ich prac i
w separacji od ruchów masowych. Znajduje to również odzwierciedlenie
w sferze teorii. Cytując jedną z feministek marksistowskich: «W latach
80., wiele socjalistycznych i marksistowskich feministek pracujących na
uniwersytetach lub i w ich pobliżu nie tylko całkowicie zintegrowało się
zawodowo z klasą średnią, ale także porzuciło analizę klasową
materializmu historycznego […]»

72



Postmodernizm i feminizm

Krytyka feministek ze strony niebiałych kobiet doprowadziła część
feministek do przejścia w kierunku multikulturalizmu i postmodernizmu.
Czerpiąc od egzystencjalistycznej pisarki Simone de Beauvoir, uważają,
że kobieta jest «Inną» (w przeciwieństwie do dominującej kultury, np.
Dalitów, Adivadi, kobiet itp.). Feministki postmodernistyczne
gloryfikują pozycję «Innej», ponieważ ma to dawać wgląd w dominującą
kulturę, której ona sama nie jest częścią. Kobiety mogą zatem
krytykować normy, wartości i praktyki narzucane wszystkim przez
dominującą kulturę. Uważają, że studia powinny być zorientowane na
wartości tych, które są badane, podwładnych, które były zdominowane.
Postmodernizm był popularny wśród środowisk akademickich. Uważają,
że nie istnieje stała kategoria, w tym przypadku kobieta. «Ja» jest
podzielone na różne tożsamości – według płci, klasy, kasty, społeczności
etnicznej, rasy. Te różne tożsamości mają wartość samą w sobie. Staje
się to jedną z form relatywizmu kulturowego.

Przykładowo, nie istnieje więc kategoria wyłącznie kobiety. Kobieta
może być jedną z tożsamości jaźni – są też inne. Będzie kobieta
dalicka11, prostytutka dalicka, kobieta z wyższej kasty itp. Ponieważ
każda tożsamość ma wartość samą w sobie, wartości, do których
wszyscy mogą dążyć, nie mają znaczenia. Patrząc w ten sposób, nie ma
możliwości znalezienia wspólnej płaszczyzny zbiorowej działalności
politycznej. Koncepcja kobiety pomogła zjednoczyć kobiety i działać
wspólnie. Ale ten rodzaj polityki tożsamościowej bardziej dzieli niż
łączy. Jedność osiągana jest bardzo wąsko rozumiana.

Postmoderniści celebrują odmienność i tożsamość oraz krytykują
11Dalit – określenie osób znajdujących się najniżej, bądź poza systemem kastowym.
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marksizm za skupienie się na «całości» – klasie. Ponadto,
postmodernizm nie wierzy, że język (przynajmniej języki zachodnie)
odzwierciedla rzeczywistość. Wierzą, że tożsamości są «konstruowane»
poprzez «dyskurs». Toteż w ich rozumieniu język konstruuje
rzeczywistość. Dlatego wielu z nich koncentrowało się na
«dekonstrukcji» języka, co w efekcie pozostawia człowieka z niczym –
nie ma materialnej rzeczywistości, co do której możemy być pewni. Jest
to forma skrajnego subiektywizmu. Feministki postmodernistyczne
skupiły się na psychologii i języku. Postmoderniści, w porozumieniu ze
słynnym francuskim filozofem Michelem Foucaultem, sprzeciwiają się
temu, co nazywają «stosunkami władzy». Ale ta koncepcja władzy jest
rozproszona i niejasno zdefiniowana.

Kto dzierży władzę? Według Foucaulta odbywa się to tylko na
poziomie lokalnym, więc opór wobec władzy może być tylko lokalny.
Czy nie jest to podstawa funkcjonowania organizacji pozarządowych,
które jednoczą ludzi przeciwko jakiejś lokalnej skorumpowanej władzy i
dostosowują się do władzy powyżej, rządów centralnych i państwowych?
W efekcie postmodernizm jest niezwykle dzielący, ponieważ promuje
fragmentację między ludźmi i nadaje relatywne znaczenie tożsamościom
bez żadnych ram teoretycznych, które pozwoliłyby zrozumieć
historyczne przyczyny formowania się tożsamości i łączyć różne
tożsamości. Możemy więc mieć zgromadzenie organizacji
pozarządowych, takich jak Światowe Forum Społeczne (WSF, ang.
World Social Forum), gdzie wszyscy celebrują swoją tożsamość –
kobiety, prostytutki, geje, lesbijki, plemiona, dalici itd., itd., ale nie ma
teorii, która łączyłaby ich z ogólnym zrozumieniem, wspólną strategią.
Każda grupa będzie opierać się swoim własnym ciemiężcom, w
zależności jak ich postrzega. Z takim argumentem, logicznie rzecz
biorąc, nie może być organizacji, w najlepszym razie może to być
spontaniczna organizacja na poziomie lokalnym i tymczasowe koalicje.

74



Promowanie organizacji zgodnej z ich rozumieniem oznacza
reprodukowanie władzy – hierarchii, ucisku. Zasadniczo pozostawiają
jednostce samodzielny opór i sprzeciwiają się konsekwentnemu,
zorganizowanemu i zbrojnemu oporowi.

Carol Stabile, marksistowska feministka, słusznie ujęła to
następującymi słowami: «Nastawienie antyorganizacyjne jest
nieodłączną częścią pakietu postmodernistycznego. Organizowanie
koalicji, z wyjątkiem najbardziej prowizorycznych i spontanicznych,
oznacza dla postmodernistycznych teoretyków społecznych i feministek
powielanie ucisku, hierarchii i form niepodważalnej dominacji. Fakt, że
kapitalizm jest niezwykle zorganizowany, nie ma większego znaczenia,
ponieważ opiera się wielowartościowej, rozproszonej formie władzy. Ani
też, jak zauważyła ponad dwie dekady temu Joreen, nie wydaje się mieć
znaczenia, że brak struktur wytwarza własne formy tyranii. Dlatego też,
w miejsce jakiejkolwiek zorganizowanej polityki, postmodernistyczna
teoria społeczna oferuje nam wariacje na temat pluralizmu,
indywidualizmu, akcji indywidualnej i ostatecznie
zindywidualizowanych rozwiązań, które nigdy przenigdy nie będą w
stanie rozwiązać problemów strukturalnych» (1997).

Nic dziwnego, że dla postmodernistów kapitalizm, imperializm itd. nie
oznaczają nic więcej niż jeszcze jedną formę władzy. Chociaż
postmodernizmu w jego rozwiniętej formie nie można znaleźć w
półkolonialnym społeczeństwie, takim jak Indie, jednak wiele
burżuazyjnych feministek znajduje się pod jego wpływem. Ich
gwałtowna krytyka organizacji rewolucyjnych i rewizjonistycznych ze
względu na biurokrację i hierarchię również odzwierciedla wpływ
postmodernizmu w ostatnim czasie.
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Podsumowanie

Przedstawiliśmy pokrótce główne nurty teoretyczne w ruchu
feministycznym, jakie rozwinęły się na Zachodzie w czasach
współczesnych. Podczas gdy debata z marksizmem i wewnątrz
marksizmu dominowała w latach 70., w latach 80. na pierwszy plan
wysunął się feminizm kulturowy z jego separatystyczną agendą i
skupieniem się na kulturowych aspektach ucisku kobiet. Kwestie
samookreślenia seksualności i roli reprodukcyjnej kobiet zdominowały
debatę i dyskusje w środowiskach feministycznych. Wiele
socjalistycznych feministek również nadało znaczenie tym kwestiom,
choć w nie tak skrajnej formie, jaką mają feministki kulturowe.
Transformacja rodziny heteroseksualnej stała się głównym wezwaniem
burżuazyjnego ruchu feministycznego, a bardziej aktywne sekcje
próbowały wprowadzić ją również w życie. Chociaż wielu z nich mogło
przewidywać taką zmianę w całym systemie społecznym, w
rzeczywistości stało się to podejściem reformistycznym, które próbowali
przekształcić w teorię.

Postmodernizm dał o sobie znać w latach 90. XX wieku. Jednak pod
koniec lat 90. marksizm ponownie staje się ważną teorią w ramach
analizy feministycznej. Ta krytyczna ocena sposobu, w jaki ruch
feministyczny (zwłaszcza radykalne i socjalistyczne nurty feministyczne)
teoretycznie analizował opresję kobiet, proponowane przez nie
rozwiązania i strategie, jakie wyewoluowały, aby posunąć ten ruch do
przodu – można z całą pewnością stwierdzić, że wady w ich teorii
doprowadziły do poparcia rozwiązań, które zaprowadziły ruch w ślepy
zaułek. Pomimo ogromnego zainteresowania ruchem i szerokiego
wsparcia ze strony kobiet, które starały się zrozumieć własne
niezadowolenie i problemy, ruch nie mógł rozwinąć szerokiej bazy,
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obejmującej nie tylko klasy średnie, ale także kobiety z klasy
robotniczej i grupy uciskane etnicznie. Głównymi słabościami teorii i
strategii feministek były:

– Poszukiwanie korzeni kobiecego ucisku w reprodukcyjnej roli
kobiety. Ponieważ rola kobiet w reprodukcji jest określona przez
biologię, jest to coś, czego nie można zmienić. Zamiast określać
materialne, społeczne przyczyny powstania ucisku kobiet, skupiły
się na biologicznie ustalonym czynniku, wpadając tym samym w
pułapkę biologicznego determinizmu.

– W związku z jej biologiczną rolą, skupienie się na patriarchalnej
rodzinie nuklearnej jako podstawowej strukturze w społeczeństwie,
w której zakorzeniony jest jej ucisk. Z tego względu, kładziono
nacisk na przeciwstawianie się rodzinie heteroseksualnej jako
głównej podstawie ucisku kobiet – w rezultacie ignorując szerszy
kontekst społeczno–ekonomiczny, w którym istnieje rodzina i który
ją kształtuje.

– Uczynienie sprzeczności między mężczyznami i kobietami
sprzecznością główną. Koncentrowanie uwagi na zmianie systemu
płci/genderu – ról genderowych, do których odgrywania
przygotowywani są mężczyźni i kobiety. Oznaczało to
skoncentrowanie się na kulturowych oraz psychologicznych
aspektach życia społecznego, z pominięciem szerszych sił
politycznych i ekonomicznych, które tworzą i bronią kultury
patriarchalnej.

– Podkreślenie psychologicznych/osobowościowych różnic między
mężczyznami i kobietami jako biologicznych i propagowanie
separatyzmu dla kobiet. Nadmierny nacisk na wyzwolenie seksualne
kobiet. Oddzielne grupy, oddzielne mieszkania i lesbijskość.
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Zasadniczo oznaczało to, że ta część ruchu kobiecego ograniczała się
do małych grup i nie mogła apelować ani mobilizować mas kobiet.

– Wejście w pułapkę imperializmu i propagowanie pornografii,
seksturystyki itp. poprzez podkreślanie potrzeby wyzwolenia kobiet
od ucisku seksualnego – lub też wspieranie, w imię równych szans,
rekrutacji kobiet do armii amerykańskiej przed wojną w Iraku
(2003).

– Nacisk organizacyjny na sprzeciw wobec hierarchii i dominacji oraz
skupianie się na małych grupach podnoszących świadomość i
alternatywnych działaniach samostanowiących. Sprzeciw wobec
mobilizacji i masowej organizacji uciskanych kobiet.

– Ignorowanie lub bycie stronniczymi przeciwko wkładowi ruchów
socjalistycznych i rewolucji socjalistycznych w Rosji, Chinach itd. w
doprowadzeniu do zmiany sytuacji dużej części kobiet.

Jak nieprawidłowa analiza teoretyczna i złe strategie mogą wpłynąć na
ruch, widać wyraźnie w przypadku ruchu feministycznego. Nie
rozumiejąc ucisku kobiet jako związanego z szerszą strukturą wyzysku
społeczno–gospodarczego i politycznego, z imperializmem, szukał on
rozwiązań w ramach systemu imperialistycznego. Te rozwiązania w
najlepszym razie przyniosły korzyści części kobiet z klasy średniej, ale
pozostawiły ogromną masę uciskanych i wyzyskiwanych kobiet daleko
od wyzwolenia. Walka o wyzwolenie kobiet nie może się udać, jeżeli
prowadzona jest w oderwaniu od walki o obalenie samego systemu
imperialistycznego.
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