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∆ιαστάσεις της φτώχειας και της βίας κατά
των γυναικών

Της Λίτσας ∆ουδούµη

Η βία κατά των γυναικών και η φτώχεια στις γυναίκες είναι αλληλένδετες. Η µία
είναι συνέπεια της άλλης και αντίστροφα.
Στην παγκόσµια διάσκεψη γυναικών στο Πεκίνο καθορίστηκαν πέντε διαστάσεις της
βίας: η σωµατική βία, η σεξουαλική, η ψυχική, η πνευµατική και η οικονοµική.
Μεταξύ των δραστών αναφέρεται και το κράτος.
Υπάρχει λοιπόν µία µορφή βίας, η οποία συχνά αποκαλείται "δοµική βία". Είναι η βία
που ασκείται από το οικονοµικά κυρίαρχο σύστηµα. Είναι οι οικονοµικές και
πολιτικές συνθήκες, οι οποίες εµποδίζουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική
ανάπτυξη των ανθρώπων και τους καταδικάζουν σε µια ζωή χωρίς µέλλον.
Η Christa Wichterich, εκδότρια και σύµβουλος για την ανάπτυξη γράφει σε µια
αναφορά της για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση µε την
κοινωνική ανισότητα και τη φτώχεια: οι οικονοµικές και πολιτικές προτεραιότητες
της Ε.Ε. είναι η απελευθέρωση της αγοράς, η απορύθµιση και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Έτσι το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο της κοινωνικής ασφάλειας και των δηµόσιων
υπηρεσιών αποδοµείται διαρκώς.
Η µια µετά την άλλη οι χώρες της Ε.Ε. εφαρµόζουν την απορύθµιση της εργασίας.
Αυτή η τάση παράγει ανασφάλεια, πλήττει βαθµιαία όλα τα κοινωνικά στρώµατα,
όµως στους κοινωνικά αδύναµους οι επιπτώσεις είναι άµεσες και οξύτατες.
Οι αγορές εργασίας, τα επαγγέλµατα και η εργατική δύναµη πρέπει, µέσω της
ευελιξίας, να γίνουν ανταγωνιστικές και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
αγοράς. Για την πλειοψηφία των γυναικών, αποτέλεσµα αυτής της αναδιάρθρωσης
είναι µερική απασχόληση, ανασφαλής, κακοπληρωµένη και συχνά ανασφάλιστη.
Καταργείται το όριο απολύσεων, υπονοµεύονται οι συλλογικές συµβάσεις και
δηµιουργούνται τοµείς, όπου οι εργαζόµενοι αµείβονται µε µισθούς κατώτερους του
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ελάχιστου. Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) µέχρι πρόσφατα προστάτευε
απόλυτα τις εγκύους από την απόλυση. Κάτω από τη πίεση της Ε.Ε. την αναίρεσε.
Στην Ε.Ε. το 83% των µερικώς απασχολούµενων είναι γυναίκες. Αν το δούµε από την
πλευρά των φύλων, το 35% των εργαζόµενων γυναικών, δουλεύουν στη µερική
απασχόληση, ενώ στους άνδρες το ποσοστό είναι 6,6%. Αυτή η ψαλίδα ανοίγει όλο
και περισσότερο. Την πρώτη θέση κατέχει η Ολλανδία, όπου τα τρία τέταρτα των
εργαζόµενων γυναικών δουλεύουν στη µερική απασχόληση.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα της Ευρώπης όµως είναι η ανεργία. ∆εκαεπτά εκατοµµύρια
άνθρωποι είναι άνεργοι και 15%-16% του πληθυσµού ζουν κάτω από το όριο
φτώχειας. Η Eurostat δίνει για τον Απρίλιο του 2006, 9,3% την ανεργία των γυναικών
και 7,4% των ανδρών. Όµως τα στοιχεία αυτά δεν είναι αξιόπιστα, γιατί υπάρχουν
κατηγορίες ανέργων που δεν περιλαµβάνονται στις επίσηµες στατιστικές. Οι
µακροχρόνια άνεργοι, κυρίως γυναίκες, που απογοητευµένοι από την έλλειψη
προοπτικής βγαίνουν από την αγορά εργασίας. Οι νέοι που αναζητούν για πρώτη
φορά δουλειά επίσης. Ακόµη οι άνεργοι που καταρτίζονται σε διάφορα προγράµµατα
όπως το Stage, επίσης δεν καταχωρούνται ως άνεργοι.
Το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη αποδοµείται βαθµιαία. Η οδηγία Bolkestein δεν
οδηγεί µόνο στην ιδιωτικοποίηση δηµοσίων τοµέων, σηµαντικής οικονοµικής
σηµασίας. Στοχεύει και στην ιδιωτικοποίηση δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών,
πολλές από τις οποίες ενισχύουν τις γυναίκες να µπουν στην αγορά εργασίας.
Ενισχύουν την εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Τέτοιες
υπηρεσίες είναι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, η φροντίδα και φύλαξη παιδιών, η
περίθαλψη των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία, η βοήθεια προς τις
µητέρες.
Για τις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα πια καθαρό ότι το πέρασµα από
την σχεδιοποιηµένη οικονοµία στην οικονοµία της αγοράς, πραγµατοποιήθηκε στο
µεγαλύτερο µέρος της σε βάρος των γυναικών.
Η ανεργία στις γυναίκες είναι πολύ υψηλή, ιδίως στις ηλικίες άνω των σαράντα ετών.
∆εν µπορεί όµως να υπολογιστεί για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω αλλά
και διότι οι υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να συλλέξουν ακριβή στοιχεία, ιδίως όσον
αφορά την ύπαιθρο όπου η κατάσταση είναι δραµατική.
Η έλλειψη κάθε προοπτικής και η µεγάλη φτώχεια είχαν και έχουν σαν συνέπεια, ένα
πολύ µεγάλο κύµα µετανάστευσης. Οι γυναίκες έρχονται κυρίως στη δυτική Ευρώπη
νόµιµα η παράνοµα. Καθαρίζουν σπίτια, φροντίζουν παιδιά, περιποιούνται
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ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία και πολλές τέτοιες εργασίες ακόµη. Αµείβονται
πολύ χαµηλά και συχνά υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση.
Συγκλονιστική όµως είναι η άλλη συνέπεια αυτής της αδιέξοδης ζωής των γυναικών
της ανατολικής Ευρώπης: η πορνεία. Κάθε χρόνο µισό εκατοµµύριο γυναίκες από την
ανατολική Ευρώπη γίνονται αντικείµενο εµπορίας και αναγκαστικής πορνείας. Το
ανατολικοευρωπαϊκό δίκτυο γυναικών Karat προσδιορίζει ως αιτία της εµπορίας την
απελπιστική φτώχεια και την εξαθλίωση.
Από τις εργαζόµενες γυναίκες οι περισσότερες εργάζονται στον τοµέα των υπηρεσιών
και σε κοινωνικά επαγγέλµατα τα οποία αµείβονται πολύ χαµηλά. Πολλές γυναίκες
για να εξασφαλίσουν την επιβίωση της οικογένειάς τους εργάζονται σε άθλιες
συνθήκες εργασίας π.χ. στην κλωστοϋφαντουργία.
Υπάρχουν και στην ανατολική Ευρώπη "ζώνες ελεύθερου εµπορίου". Στην Πολωνία,
τη Βουλγαρία και σε άλλες. Εκεί για τις ξένες επιχειρήσεις δεν ισχύει κανένας
εργασιακός η προστατευτικός νόµος και δεν υπάρχει καµία περιβαλλοντική
προστασία. ∆εν υπάρχει εξασφαλισµένος ελάχιστος µισθός. Ο χρόνος εργασίας
µπορεί να φτάσει τις 14 έως 16 ώρες ηµερησίως, χωρίς πληρωµή υπερωριών.
Σεξουαλική παρενόχληση και βία είναι στην ηµερήσια διάταξη.
Στις χώρες που εντάχθηκαν η πρόκειται να ενταχθούν στην Ε.Ε., πολλές γυναίκες
πιστεύουν στους ισχυρισµούς των κυβερνήσεων και της Ε.Ε., ότι η πολιτική του
Gender Meanstreaming, θα δηµιουργήσει ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες Το δίκτυο
Karat όµως διαπιστώνει ότι τα αποτελέσµατα είναι πενιχρά. Κατά τη γνώµη µας δεν
αρκούν µόνο οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για την
εφαρµογή τους και προπαντός διάθεση των προς τούτο αναγκαίων πόρων.
Η φράση η "φτώχεια είναι γένους θηλυκού" ισχύει και για την Ευρώπη.
Κατά τη Christa Wichterich σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης ο κίνδυνος της
φτώχειας απειλεί περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Στην ευηµερούσα Ε.Ε.
των 15 υπάρχουν τα ίδια πρότυπα φτώχειας µε εκείνα των φτωχών χωρών του Νότου.
Σύµφωνα µε την ILO οι εργαζόµενες γυναίκες απειλούνται από τη φτώχεια τόσο
πολύ, γιατί δουλεύουν σε επισφαλείς και άτυπες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό το 60%
των "εργαζόµενων φτωχών" (working poor) είναι γυναίκες. Περισσότερο απειλούνται
από τη φτώχεια οι γυναίκες που µεγαλώνουν µόνες τα παιδιά τους, οι ηλικιωµένες
γυναίκες που έχουν µικρές συντάξεις, οι µακροχρόνια άνεργοι/ες και οι
µετανάστες/στριες.
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Η ανατολική Ευρώπη είναι µια από εκείνες τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες ο
αριθµός των φτωχών ανθρώπων αυξάνεται µε δραµατική ταχύτητα.
Φτώχεια για τις γυναίκες δεν σηµαίνει µόνο χαµηλό εισόδηµα. Η πλατφόρµα δράσης
του Πεκίνου θεωρεί τη φτώχεια ως ένα πολυδιάστατο πρόβληµα, το οποίο έχει
πολλαπλές µορφές εµφάνισης και πολλές αιτίες. Οι γυναίκες έχουν µικρή πρόσβαση
σε πόρους και στην απασχόληση, έχουν χαµηλό εισόδηµα και χειρότερη υγεία, επειδή
είναι φτωχές σε δικαιώµατα, ευκαιρίες, εξουσία, κοινωνική ασφάλεια και χρόνο και
υποφέρουν από τη βία εναντίον τους.
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός ευνοούν τη βία κατά των γυναικών και
ταυτόχρονα
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παγκοσµιοποίησης ωθούν όλο και περισσότερες γυναίκες στο περιθώριο της
κοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο οι φτωχιές και κοινωνικά αποκλεισµένες, να
αποφύγουν τη βία, να βρουν προστασία και να διεκδικήσουν νοµικά το δίκιο τους.
Η φτώχεια και ο αποκλεισµός από την δηµόσια ζωή περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη
δυνατότητα της οργάνωσης και του κοινού αγώνα.
Η φτώχεια αποτελεί συχνά συνέπεια της βίας. Υπάρχουν γυναίκες, που όταν
αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τον βίαιο σύντροφό τους, βρίσκονται από
οικονοµική άποψη στο µηδέν. Οι µετανάστριες αν θέλουν να χωρίσουν πρέπει να
λάβουν υπόψη τους ότι κινδυνεύουν µε απέλαση.
Ο φόβος της βίας και της παρενόχλησης περιορίζει ακόµα και σήµερα την ελεύθερη
κίνηση των γυναικών στο δηµόσιο χώρο, περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε
δηµόσια αγαθά και σε ορισµένες δραστηριότητες.
Για τους περισσότερους ανθρώπους ειρήνη σηµαίνει την απουσία πολέµου. Όµως
πως µπορούµε να µιλούµε για ειρήνη όταν άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, από
αρρώστιες που είναι θεραπεύσιµες, όταν στερείται στους ανθρώπους το δικαίωµα
στην εργασία και τη µόρφωση, όταν δεν µπορούν να δηµιουργήσουν την οικογένεια
που επιθυµούν, όταν δεν µπορούν να εξελιχθούν και να έχουν ένα ελπιδοφόρο
µέλλον. Όλα αυτά είναι µορφές βίας, ακόµη και αν δεν υπάρχει πόλεµος.

Πηγές:
Christa

Wichterich,

|Κοινωνική

ανισότητα

και

φτώχεια

στην

Ευρώπη.

Τέταρτη παγκόσµια διάσκεψη γυναικών|, Πεκίνο 1995
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Κείµενο εργασίας από την οµάδα εργασίας του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς, 2006.
|Η Λίτσα ∆ουδούµη είναι υπεύθυνη του τµήµατος γυναικών του ΣΥΝ|
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Οι γυναίκες µπροστά στη βία και τον
πόλεµο

Της Elletra Deiana
Πιστεύω πως όταν µιλάµε για την πατριαρχία, πρέπει να αναλύσουµε µια δοµή
συστηµική και λειτουργική, εξουσίας ανάµεσα στα φύλα, ιεραρχίας αξιών και
αναφορών συµβολικών, άσκησης εξουσίας πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής
που έχει παραδοσιακά υποτάξει το γυναικείο τµήµα της κοινωνίας. Και βρίσκεται
ακόµα σήµερα σε θέση υπεροχής σε πολύ µεγάλο βαθµό στην λειτουργία των
ανθρώπινων οµάδων, στις κοινότητες, στους πληθυσµούς, στα κράτη.
Κατά δεύτερο λόγο, η πατριαρχία είναι ένα σύστηµα πλαισίου, όχι ένα σύστηµα
µετα-ιστορικό που δεν εξελίσσεται αλλά ένα σύστηµα που υπόκειται σε µικρές,
βαθµιαίες ή ξαφνικές µετατροπές της κοινωνίας στο σύνολο της.
Αν αντιπαραθέσουµε την φυλετική πατριαρχία που ακόµα τιµωρεί τις γυναίκες µε
ακρωτηριασµούς των γεννητικών τους οργάνων και τη σύγχρονη πατριαρχία που
κυριαρχεί στη κοινωνική τάξη χωρών σαν τη δική µας προφανώς υπάρχουν διαφορές,
αλλά υπάρχουν και βασικές οµοιότητες.
Σήµερα περισσότερα από ποτέ, η περιγραφή των θυµάτων του πολέµου
περιστρέφεται κυρίως από τις εικόνες, τις πληροφορίες και τα αναρίθµητα
ανακοινωθέντα που προέρχονται από τον κόσµο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
γύρω από τη γυναικεία φιγούρα. Αλλά ακόµα κι αν γυρίσουµε στο παρελθόν θα
δούµε γυναίκες να εγκαταλείπουν τις εµπόλεµες ζώνες, να παίρνουν το µακρύ δρόµο
της εξορίας, να συγκεντρώνονται σε καταυλισµούς προσφύγων, να σκοτώνονται και
να κακοποιούνται, να ξεριζώνονται από τα σπίτια τους. Γυναίκες, παιδιά, γέροι --το
πιο αδύναµο κοµµάτι της κοινωνίας-- που καθίσταται ακόµα πιο αδύναµο και
ανυπεράσπιστο από τη στρατιωτική βία, τα όπλα και την εγκατάλειψή τους από κάθε
δίκτυο προστασίας.
Σε αυτή την περιγραφή υπάρχει µια ολοφάνερη δόση αλήθειας. Οι γυναίκες πάντα
υφίστανται τις συνέπειες του πολεµικού ολέθρου. Τον υφίστανται στο σώµα τους,
στην ύπαρξή τους, στους µηχανισµούς της επιβίωσης, τον υφίστανται σε επίπεδα
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διαφορετικά τα οποία διασταυρώνονται, γιατί αυτές είναι τα πρώτα θύµατα και
πρέπει να δροµολογήσουν, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους, τους
µηχανισµούς επιβίωσης, να επουλώσουν τις πληγές του πολέµου, να βρουν τη
θέληση, να αναζωπυρώσουν την ελπίδα για το µέλλον της κοινότητάς τους.
Πιστεύω, ωστόσο, σε µια συστηµική και λειτουργική δοµή εξουσίας της πατριαρχίας,
στην οποία δεν αρκεί να σταθούµε απλώς για να µελετήσουµε τις συνέπειες της
πολεµικής βίας στις γυναίκες και/ή τη φαινοµενολογία των γυναικείων δεινών.
Πρόκειται για ένα είδος βίας που ασκείται σε πιο βαθύ επίπεδο, την οποία θα
µπορούσαµε να ονοµάσουµε θεσµική και λειτουργική, καθώς συνδέεται µε τους
πολέµους, αλλά και εσωτερική, γιατί κατά κάποιον τρόπο φυλακίζει τις γυναίκες.
Αυτό το είδος βίας εκδηλώνεται στις συµπεριφορές όπως οι σχέσεις ανάµεσα στα δύο
φύλα αλλά και οι σχέσεις ανάµεσα στο θηλυκό κοµµάτι της κοινωνίας και την
κοινωνική τάξη στο σύνολό της, οι οποίες διαµορφώνονται και περιγράφονται σε
περίπτωση πολέµου κατά το ξεκίνηµά του, την εξέλιξή του, αλλά και µετά το τέλος
του. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να ερευνηθούν οι βαθιές ιστορικές
ανθρωπολογικές και συµβολικές ρίζες της βίας που υφίστανται οι γυναίκες, και στην
οποία οι γυναίκες είναι συνένοχες λίγο ή πολύ και ο βαθµός συνενοχής εξαρτάται από
το ιστορικό πλαίσιο.
Πιστεύω ότι αυτή η σχέση, το να είναι δηλαδή κανείς γυναίκα, θύµα, αλλά και
συνένοχη σε έναν πόλεµο, πρέπει να αναλυθεί σε βάθος και να διεξαχθεί δηµόσιος
διάλογος πολύ πιο τολµηρός και γενναίος απ' ό,τι έχει γίνει µέχρι σήµερα. Πράγµατι,
έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες αλλά είναι ανεπαρκείς.
Πιστεύω ότι οι γυναίκες δεν θα πάψουν να είναι θύµατα του πολέµου αν δεν πάψουν
να είναι και συνένοχες. Η γυναικεία συνενοχή, που εκδηλώνεται µε πολύ
διαφορετικές µορφές, έχει καθοριστική σηµασία, λόγου χάρη, για τις κοινωνικές,
πολιτισµικές και συµβολικές δυναµικές µέσα από τις οποίες η αντρική εξουσία
καλλιεργεί/επωάζει τις αιτίες του πολέµου· επιθυµεί να πραγµατοποιήσει τον πόλεµο
µε τη συναίνεση της κοινωνίας και µάλιστα µε τη συναίνεση εκείνου του κοινωνικού
τµήµατος, των γυναικών, που θα έπρεπε κατά βάση να είναι αντίθετο στον πόλεµο,
γιατί οι γυναίκες φέρνουν στον κόσµο τα παιδιά που αρπάζει ο πόλεµος και τα
στέλνει στο θάνατο. Αυτή είναι η φάση της επώασης του πολέµου, η διαδικασία της
ψυχολογικής προετοιµασίας, της προσαρµογής.
Εµείς ζούµε σε µια εποχή --όπως θα έλεγε η Χάνα Άρεντ-- προσαρµογής της
κοινωνίας στο ενδεχόµενο της σύγκρουσης µε τον άλλον.
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Παρατηρούµε µέρα µε τη µέρα την οικοδόµηση του εχθρού, τόσο του εσωτερικού
εχθρού --τον Άραβα, το µετανάστη, τον τσιγγάνο, τον φτωχό-- όσο και του
εξωτερικού εχθρού -- την ισλαµοφοβία του Αµερικανού προέδρου Μπους. Ζούµε σε
ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο τον προηγούµενο αιώνα κατέστρεψε ολόκληρη την
Ευρώπη, δηµιούργησε απερίγραπτες τραγωδίες, κι ακόµα κουβαλάµε τα σηµάδια του.
Όλα αυτά συµβαίνουν µε την προοδευτική προσαρµογή της κοινωνίας, µε την
προοδευτική συνενοχή εκείνου του τµήµατος της κοινωνίας, των γυναικών, οι οποίες
όχι µόνο υφίστανται τις πιο καταστροφικές συνέπειες, αλλά επιβεβαιώνουν και την
πιο µεγάλη αντίφαση: υφίστανται εκούσια όλη τη διαδικασία προσαρµογής στον
πόλεµο ενώ γνωρίζουν/επιβεβαιώνουν ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν το πιο µεγάλο
τίµηµα.
Προφανώς, η προετοιµασία του πολέµου ή οι ειρηνευτικές αποστολές --οι
ειρηνευτικές διαδικασίες, η επιβολή της ειρήνης και όλη η σηµερινή στρατιωτική
φρασεολογία-- έχουν αιτίες οικονοµικές, γεωπολιτικές και στρατηγικές που
νοµιµοποιούν την αντρική εξουσία και τις οµάδες αντρικής εξουσίας και τους
επιτρέπουν να διαδίδουν τις αιτίες του πολέµου, και έτσι επιτυγχάνεται µια
προοδευτική κοινωνική προσαρµογή, µια αργή προδιάθεση/προετοιµασία της
κοινωνίας, των µηχανισµών ανάλυσης των γεγονότων και της αντίληψης του
κινδύνου.
Ο πόλεµος είναι µεγάλο κοινωνικό γεγονός. Έχουµε συνηθίσει να θεωρούµε τον
πόλεµο γεγονός οικονοµικό, στρατιωτικό --να υπολογίζουµε τις οικονοµικές αιτίες,
το βιοµηχανικό-στρατιωτικό εξοπλισµό, τις πετρελαιοφόρες πηγές, την εγγύτητα ή
όχι της Κίνας και την αναγκαιότητα να διατηρηθεί η κινεζική ισχύς υπό ανάπτυξη.
∆εν αναλύουµε επαρκώς την κοινωνική πλευρά, την κοινωνική δοµή του πολέµου,
την κοινωνική συµµετοχή σε αυτό το κλίµα, στην προετοιµασία, στην επώαση του
πολέµου. Ο ίδιος ο πόλεµος δηµιουργεί τις συνθήκες της αποδοχής και της
νοµιµοποίησής του, τις κοινωνικές, πολιτισµικές συνθήκες και τη λογική, την
κοινωνική κατανοµή σε εκείνο ή το άλλο στρατόπεδο --το 1800 και το 1900 το
στρατόπεδο ήταν ο εθνικισµός: το γαλλικό έθνος, το γερµανικό έθνος, ακόµα και ο
ιταλικός εθνικισµός, µε άλλα λόγια ήταν το έθνος και ο αρχηγός του έθνους. Σήµερα
το στρατόπεδο είναι διαφορετικό, το στρατόπεδο --το λέει ξεκάθαρα και ο πρόεδρος
Μπους-- είναι στην ουσία ο δυτικοχριστιανικός πολιτισµός ενάντια στον ισλαµικό
πολιτισµό. Αν µελετήσουµε µέσα από τις εφηµερίδες κλπ. πόσο έχει προχωρήσει από
την 11η Σεπτεµβρίου µέχρι σήµερα, η κουλτούρα της οικοδόµησης του στρατοπέδου
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όπου ανήκουµε, της ταυτότητας στην οποία µετέχουµε, θα διαπιστώσουµε ότι έχουν
συντελεστεί πολλά βήµατα, αλλά οι γυναίκες έχουν µείνει σιωπηλές.
Τις δεκαετίες του '80 και του '90 υπήρχε µια δυνατή γυναικεία φωνή ενάντια στον
πόλεµο. Σήµερα από αυτήν την πλευρά υπάρχει σιωπή. Εποµένως, αυτό το αίσθηµα
ότι ανήκουµε κάπου, η προσπάθεια απόκτησης ταυτότητας έχει φυλετική ρίζα και
αυτό είναι άλλο ένα σηµαντικό σηµείο που θα ήθελα να καταθέσω σε αυτόν το
συλλογισµό. Οι γυναίκες επιτελούν, στην οικοδόµηση του στρατοπέδου στο οποίο
ανήκουµε και στο στρατόπεδο απόκτησης ταυτότητας, µια ουσιώδη λειτουργία, γιατί
αυτές είναι φορείς της γνήσιας διαδοχής, καθώς µε τον έλεγχο της φυλετικής
συµπεριφοράς και της αναπαραγωγικής δυνατότητας των γυναικών επιβεβαιώνει
κανείς τη σιγουριά της απόκτησης γνήσιων απογόνων. Αν η γυναίκα είναι υπό έλεγχο
τα παιδιά της ανήκουν ασφαλώς σε κάποιο αρσενικό --προφανώς αυτό το αρσενικό
θα πρέπει να είναι κύριος του κορµιού της-- ανήκουν στην κοινότητα, στην οµάδα,
στη φατρία, στη χώρα και κατά συνέπεια διαφυλάσσεται η βεβαιότητα της
ταυτότητας και της ταυτότητας του ανήκειν. Πρόκειται για έναν τροµερό µηχανισµό
που στο δικό µας όσο και στο δικό τους πλαίσιο οικοδοµεί ακόµα διαδικασίες
ταυτοποίησης.
Από τη µια µεριά υπάρχει αυτό και από την άλλη υπάρχει η παραβίαση του
γυναικείου σώµατος µέσω των βιασµών του πολέµου, που δεν οφείλονται µόνο στην
αντρική βία --σε άντρες δολοφόνους που απαιτούν να έχουν τα σώµατα στη διάθεσή
τους, σε πολεµιστές που σε ένα σηµείο επιθυµούν να εκφράσουν την κτηνώδη
λίµπιντό τους-- αλλά είναι πια πολεµική πράξη, ακριβώς επειδή η παραβίαση του
συγκεκριµένου σώµατος σηµαίνει την παραβίαση του ελέγχου που θεωρεί ότι έχει το
άλλο στρατόπεδο, στην βεβαιότητα της ταυτότητας της εχθρικής κοινότητας. Κατά
συνέπεια είναι µια ακραία πράξη βίας που περιλαµβάνει αυτόν το µηχανισµό
ταυτότητας και ταυτοποιητικής αντίθεσης, που αντιπροσωπεύουν τα πιο ακραία
σηµεία: σηµαίνει την εισαγωγή του νόθου στοιχείου, την παραβίαση της γνησιότητας
του ανήκειν στην άλλη οµάδα.
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