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Τα καινοΥρια ροYχα 
της αστικής τάξης 
οι ΜΚΟ, οι γυναίκες και ο κόσμος μας

Σήμερα το οργανωμένο γυναικείο κίνημα είναι σχεδόν αόρατο– εάν όχι ανύ-
παρκτο. Εάν προσέξει κανείς τι έχει σημάνει για τις γυναίκες αυτή η εκκωφα-
ντική απουσία της γυναικείας οπτικής για την κοινωνία από το τέλος του ’80 
και μετά, θα δει την επικράτηση μιας ξεκάθαρα ανδρικής ατζέντας, με δι-

εύρυνση των περιοχών εκμετάλλευσης. Διόγκωση της εξαναγκαστικής πορνείας, επι-
κράτηση προτύπων ομορφιάς με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία (δίαιτες, μπότοξ, 
κοσμητική χειρουργική), σεξ παντού τριγύρω χωρίς μια ορατή γυναικεία επιθυμία ή 
όρια, υποτίμηση της οικιακής εργασίας με τους χειρότερους όρους. Να πούμε κι άλλα; 
Η κατάρρευση των κινημάτων είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυ-
σμού των δυτικών κοινωνιών να υποβαθμιστεί κοινωνικά. Ποιος είναι ο διαχειριστής 
των γυναικείων αιτημάτων μετά την αφομοιώσή τους; Σε ποια νέα νοήματα μεταλλά-
χθηκαν οι τότε αρνήσεις του γυναικείου κινήματος; 

Αντίθετα με αυτή την τάση εξαφάνισης λόγων και πράξεων γύρω από τα γυναικεία 
ζητήματα, παρατηρούμε ότι οι ΜΚΟ που καταπιάνονται με γυναικεία θέματα έχουν 
υπερπολλαπλασιαστεί. Νομίζουμε ότι αυτές οι δύο τάσεις δεν είναι τυχαίες. Στα προη-
γούμενα 2 τεύχη μας, εστιάζοντας στους άστεγους και την εμπλοκή των ΜΚΟ σε σχετι-
κές δράσεις, επιχειρηματολογήσαμε πάνω στο ότι οι ΜΚΟ είναι δομικό πλέον κομμάτι 
της κρατικής πολιτικής για τη διαχείριση όλων όσων περισσεύουν. Ανατριχιαστικά προ-
χωρημένες ιδέες έχουν επιστρατευτεί σε μια νέου τύπου φιλανθρωπία που δεν «προ-
σφέρει απλά» στον πάτο αυτής της κοινωνίας, αλλά αντίθετα, ως αντάλλαγμα αυτής της 
«προσφοράς» επιβάλλει σκληρή πειθαρχία και ενίοτε και τζάμπα εργασία. Στο παρόν 
άρθρο θα πούμε ότι οι ΜΚΟ αποτελούν σημαντικό παίχτη στη ρύθμιση της ζωής των 
γυναικών που δεν βρίσκονται και στην ευτυχέστερη των κοινωνικών θέσεων. Μαζί με 
(και όχι σε απόσταση από, όπως υπονοεί το όνομά τους) το κράτος οι ΜΚΟ προβλημα-
τίζονται, σχεδιάζουν και ενεργούν, επεκτείνοντας έτσι την εξουσία του κράτους και όχι 
περιορίζοντάς την, όπως ισχυρίζονται. Τα θύματα βιασμών πολέμου, οι εξαναγκαστι-
κά εκδιδόμενες, οι μετανάστριες, οι μουσουλμάνες των εμπόλεμων ζωνών και οι νοι-
κοκυρές των «αναπτυσσόμενων» χωρών είναι τα νέα υποκείμενα των «αναπτυσσόμε-
νων» εθνικών και διακρατικών ΜΚΟ. Θέματα όπως η γυναικεία υγεία, η οικιακή οικονο-
μία ενός μικρού νοικοκυριού, το trafficking, η βία κατά των γυναικών και η ελευθερία 
της έκφρασης έχουν γίνει η νέα μόδα για τους «ευαίσθητους και ενεργούς πολίτες του 
κόσμου». Υπάρχει μάλιστα και ακαδημαϊκό ρεύμα που ονομάζει την κοινωνική εξέλι-
ξη που περιγράφουμε ως «ΜΚΟποίηση του φεμινισμού»! Στη συζήτηση που λαμβάνει 
χώρα εκτός αλλά και εντός των πανεπιστημίων διαφαίνονται δύο τάσεις. Πρώτα, αυτή 
που υποστηρίζει ότι οι γυναικείες ΜΚΟ είναι «οχήματα» για να ακουστεί η φωνή των ρο-
ζοσπαστικά οργανωμένων μειονοτικών ομάδων, και είναι και «παρατηρήτριες» των κι-

νήσεων του κράτους. Η δεύτερη τάση υποστηρίζει ότι οι ΜΚΟ είναι προϊόν του νεοφι-
λελευθερισμού με ξεκάθαρα ιμπεριαλιστικές βλέψεις προς το εξωτερικό (για το εσωτε-
ρικό δεν γίνεται και πολλή κουβέντα...). Η πρώτη τάση βλέπει τις ΜΚΟ ως ξέχωρες (έως 
και ανταγωνιστικές) από το κράτος και τα συμφέροντά του, ενώ η δεύτερη τις αντιλαμ-
βάνεται ως ένα συνεχές, εάν όχι επέκταση, του κράτους. 

Η ενασχόλησή μας με τις ΜΚΟ έχει βέβαια προκύψει και από τις εμπειρίες της Μι-
γάδας. Συχνά μας έχει προβληματίσει η δράση τους, γιατί είμαστε μια γυναικεία ομά-
δα που δρα στην ελλάδα με απουσία κινήματος, περιτριγυρισμένη από κάθε λογής κα-
λοθελήτριες ΜΚΟ που θέλουν να «βοηθήσουν τις γυναίκες», αλλά όμως έχει το βλέμμα 
της στραμμένο στις κρατικές πολιτικές που στρέφονται ενάντιά μας, και όχι μόνο στο 
καθημερινό βίωμα. Στο παρόν τεύχος για παράδειγμα τη δράση των ελληνικών ΜΚΟ 
που ασχολούνται με τις γυναίκες θα τη βρει κανείς σε φιέστες στο Κέντρο Κράτησης Γυ-
ναικών Ελληνικού (βλέπε άρθρο «Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής» στο παρόν τεύχος)! 
Ε, κάτι τέτοια δε μπορούμε να τα προσπεράσουμε απροβλημάτιστα. Είναι καταφανές 
ότι οτιδήποτε φεμινιστικό έχει κάνει βήματα μακριά από τα κινήματα και τις κοινότητες 
και βήματα κοντύτερα στον ακτιβισμό-τύπου-ΜΚΟ και το λεγόμενο lobbying. Αναρωτι-
όμαστε λοιπόν, γιατί διογκώθηκαν οι ΜΚΟ και κατ’επέκταση αυτές που ασχολούνται με 
τις γυναίκες; Γιατί δεν υπάρχει γυναικείο κίνημα, αλλά υπάρχουν παγκοσμίως εκατοντά-
δες ΜΚΟ που ασχολούνται με τις γυναίκες; Πώς έχει επηρεάσει την κατανόηση των γυ-
ναικείων ζητημάτων και τη μαχητική οργάνωση των γυναικών η ατζέντα των ΜΚΟ; 

Φυσικά δε μπορούν να απαντηθούν όλες αυτές οι ερωτήσεις εδώ- αυτό θα το επι-
χειρήσουμε και στα επόμενα τεύχη του περιοδικού. Προς το παρόν θα ρίξουμε μια μα-
τιά στο πότε και υπό ποιες ιστορικές συνθήκες εξελίχθηκε το λεγόμενο “NGO boom”, 
όπως ονομάζουν την ξαφνική διόγκωση του κλάδου των ΜΚΟ οι πρόσφατες ακαδη-
μαϊκές προσεγγίσεις για το θέμα. Η ιστορική αυτή αναδρομή, νομίζουμε, μας φέρνει 
αντιμέτωπες με τη σημασία των ΜΚΟ σήμερα, αλλά και με το γεγονός ότι δεν πρέπει 
να τις βλέπουμε καθόλου απροβλημάτιστα. 

Πρόσφατη αλλά καθοριστική: μια (σύντομη) παγκόσμια ιστορία των ΜΚΟ
Ο πρώτος ρόλος που δόθηκε επίσημα στις ΜΚΟ ήταν το 1968 στον καταστατικό χάρτη 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ως σύμβουλοι του οικονομικού επιτελείου 
του. Η αλματώδης διόγκωση του κλάδου παρόλα αυτά έγινε αρκετά αργότερα, όταν οι 
κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες ήταν ώριμες. Έπρεπε πρώτα να ριζώσουν οι θεω-
ρίες περί «τέλους της εργασίας» στα 90s για να ανοίξει ο δρόμος για αυτόν το νέο κλά-
δο υπηρεσιών. Να επικρατήσει δηλαδή η ιδέα ότι οι εργάτες δεν θα έχουν αντικείμενο 
εργασίας λόγω των αλματωδών τεχνολογικών καινοτομιών που θα λάβουν χώρα στο 
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άμεσο μέλλον1, και άρα η επίσημη σχέση εργασίας έτσι όπως την ξέρουμε (σύμβαση, 
μισθός, σταθερό ωράριο) πάπαλα. Ο διάδοχος, με βάση τον Rifkin, θα είναι η εθελοντι-
κή εργασία, τα οικονομικά κίνητρα αντί για μισθό, «νέα κοινωνικά συμβόλαια» μεταξύ 
κράτους και πολιτών, εργασία ως αντάλλαγμα για προνοιακά οφέλη (ωραίες λέξεις! αλλά 
στην πράξη βλέπουμε μόνο μαύρη εργασία, επέκταση των ελαστικών σχέσεων και άλλα 
ωραία). Έτσι, στην αρχή της δεκαετίας του 1990 υπήρχε ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος για την 
γεωμετρική πρόοδο των ΜΚΟ που έλαβε χώρα όλη την επόμενη δεκαετία. Ενδεικτικά, 
μόνο ο αριθμός των ΜΚΟ με διεθνή δραστηριότητα αυξήθηκε από περίπου 1�.000 το 
1981, σε 59.00� το 200�, ενώ το ένα πέμπτο των σημερινών τέτοιων διεθνών ΜΚΟ ιδρύ-
θηκε μετά το 19912. Και για να καταλάβουμε, το διόλου αμελητέο οικονομικό μέγεθος 
του κλάδου, το 2000 υπολογίζεται ότι μόνο οι ΜΚΟ στις ΗΠΑ διαχειρίζονταν 12-1� δις 
δολλάρια (δηλαδή το 5% του ελληνικού δημόσιου χρέους). Η δε ενθουσιώδης κοινωνι-
κή υποστήριξη των ΜΚΟ ήταν εμφανής στις αρχές αυτής της δεκαετίας καθώς το 2002 
μόνο οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μετρούσαν περίπου 15.000.000 μέλη, ενώ ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων μελών σε πολιτικά κόμματα υπολογιζόταν σε 10.000.000�. Μια νέα κοι-
νωνική σχέση μεταξύ του κράτους και των υπηκόων του γεννήθηκε.

Μα… πώς ξεφύτρωσαν όλα αυτά τα μανιτάρια;!
Πολλοί παράγοντες συντέλεσαν στη διόγκωση του κλάδου των ΜΚΟ. Κατ’αρχάς, η κα-
τάρρευση των οργανωμένων συλλογικών διεκδικήσεων, και κυρίως των αρνήσεων. Η 
άρνηση να πλύνεις τα πιάτα ή να κάνεις σεξ όπως θέλουν οι άντρες αντικαταστάθηκε 
από τα αιτήματα για ισότητα, την  αγαπημένη των εγχώριων φεμινιστριών ποσόστω-
ση και ΜΚΟ με παχυλούς προϋπολογισμούς για αφίσες της παγκόσμιας ημέρας της γυ-
ναίκας. Η άρνηση των εργατών να πάνε για δουλειά αντικαταστάθηκε από τις διαμε-
σολαβήσεις των ξεπουλημένων συνδικάτων και τις ΜΚΟ «ενάντια στη σκλαβιά (βλέπε 
sweatshops)». Αυτή (η σκλαβιά) θεωρείται πια ότι υπάρχει μόνο σε χώρες του «τρίτου 
κόσμου». Και προφανώς εάν μιλάς μόνο για την ακραία υποτιμημένη εργασία σα φαι-
νόμενο του εξωτερικού, είναι σαν να αποδέχεσαι ότι οι κοινωνίες μας εδώ είναι αταξι-
κές. Καθώς λοιπόν οι υπαρκτές ταξικές διαφορές δεν έβρισκαν πολιτική έκφραση, επι-
κράτησε η εντύπωση πως όλοι είμαστε ένα πράγμα με κοινά συμφέροντα. Και ιδού! 
Από τις στάχτες των εργατικών κινημάτων αναδύεται το νέο αταξικό τέρας, «η κοινω-
νία των πολιτών». Εκεί μέσα όλοι οι καλοί χωράνε και όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές, 
φτιάχνοντας ένα γόνιμο περιβάλλον για τη δράση των ΜΚΟ. Χαρακτηριστική είναι η 
περιγραφή ακαδημαϊκού και ένθερμου υποστηρικτή των ΜΚΟ: 

«Οι ΜΚΟ, ως κλάδος, έχουν υπερβεί τις άκαμπτες κατηγοριοποιήσεις «δεξιά» και «αρι-
στερά», «προοδευτικός» και «αντιδραστικός», και έχουν κατασκευάσει δίκτυα ακτιβισμού 
που αγγίζουν από το τετ-α-τετ των ομάδων υποστήριξης έως τις διεθνείς οργανώσεις 
lobbying. Εάν κάποιος κοιτάξει οποιοδήποτε σημαντικό θέμα των τελευταίων 60 ετών, θα 
δει ότι οι ΜΚΟ έχουν εμπλακεί: από την κινητοποίηση υποστηρικτών και τη διαμόρφωση 
των όρων της δημόσιας συζήτησης, στον επηρεασμό των πολιτικών.»�

Να λοιπόν πώς δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κορβανάς όπου όλα τα μαχητικά αι-
τήματα του παρελθόντος αποπολιτικοποιήθηκαν και έχασαν την αιχμή τους. Οι γωνίες 
λειάνθηκαν και τα συμφέροντα, γενικά, «των πολιτών» έγιναν η νόρμα.

Δεύτερος παράγοντας που βοήθησε τον πολλαπλασιασμό των ΜΚΟ ήταν η ελαστι-
κότητα και η χρησιμότητά τους για δουλειές της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Με 
τη λήξη του ψυχρού πολέμου και ως εκ τούτου της πόλωσης μεταξύ δύο διαφορετι-
κών έως τότε πολιτικών ιδεολογιών, του υπαρκτού σοσιαλισμού και του καπιταλισμού, 
ήρθε και η δήθεν εξομάλυνση των έως τότε εντάσεων. Το δυτικό μπλοκ αναδιαρθρώθη-
κε στο εσωτερικό του με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω, αλλά άλλαξε επίσης και 
ως προς την εξωτερική του πολιτική. Οι ΜΚΟ αποτελούν εδώ ένα χρήσιμο πολυ-εργα-
λείο. Εκεί όπου τα κράτη επιλέγουν μια «ήπια παρέμβαση», έναν πόλεμο χαμηλής έντα-
σης ενάντια σε κράτη που ήταν πρώην αποικίες τους, προκειμένου να διατηρήσουν τον 
έλεγχο, η σφαίρα επιρροής τους εξασφαλίζεται με την κυριαρχία στην πολιτική, οικονο-
μική και κοινωνική ζωή αυτών των κρατών. Σύμπτωμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι 
το 199� οι δυτικές ΜΚΟ ήταν ο �ος μεγαλύτερος χρηματοδότης στον τομέα της αναπτυ-
ξιακής βοήθειας σε «χώρες ενδιαφέροντος»5. Οι ΗΠΑ έδειξαν ιδιαίτερη «ευαισθησία» 
για τέτοιες δράσεις το 1991 όταν παρείχαν τα μισά από τα ιδιωτικά κεφάλαια που δό-
θηκαν μέσω ΜΚΟ στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες6. Από την άλλη, εκεί όπου τα 
δυτικά κράτη επιλέγουν την πολεμική σύρραξη, το κανονικό δηλαδή πλάκωμα, οι ΜΚΟ 
παίζουν το ρόλο της επικύρωσης των πολέμων. Με τη βούλα για παράδειγμα των γυ-
ναικείων ΜΚΟ που κόπτονται για τα δικαιώματα των γυναικών που καταπατούν οι «φα-
νατικοί μουσουλμάνοι» ανά τον αραβικό κόσμο, ξεπλένεται η τρομαχτική βία των δυτι-
κών στο Αφγανιστάν και το Ιρακ. Το πλεονέκτημα που δίνει η χρήση των ΜΚΟ στα δυτι-
κά κράτη και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι οι δουλειές τους, ενώ είναι ξεκάθαρα κρατι-
κές, δε φαίνονται ως τέτοιες. Η παρέμβαση του επιτιθέμενου κράτους δεν γίνεται αντι-
ληπτή ως άμεση πρωτοβουλία του, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνε-
ση των πληθυσμών στο εσωτερικό των επιτιθέμενων κρατών, γιατί κανείς δεν έχει ηθικό 
πρόβλημα με τη δράση των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το παράδειγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Η διόγκωση του κλάδου των ΜΚΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έγινε τα χρόνια μετά τον πόλεμο 
του 1992-95, με φόντο την διεθνή «έκπληξη» για τη γενοκτονία και τους συστηματικούς 
μαζικούς βιασμούς γυναικών σε οργανωμένα στρατόπεδα και αλλού από Σέρβους παρα-
κρατικούς. Στη μπροσούρα μας «Ό,τι θέλει ο πελάτης» η συμμετοχή των ΜΚΟ στο γιουγκο-
σλαβικό σφαγείο δεν ήταν συμβολική, αλλά εντελώς πρακτική. Όσες γυναίκες έδωσαν συ-
νεντεύξεις σχετικά με την εξαναγκαστική παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών που «προσέ-
φεραν» στο εφιαλτικό Arizona Market, μίλησαν για στελέχη των ΜΚΟ, στρατιωτικό προ-
σωπικό και εργαζόμενους στους διεθνείς οργανισμούς ως τους κυρίως πελάτες1.
Οι ΜΚΟ συμμετείχαν όμως και επίσημα στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας, με 
τις γυναίκες να χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή της δράσης τους, όχι βέβαια χωρίς 
ατζέντα. Οι οργανισμοί παρέμβασης είχαν σχέδιο: να αναπτυχθούν ΜΚΟ σε όλες τις περιο-
χές όπου υπήρχε πολιτικός αναβρασμός και μειονότητες- να υπάρχει δηλαδή πληροφορία 
για κάθε κοινότητα! Φωτεινό παράδειγμα η ΜΚΟ Bosnian Women’s Initiative που χρημα-
τοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ με σκοπό να εμπλέξει ένα με-
γάλο μέρος των γυναικών στις διαδικασίες συμφιλίωσης μεταξύ των μειονοτήτων, στη βάση 
ότι οι γυναίκες αποτελούν «φυσική ειρηνική και συγχωρητική δύναμη»2. Η ιδέα περιελάμ-
βανε δεκάδες εθελόντριες οι οποίες επισκέπτονταν σπίτια γειτόνων σε χωριά για «καφέ», σε 
μια προσπάθεια να συμφιλιώσουν τις δύο πλευρές μέσω της συζήτησης. Δεν ήταν λίγες βέ-
βαια οι φορές που η μία πλευρά καμία όρεξη δεν είχε να συγχωρέσει την άλλη για τους βια-
σμούς που υπέστησαν οι γυναίκες της κοινότητάς τους. Παρότι υπήρχε πολλή δουλειά να γί-
νει γύρω από τις τραυματικές εμπειρίες των βιασμών, τα λεφτά δεν κατευθύνθηκαν εκεί, 
αλλά στην εκπλήρωση των σκοπών της «διεθνούς κοινότητας», σε δήθεν «απολιτικές» και 
«καθαρά ανθρωπιστικές» δράσεις. Οι γυναικείες ΜΚΟ στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγο-
βίνης ασχολήθηκαν με το πώς οι γυναίκες μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανοικοδόμηση 
και εισχώρηση των δυτικών κρατών στα χωριά και τις κοινότητες, και όχι με τη βία που υπέ-
στησαν οι γυναίκες την περίοδο του πολέμου. 

1 Δες τη μπροσούρα, Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των γυναικών στη νέα εγκληματική οικονομία 

των υπηρεσιών αναπαραγωγής, Μιγάδα, Απρίλιος 2011, ( στο autonomia71.wordpress.com).
2 Elissa Helms, The gender of coffee: Women and reconciliation initiatives in post-war Bosnia and 
Herzegovina, Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology 57, 2010, σελ. 17–32.

Ωδή στην αφομοίωση

Στην Αγγλία σήμερα το 7% των χιλιάδων πια ΜΚΟ ασχολούνται αποκλειστικά με τις γυναί-
κες, και πιο συγκεκριμένα με την πρόσβαση στην παιδεία και τη δουλειά, την οικονομι-
κή ανεξαρτησία και την ψυχολογική υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών. Δηλαδή ασχο-
λούνται με όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία ανέδειξε το δεύτερο κύμα φεμινισμού. Μόνο 
που σήμερα οι λύσεις δεν είναι πολιτικές, αλλά είναι εργολαβίες από το κράτος. Επαγγελ-
ματικά γυναικεία στελέχη ενημερώνουν για τα επιδόματα και καθοδηγούν τις γυναίκες 
της εργατικής τάξης πώς να κάνουν αιτήσεις για δουλειά. Εστιάζουν στο ατομικό τραύ-
μα της κακοποίησης με τους ψυχολόγους, μακριά από τα κοινωνικά αίτια και την υποστη-
ρικτική γυναικεία κοινότητα. Οι γυναικείες μάλιστα ΜΚΟ παραπονιούνται επειδή το κρά-
τος δεν τους διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση, επιστρατεύοντας επιχειρήματα άκρως φε-
μινιστικά: «η ενδοοικογενειακή βία στοιχίζει στο κράτος 22.9 δις λίρες, ενώ το κόστος των 
σεξουαλικών εγκλημάτων 8.5 δις λίρες. Χωρίς, τις γυναικείες ΜΚΟ αυτό το κόστος θα είναι 
πολύ υψηλότερο… [καθώς αυτές] παρέχουν υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.1». Όχι 
μόνο δηλαδή οι ΜΚΟ αντικατέστησαν τα κινήματα, αλλά στη σκληρή γλώσσα του lobbying 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βρετανίδες της εργατικής τάξης σήμερα επιβαρύ-
νουν το βρετανικό κράτος. 

1 Women’s Resource Centre, The State of the Women’s NGO Sector, Shadow Report submitted to the 

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in response 

to the United Kingdom’s 6th Periodic Report, April 2008.
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Τρίτος παράγοντας που συνέβαλε στην αλματώδη ανάπτυξη των ΜΚΟ είναι η μετα-
στροφή της κρατικής στρατηγικής σε ότι αφορά την προνοιακή του πολιτική κατά τη 
δεκαετία του ’80. Ενώ κατά τις δεκαετίες των συλλογικών εργατικών διεκδικήσεων το 
κράτος έπαιζε το ρόλο του εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης, υιοθετώντας μια πολιτι-
κή επιδομάτων και παροχών, σταδιακά στράφηκε προς ένα πιο σύνθετο σύστημα δια-
χείρισης της κοινωνικής αναπαραγωγής που ουσιαστικά μετατρέπει την υγεία σε θέμα 
δημόσιας τάξης. Ο προνοιακός μηχανισμός είναι πια καταγραφή, επιτήρηση και στιγ-
ματισμός ή ποινικοποίηση όλων όσων πετιούνται σιγά σιγά στο κοινωνικό περιθώ-
ριο. Στις ΜΚΟ έχει παραχωρηθεί ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης αυτής της κρα-
τικής στρατηγικής. Και αυτές βέβαια συνεργάζονται, γιατί τι καλύτερο από το σταθε-
ρό κρατικό χρήμα, μαζί με στήριξη και νομιμοποίηση των παρεμβάσεών τους από το 
κράτος; Η άνθιση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών ΜΚΟ είναι σημαντική: από το 
1981 στο 2001 η συμμετοχή των ΜΚΟ στον τομέα των κοινωνικών υποδομών αυξήθη-
κε κατά 10%. Σε χώρες όπως το Μαλάουι και η Γκάνα για παράδειγμα το �0% και �0% 
των υπηρεσιών υγείας αντίστοιχα διεκπεραιώνονται από ΜΚΟ7. Η δε τεράστια βιομη-
χανία της «έκτακτης βοήθειας» ήρθε στο φως το 200� με το τσουνάμι στη Σουμάτρα 
της Ινδονησίας όταν η ανοικοδόμηση της χώρας και η διαχείριση της καταστροφής 
δόθηκε εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά στις ΜΚΟ, με αποτέλεσμα 650 από αυτές να 
εργάζονται στην περιοχή8. Ακόμη και ζητήματα καθαρά κρατικά, όπως η κατασκευή 
υποδομών, η εκπαίδευση, τα νοσοκομεία στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες ώρες (ιδι-
αίτερα Ασία και Αφρική), περνούν αποκλειστικά στα χέρια των ΜΚΟ. Το πλεονέκτημα 
που προσφέρουν οι ΜΚΟ στο κράτος εν προκειμένω στα ζητήματα της κοινωνικής πο-
λιτικής, είναι ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν καλύτερη διείσδυση στον κοινωνικό 
ιστό. Προσφέρουν οδούς πρόσβασης στις γειτονιές και εικόνα του τι συμβαίνει μέσα 
στις κοινότητες, πληροφορίες πολύ χρήσιμες για τον κρατικό μηχανισμό. Αντί να στέλ-
νεις τους κοινωνιολόγους να κάνουν την έρευνα και να σου στέλνουν αναφορές, στέλ-
νεις μια οργάνωση με κοινωνιολόγους, γιατρούς και ακτιβιστές και σου κάνουν όλη τη 
δουλειά από την αρχή έως το τέλος (βλέπε κοινή επιχείρηση ΚΕΕΛΠΝΟ-αστυνομίας-
ΜΚΟ για τη διαχείριση των συλληφθέντων οροθετικών γυναικών)! Και βέβαια, οι ΜΚΟ 
καταρρίπτουν εκείνη την παλιά, πέρα για πέρα χρήσιμη όμως, αίσθηση που έχουμε οι 
εργάτριες ότι το κράτος και τα αφεντικά «μας χρωστάνε». Τώρα κανείς δε μας χρωστά, 
παρά μόνο είμαστε αντικείμενα φιλανθρωπίας των ευαίσθητων ΜΚΟ που «ενδιαφέρο-
νται». Δε μας λένε όμως με ποιο κόστος.

Οι παραπάνω λοιπόν μεγάλες ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές λειτούργησαν ως 
καταλύτης κάνοντας το ποθητό όνειρο του Rifkin πραγματικότητα. Ο ίδιος έγραφε το 
1995, εν μέσω NGO boom και πέταγε από δω κι από κει ιδέες για την παγίωση της συ-
νεργασίας μεταξύ του αμερικανικού κράτους και των ΜΚΟ: «Η δεκαετία του ’90 ανήκει 
στον τρίτο τομέα (ενν. τις ΜΚΟ) επειδή σε όλον τον κόσμο είναι εμφανής η απογοήτευση 
που προκαλούν παραδοσιακά εδραιωμένοι θεσμοί, όπως τα εργατικά σωματεία, τα πολι-
τικά κόμματα και οι εκκλησίες9». Οι ΜΚΟ τελικά έμελλε να είναι η συνέχεια αυτών των 
κατά τα άλλα…απογοητευτικών θεσμών. Ο «τρίτος τομέας» έγινε το μακρύ χέρι του 
κράτους για να διαμορφώνει και να εφαρμόζει πολιτικές τόσο στο εσωτερικό, όσο και 
στο εξωτερικό των χωρών.

Να σημειώσουμε όμως κάτι σημαντικό. Η διόγκωση του κλάδου των ΜΚΟ δεν πέρασε 
και τελείως απαρατήρητη. Κατά τη δεκαετία του ’80 και με νωπές ακόμη τις μνήμες των 
κινημάτων, οι γυναίκες της Εθνικής Οργάνωσης Γυναικών NOW αποφάσισαν να εναντι-
ωθούν στην προώθηση των εθελοντικών υπηρεσιών των ΜΚΟ που προωθούσαν ο Ρή-
γκαν και ο Μπους, αντιτάσσοντας πως η ρητορική αυτή οδηγεί τις κυβερνήσεις να αρνη-
θούν το μισθό στις νοικοκυρές10. Δεν ήταν μόνο αυτές που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο. 
Το σωματείο εργαζομένων στα μέσα συγκοινωνίας της Νέας Υόρκης σταμάτησε εθελο-
ντές που προσπάθησαν να καθαρίσουν έναν σταθμό του μετρό. Αυτά στην αρχή της δε-
καετίας όμως, γιατί μετά επικράτησε το φαινόμενο… «μνήμη χρυσόψαρου».

Γυναικείες ΜΚΟ: «στις υπηρεσίες σας»
Η ιστορική αυτή αλλαγή αναφορικά με τον αναβαθμισμένο ρόλο των ΜΚΟ δε θα μπο-
ρούσε να αφήσει ανέπαφη τη διαχείριση των γυναικών. Με τη σειρά τους και οι ΜΚΟ που 
ασχολούνταν με γυναικεία ζητήματα πολλαπλασιάστηκαν τη χρονική εκείνη περίοδο. Η 
επίσημη εμπλοκή των γυναικείων ΜΚΟ στο παγκόσμιο πλατό ξεκίνησε με τις συστημα-
τικές συζητήσεις με τον ΟΗΕ, το 1985 στο Ναϊρόμπι και το 1995 στο Πεκίνο, όπου στα λε-
γόμενα «Παγκόσμια Συνέδρια για τις Γυναίκες» οι ΜΚΟ θεσμοθετούσαν μαζί με τα κράτη 
διεθνείς συμβάσεις ενάντια στις διακρίσεις κατά των γυναικών. Η συνεργασία αυτή δεν 
ήταν βέβαια χωρίς επιπτώσεις. Έφτιαξε μεν ένα νομικό πλαίσιο (άλλη συζήτηση), αλλά 
παράλληλα έχτισε και ένα προηγούμενο για το πώς πρέπει να δουλεύονται τα γυναικεία 
ζητήματα από δω και πέρα: παιδιά εσείς τοπικά θα κάνετε τη σκατοδουλειά και θα ανα-
δεικνύετε τις πολιτικές αιχμές, κι εμείς θα φροντίζουμε ώστε οι ανταγωνιστικές αρνήσεις 
να γίνονται χρήσιμες πολιτικές για το κράτος με τη γνωστή μέθοδο της ενσωμάτωσης. 
Για να το πούμε και αλλιώς, οι ΜΚΟ θα κάνουν κουμάντο στη γυναικεία ατζέντα και όχι 
τα κινήματα- αυτά που ξέρατε τελείωσαν! Από δω και πέρα, μια νέα τάξη γυναικείων στε-
λεχών και μεσαίας τάξης επαγγελματιών ακτιβιστριών θα εκπροσωπούν τις γυναίκες και 

τα συμφέροντά τους. Σταδιακά, σύλλογοι μητρότητας που βοηθούν γυναίκες στον «οι-
κογενειακό προγραμματισμό» (πολύ συχνά πρόκειται για ευγονικό έλεγχο του πληθυ-
σμού) στην Ινδονησία, γυναικείες ΜΚΟ που ενημερώνουν για την κακοποίηση των γυ-
ναικών στο Μπαγκλαντές, γερμανικές ΜΚΟ ενάντια στη μαντήλα στο Αφγανιστάν, βέλγι-
κες ΜΚΟ που ενημερώνουν τον «υπανάπτυκτο λαό» της Νιγηρίας για τα ρίσκα της κλει-
τοριδεκτομής, και εκαντοντάδες άλλες ξεφύτρωσαν ανά τον πλανήτη.

Η αύξηση της επιρροής των γυναικείων ΜΚΟ στην πολιτική ζωή άλλαξε ριζικά το τρό-
πο με τον οποίο οι γυναίκες θέτουμε δημόσια και επιλύουμε τα ζητήματα που μας απα-
σχολούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς έχουν αλλοιωθεί και διαστρεβλωθεί 
πλήρως τα νοήματα που έβαζαν οι γυναίκες στο τραπέζι είναι το θέμα της βίας κατά των 
γυναικών. Κατά το δεύτερο κύμα φεμινισμού οι εκστρατείες οργανώνονταν από τις ίδι-
ες τις επιζήσασες και την άμεση κοινότητά τους και πάντα γύρω από τοπικές εκδηλώ-
σεις της βίας: στην Ευρώπη κυρίως κατά των νοικοκυρών, στην Ινδία κατά των δολο-
φονιών για την αύξηση της προίκας, στη Λατινική Αμερική κατά των κρατικά οργανω-
μένων βιασμών. Όμως αυτό δεν ισχύει σήμερα. Η βία κατά των γυναικών θεωρείται πια 
ότι είναι ένα οριζόντιο, ενιαίο θέμα με ίδιες ρίζες σε όλον τον κόσμο, παραλείποντας πα-
ντελώς τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις «χώρες του Βορρά και του 
Νότου», τα ταξικά και φυλετικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε κοινοτήτων. Έτσι μας λένε 
ότι η μαντήλα έχει το ίδιο κοινωνικό συμβολισμό ως σύμβολο καταπίεσης στο Αφγανι-
στάν και το Παρίσι. Ο βιασμός από Πακιστανό στην Πάρο γίνεται λόγος για πογκρόμ με 
έναν νεκρό στον κέντρο της Αθήνας το 2011, ενώ ο βιασμός από έλληνα μανάβη στην 
Ξάνθη συνοδεύται από σιωπή. Αυτό που είναι κοινό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν 
είναι τόσο η ίδια και απαράλλαχτη βία κατά των γυναικών, αλλά η στοχοποίηση της μου-
σουλμανικής κοινότητας ως εσωτερικός και εξωτερικός εχθρός του κράτους. 

Η αλλαγή αυτή στον τρόπο που εμφανίζεται το ζήτημα τη βίας κατά των γυναικών στο 
δημόσιο λόγο συντελέστηκε με την άνοδο των ΜΚΟ. Δουλεύτηκε πολύ μέσα στη συνερ-
γασία με τον ΟΗΕ στα Παγκόσμια Συνέδρια που προαναφέραμε, όπου η βία κατά των 
γυναικών έγινε κεντρική προτεραιότητα. «Στα τέλη του 1980 τα μεγαλύτερα ιδρύματα των 
ΗΠΑ αποφάσισαν να κάνουν τη βία κατά των γυναικών χρηματοδοτική προτεραιότητα, κα-
τευθύνοντας ποσά σε ΜΚΟ που ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Όπως εξήγησε και ένας αμε-
ρικανός συντονιστής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για ένα κέντρο γυναικών [στη Ρωσία] στους 
ρώσους εκπαιδευόμενους: [στις ΗΠΑ] έχουμε δει ότι η ενδοοικογενειακή βία σε άλλες χώρες 
είναι ένα εύκολο θέμα για το ευρύ κοινό. Δίνουν εύκολα χρήματα. Είμαστε στο σημείο που 
είναι πολιτικά ορθό να στηρίζονται τέτοιες δράσεις»11. Όταν λοιπόν οι ΗΠΑ θέλησαν να 
έχουν πρόσβαση και ισχύ σε διάφορες χώρες γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, οι γυναίκες 
παρουσιάστηκαν σαν τα θύματα των ανδρών στις χώρες όπου υλοποιούνταν «απαραί-
τητες παρεμβάσεις». Η βία κατά των γυνακών έγινε το νέο μέτρο με το οποίο η δύση με-
τράει τον πολιτισμό, τον πλουραλισμό και την «ανάπτυξη» άλλων κρατών. Παράλληλα 
βέβαια, η έμφυλη βία που είναι δομικό χαρακτηριστικό των δυτικών καπιταλιστικών κοι-
νωνιών ξεπλένεται από αυτές τις αποικιοκρατικού τύπου εκστρατείες σωτηρίας. 

Αφίσα της γερμανικής ΜΚΟ, International Society for Human Rights (ISHR). Η λεζάντα διαβάζει: «Οι 
καταπιεσμένες γυναίκες είναι αόρατες. Υποστηρίξτε μας στον αγώνα για τα δικαιώματά τους». Πίσω 
από τις γραμμές: «δώστε μας λεφτά για να λέμε ότι οι μουσουλμάνες είναι σκουπίδια, στην περί-
πτωση που υπάρχει ακόμη κάποιο δυτικό κράτος που πιστεύει το αντίθετο». Ο πρόεδρος της οργά-
νωσης, Joachim Gauck, είναι σήμερα πρόεδρος της Γερμανίας, γνωστός για την αντικομμουνιστική 
του δράση στην Ανατολική Γερμανία. Τώρα κάνει εκστρατείες ταιριαστές στην εποχή.
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Συμπεράσματα
Όσο αποπροσανατολιστικό κι αν είναι το όνομά τους, οι ΜΚΟ είναι αναμφισβήτητα πια 
το μακρύ χέρι του κράτους. Αυτό δεν είναι και για να το πάρει καμία ελαφρά τη καρδία. 
«Δηλαδή, οι ΜΚΟ που έχουν τις καλύτερες των προθέσεων είναι και αυτές κράτος ρε κορί-
τσια;», θα έλεγαν διάφορες δύσπιστες. Σημασία έχει ότι αποτελούν επέκταση του κρά-
τους, και ότι ως νέος κλάδος και νέα κοινωνική σχέση οι ΜΚΟ επιτελούν έναν σημαντι-
κότατο ρόλο για αυτό. Συχνά γίνονται φορείς ρατσισμού και σεξισμού στο εσωτερικό 
και ξεπλένουν τη βία ή εξασφαλίζουν την επιρροή στο εξωτερικό των δυτικών κοινω-
νιών. Από τις πιο αθώες φιλανθρωπικές εκστρατείες σε τοπικό επίπεδο, μέχρι τις γυναι-
κείες ΜΚΟ που θέλουν να αφαιρέσουν εξαναγκαστικά το πέπλο από τις μουσουλμάνες 
στο όνομα της ελευθερίας, μέχρι τις βιτρίνες του οργανωμένου εγκλήματος, οι ΜΚΟ λει-
τουργούν ουσιαστικά σαν εκπρόσωποι πολλών και διαφορετικών ομάδων συμφερό-
ντων. Προωθούν όλων των ειδών κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η 
διόγκωση των ΜΚΟ την τελευταία τριακονταετία είναι σημείο των καιρών, όπου τα κρά-
τη διαχειρίζονται τον εσωτερικό και τον εξωτερικό εχθρό με τον πιο αποτελεσματικό και 
ταιριαστό -στην εποχή και τους συσχετισμούς δύναμης- τρόπο.

Σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική, η συμμετοχή των γυναικείων ΜΚΟ είναι ση-
μαντική. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι οι διεθνείς παρεμβάσεις των ΜΚΟ σε γυναικεία 
ζητήματα άλλων χωρών κάθε άλλο παρά φεμινιστικές κατευθύνσεις έχουν, αλλά κυ-
ρίως ακολουθούν τις επιδιώξεις των δυτικών κρατών που θέλουν να επιβάλλουν είτε 
στρατιωτικό είτε πολιτικο-οικονομικό έλεγχο τρίτων χωρών. Τα γυναικεία ζητήματα 
γίνονται καθοριστικός παράγοντας στην επίτευξη αυτών των επιδιώξεων, ενώ μετά 
την κατάρρευση των κινημάτων, πολλές γυναίκες με φεμινιστικές ανησυχίες απορρο-
φώνται στις δομές αυτές παραδίδοντας την φεμινιστική ατζέντα στα χέρια των δια-
φόρων υπουργείων εξωτερικών. Παράλληλα, οι ΜΚΟ επιβιώνουν και αναπτύσσονται 
μέσα από το δίπολο «δυτικοί πολιτισμένοι-αυτόχθονες βάρβαροι». Όπως εύστοχα λέει 
και η Ινδή Arundhati Roy: «Ενισχύουν ρατσιστικά στερεότυπα και επιβεβαιώνουν τις νί-
κες, το βόλεμα και τη συμπόνια (τη σκληρή αγάπη) του δυτικού πολιτισμού. Είναι οι κοσμι-
κοί ιεραπόστολοι του μοντέρνου κόσμου»12. 

Στο εσωτερικό των κρατών, η ΜΚΟποίηση του φεμινιστικού κινήματος έχει αλλάξει 
τα βασικά χαρακτηριστικά των αλλοτινών εργαλείων για τις γυναικείες διεκδικήσεις. Η 
σύνθεση των αγώνων και η μαζική δράση κατακερματίστηκαν και συρρικνώθηκαν σε 
ειδικεύσεις και επιμέρους θέματα, η εμπειρία μετατράπηκε σε γνώση ειδικών, η οργά-
νωση σε πρότζεκτ, η κινητοποίηση σε «δικτύωση», η αυτονομία δράσης έγινε εξάρτηση 
από τους δωρητές, ο στόχος να ανατραπούν οι κρατικές πολιτικές έγινε στόχος απλά να 
μεταλλαχθούν σε ηπιότερες, οι μαχητικές συμμετέχουσες έγιναν επαγγελματικά στελέ-
χη. Εν τέλει, το φύλο ως ανταγωνιστική κατηγορία προς το κεφάλαιο υποβαθμίστηκε σε 
διαβατήριο για πρόσβαση στο κράτος. Το πολιτικό πάθος έγινε επάγγελμα. 

Ελλείψει γυναικείου κινήματος, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωπες με τα πρακτικά απο-
τελέσματα ορισμένων δράσεων των ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα η προσωρινή ανα-
κούφιση που μπορεί να προσφέρει μια στέγη γυναικών και αστέγων. Νομίζουμε όμως 
ότι δε πρέπει να χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρε-
σίες των ΜΚΟ κατακερματίζουν τις γυναικείες διεκδικήσεις σε προγράμματα και κον-
δύλια και αναλαμβάνουν εκ μέρους του κράτους να λύσουν τα καθημερινά μας προ-
βλήματα, το τονίζουμε ξανά, ελλείψει γυναικείου κινήματος. Εν τέλει, φροντίζουν έτσι 
ώστε οι διεκδικήσεις μας να είναι ακίνδυνες. Δεν είναι δημοφιλές στην εποχή μιας 
δήθεν αριστερής κυβέρνησης που αντιμετωπίζει την «ανθρωπιστική κρίση» με δρά-
σεις των ΜΚΟ να μιλάμε κριτικά για αυτές, αλλά σίγουρα η κριτική αυτή είναι το μόνο 
πράγμα που διαφυλάσσει ότι η σκέψη μας είναι σε εγρήγορση, είναι μη αφομοιώσιμη 
και ανταγωνιστική. Και είναι η μόνη ειλικρινής στρατηγική, γιατί οι φεμινιστικές από-
ψεις και δράσεις δεν μπορούν να συνοδεύονται από μισθό, αλλά από συνέπειες. 

1 Θεωρία του Jeremy Rifkin, στο Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της: Η δύση του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και το χάραμα της μετά-την-αγορά εποχής, Νέα Σύνορα, 
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Νόμπελ χρέους για το Μπαγκλαντές

Η αναπτυξιακή ΜΚΟ Grameen Bank (βασικά τράπεζα είναι) βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 
το 2006. Πρόκειται για οργανισμό που το 2011 έδωσε 8.349 μικροδάνεια στο Μπαγκλαντές 
(πλέον και σε άλλες χώρες), με το 97% των δανειοληπτών του να είναι γυναίκες, σε 81.379 
χωριά της χώρας1. Η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι τα μικροδάνεια ενδυναμώνουν τις γυναίκες για-
τί ενώ έχουν αποκλειστεί από τον κόσμο των τραπεζικών αγορών λόγω της φτώχειας τους, η 
οργάνωση τους δίνει την ευκαιρία να εισέλθουν σε αυτόν τον όμορφο κόσμο. Ακούγεται καλό 
ε; Τίποτα όμως δεν είναι αθώο. Γιατί εκτός από την «εναλλακτική ιδέα» των μκροδανείων 
που ουσιαστικά υποθηκεύουν την εργασία των γυναικών για τα επόμενα πολλά χρόνια (ο τό-
κος αποπληρωμής είναι 20%, δηλαδή 8-10% ψηλότερα από τους τόκους της αγοράς), η ΜΚΟ 
έχει και «εναλλακτικό τρόπο» να ζητά την αποπληρωμή τους. Αντί της κλασσικής οικονομι-
κής απειλής της κατάσχεσης ιδιοκτησίας (μιας οι οικογένειες αυτές συχνά δεν έχουν τέτοια), 
επιστρατεύουν την λεγόμενη «πίεση της κοινότητας». Ο εργαζόμενος της ΜΚΟ-τράπεζας, που 
συλλέγει τα χρέη από όλους στην κοινότητα, καθυστερεί τη πρόσωπο-με-πρόσωπο συνάντη-
ση μέχρι να έρθουν όλοι να πληρώσουν, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ενάντια στις γυναί-
κες που αργούν να αποπληρώσουν. Οι γυναίκες όχι μόνο στιγματίζονται από τους γείτονές 
τους, αλλά γίνονται και θύματα της βίας των ανδρών τους στο σπίτι γιατί έχουν κάνει ρεζίλι 
την οικογένεια και γιατί άργησαν να μαγειρέψουν μιας που ήταν στη συνάντηση με την ΜΚΟ. 
Τα περισσότερα δάνεια (60%) χρησιμοποιούνται βέβαια από τους άντρες ή για την πληρωμή 
της προίκας, αλλά η ΜΚΟ επιμένει να χρεώνονται στις γυναίκες καθώς, όπως λέει ένας εργα-
ζόμενός της: «Είναι δύσκολο να δουλεύεις με τους άντρες δανειζόμενους. Δεν έρχονται στις συ-
ναντήσεις, είναι αλαζόνες, τσακώνονται με τους εργαζόμενους της τράπεζας και μερικές φορές 
τους έχουν απειλήσει και εκφοβίσει. Είναι καλό που οι προϊστάμενοι μας έχουν συμβουλέψει να 
μην δίνουμε δάνεια σε άντρες, παρόλο που δεν έχουμε κάποια γραπτή εντολή γι’ αυτό»2. 

Στο όνομα λοιπόν του φεμινιστικού αιτήματος για οικονομική ανεξαρτησία από τους άντρες 
η ΜΚΟ φτιάχνει ένα προφίλ «φιλικό για τις γυναίκες», ενώ στην ουσία δημιουργεί μια γυναι-
κεία τάξη καταχρεωμένη και εξαρτημένη από τη ΜΚΟ και πιο ευάλωτη στη βία των συζύγων 
τους. Αυτό θα πει βιώσιμη ανάπτυξη!

1 Από την ιστοσελίδα της ΜΚΟ, http://www.grameen-info.org/about-us/
2 Ross Mallick, Implementing and Evaluating microcredit in
Bangladesh, Development in Practice, Volume 12 (2), May 2012
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Το παιδί μοιάζει σα να φωνάζει για βοήθεια με μια φωνή που δεν ακούστηκε ποτέ. Το σώμα του είναι διπλωμένο σε εμβρυική 
στάση. Το πρόσωπο του συσπάται σα να πονάει. Δε ξέρουμε όμως αν πονάει πραγματικά ή προσποιείται. Σίγουρα προσέχουμε 
το κοντοκουρεμένο του κεφάλι, το βρώμικο σακάκι, τις αρβύλες. Τα γυμνά τούβλα του τοίχου το πλαισιώνουν απειλητικά· το 
παιδί γίνεται ένα σχεδόν με τον αστικό τούβλινο περίγυρο, την τυπική αρχιτεκτονική των αγγλικών πόλεων. Το παιδί όμως είναι  
ζωντανό!  
Ο φωτογράφος δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη φωτογραφία, όχι παραπάνω από ό,τι μας δίνει για τις 
υπόλοιπες. Τοποθεσία: ΒΑ Αγγλία, Tyneside και χρόνος: δεκαετία ‘70 και ‘80. Ο ίδιος παραδέχεται ήδη από την αρχή του 
βιβλίου την αμηχανία του: δεν πιστεύει ότι θα αλλάξει κάτι με αυτές τις φωτογραφίες. Μας εισάγει πικρόχολα στο κλίμα: 
αποβιομηχάνιση, ανεργία και Θάτσερ. Οι άνθρωποι μοιάζουν να περιφέρονται ανάμεσα στα ερείπια μια αλλοτινής εποχής.  
Το μέλλον είναι ήδη μέρος αυτών των ερειπίων. O αγώνας αυτών των ανθρώπων για ζωή είναι κομμάτι και του δικού μας αγώνα 
ενάντια στην απόγνωση.
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