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«Ο αληθινός εχθρός είναι οι μουσουλμάνοι, που επιβάλλουν τον απόλυτο έλεγ-
χο και την τυφλή υπακοή στις γυναίκες τους και τους φέρονται σαν να είναι αντι-
κείμενα». Έτσι παρουσίασε το ζήτημα της μαντίλας στην Αλγερία του 1958 ο εκφωνη-
τής του «The falling Veil», ενός ντοκυμαντέρ που εμπνεύστηκε το γαλλικό κράτος για 
να κερδίσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινής γνώμης, την ώρα που πιεζόταν από 
την Αλγερινή επανάσταση. Στις 16 Μαΐου 1958 στο Αλγέρι, σε μια τελετή με πρώτης τά-
ξης σκηνοθεσία, καλοβαλμένες Γαλλίδες ανεβασμένες σε βάθρο, έβγαλαν τις μαντίλες 
Αλγερινών γυναικών, αποκαλύπτοντας τα χαμογελαστά τους πρόσωπα. Όπως αποκα-
λύφθηκε, η παράσταση αυτή οργανώθηκε από το «Κίνημα γυναικείας αλληλεγγύης», 
μια φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε η Raoul Salan, σύζυγος του ταγματάρχη των 
γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Πενήντα ένα χρόνια μετά ο Νικολά Σαρκοζί δηλώνει: «Το πρόβλημα με την μπούρ-
κα δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία. Είναι ζήτημα της ελευθερίας και αξιοπρέπει-
ας των γυναικών. Δεν είναι σύμβολο θρησκευτικό. Είναι σύμβολο υποταγής και 
υποτέλειας. Λέω με κάθε επισημότητα ότι η μπούρκα δεν είναι ευπρόσδεκτη στη 
Γαλλία».  

Οι δυο αυτές φράσεις, διατυπωμένες με απόσταση κάποιων δεκαετιών, είναι κατα-
στατικές στιγμές της διαδικασίας μέσω της οποίας οι γεωπολιτικές ή κοινωνικές στρα-
τηγικές των κυρίαρχων κρατών αναδιατυπώνονται με όρους πολιτισμικής σύγκρου-
σης και, με εργαλείο την υποτιθέμενη ανωτερότητα και οικουμενικότητα των δυτικών 
αξιών,  διεκδικούν την εφαρμογή τους στα σώματα των γυναικών με σκοπό τον «εκ-
πολιτισμό» και την πειθάρχησή τους. Η συζήτηση σχετικά με το μουσουλμανικό πέπλο 
στη Γαλλία έχει θεωρηθεί ότι ανήκει στην ατζέντα της γυναικείας χειραφέτησης. Μπο-
ρεί να το δει κάποιος κι έτσι. Άλλωστε, η έγνοια για την απελευθέρωση των γυναικών 
δεν όπλισε τα δυτικά κράτη με σθένος στον «απελευθερωτικό» πόλεμο στο Αφγανι-
στάν; Τώρα, για το πώς αυτό το ιερό πρόταγμα μπορεί να οδηγήσει από την απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας των γυναικών-στην περίπτωση της Γαλλίας- μέχρι την φυσική εξόντω-
σή τους-στην περίπτωση του πολέμου που διόλου τυχαία εξελίσσεται στις χώρες κατα-
γωγής των γυναικών αυτών- μάλλον μόνο μια απλή απάντηση υπάρχει:  η κρατική δια-
χείριση της μαντιλοφορίας των μουσουλμάνων γυναικών στις δυτικές μητροπόλεις εί-
ναι πτυχή μιας γενικής στρατηγικής. Μιας στρατηγικής που, με δόγμα τον πολιτισμικό 
ρατσισμό, επιστρατεύει μεθόδους υποτίμησης, καταστολής και απαγόρευσης καθημε-
ρινών πρακτικών των μουσουλμάνων εργατών. Ενδυματολογικές και διατροφικές συ-
νήθειες, κώδικες διαπροσωπικών σχέσεων, τρόποι άσκησης της θρησκευτικής πίστης, 
όλα μπαίνουν στο στόχαστρο και αξιολογούνται για να αποδείξουν «πόσο» έχουν απο-
τύχει οι οπισθοδρομικοί, απολίτιστοι και -μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001- φανα-
τικοί ισλαμιστές Άραβες να αφομοιωθούν στις δυτικές κοινωνίες.   

Η κρατική στρατηγική αποκλεισμού των εργατών με βορειοαφρικανική καταγωγή 
δεν είναι για τη Γαλλία μια τωρινή ιστορία.  Μετανάστες από την Τυνησία, το Μαρόκο 
και την Αλγερία εγκαταστάθηκαν στη χώρα ήδη από την περίοδο μετά τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και, μέχρι τη δεκαετία του 1970 και την οικονομική ύφεση που 
προκάλεσε η κρίση του πετρελαίου, είχαν φτάσει τα δυο με τρία εκατομμύρια άτο-
μα. Τα παιδιά των μεταναστών αυτών, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, απέκτησαν 
γαλλική υπηκοότητα. Η ιδιότητα του Γάλλου πολίτη, βέβαια, δεν τους εξασφάλισε κα-
μιά ίση μεταχείριση  και καμιά «ισότητα ευκαιριών» με αυτούς που λένε «Γάλλους Γάλ-
λους». Βρέθηκαν εξαρχής αντιμέτωποι με έναν γενικευμένο ρατσισμό, από τον σαφή 
χωροταξικό διαχωρισμό και τη διαβίωση στα προάστια των πόλεων, τα υψηλά ποσο-

ΓυναΙκες υπΟ απαΓΟρευςη
από τις τελετές της αποικιοκρατίας στο σύγχρονο απαρτχάιντ του γαλλικού κράτους

Παρίσι. Διαδηλώτριες ενάντια στη μαντίλα στις 6 Μαρτίου 2004. 
Τα πλακάτ τους γράφουν: «Ούτε μαντίλα ούτε μπούρκα, η σαρία δεν θα περάσει».
Βαθιά... αντιρατσιστική και φεμινιστική η αντίληψη των κυριών, όπως καταλαβαίνετε.

Aλγερία 1958. Η σκηνοθετημένη τελέτη της δημόσιας αφαίρεσης της μαντίλας 
Αλγερινών γυναικών από κομψευάμενες Γαλλίδες, εν μέσω της Αλγερινής επανάστασης.



�

στά ανεργίας (τα βιογραφικά τους απορρίπτονται όταν διαβαστεί η βορειοαφρικανική 
καταγωγή τους ή η διεύθυνση κατοικίας τους), την αποτυχία στο σχολείο, τη βία των 
μπάτσων, μέχρι την κάθε περίσταση της ζωής τους.

Η «υπόθεση της μαντίλας» αναδείχτηκε ως ζήτημα που έχει να διαχειριστεί το γαλλι-
κό κράτος ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1980. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 
όμως, καθώς ο αντιμουσουλμανισμός πήρε για τα καλά τη θέση του στο ιδεολογικό 
οπλοστάσιο των δυτικών δημοκρατιών, τα επιχειρήματα περί παρεμπόδισης της εν-
σωμάτωσης, αναδίπλωσης που αντιτίθεται στις αρχές της εκκοσμίκευσης (Laïcité)  του 
γαλλικού κράτους, υπονόμευσης της ουδετερότητας που οφείλει να έχει το σχολικό πε-
ριβάλλον και κινδύνου των ισλαμιστικών φονταμενταλιστικών επιρροών που εχθρεύ-
ονται τη γαλλική δημοκρατία, κυριάρχησαν στο δημόσιο λόγο για τη μαντίλα. Ο νό-
μος απαγόρευσης των «επιδεικτικών θρησκευτικών συμβόλων» στα δημόσια σχολεία 
της χώρας, που ψηφίστηκε στις 15 Μαρτίου 2004, αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για τον 
αποκλεισμό πολλών μουσουλμάνων μαθητριών από την εκπαίδευση,  αλλά και για την 
πειθάρχηση όσων αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τη μαντίλα τους για να ενταχθούν σ’ 
αυτήν. Ταυτόχρονα, στοχοποίησε τις μαντιλοφορεμένες μητέρες των μαθητών στα δη-
μοτικά σχολεία οι οποίες, με πρωτοβουλία ρατσιστών διευθυντών, αποκλείστηκαν από 
τη συνοδεία των παιδιών τους στις σχολικές εξόδους και εκδρομές.

 Ο νόμος  «για την απόκρυψη του προσώπου στο δημόσιο χώρο», που ψηφίστηκε 
στις 11 Οκτωβρίου 2010 και απαγορεύει το νικάμπ και την μπούρκα σε όλους τους δη-
μόσιους χώρους επιβάλλοντας πρόστιμο και φυλάκιση στις γυναίκες που το φορούν, 
μετατρέπει  και μόνο το γεγονός ότι διαβαίνουν τo κατώφλι του σπιτιού τους σε ζή-
τημα δημόσιας τάξης, θέτοντάς τες υπό τη δικαιοδοσία των μπάτσων. Αλλά δεν μένει 
μόνο εκεί: ενοχοποιεί παράλληλα το οικογενειακό τους περιβάλλον, αφού προβλέπει 
ποινές σε όποιον υπονοηθεί ότι επιβάλει την περιβολή αυτή σε μια γυναίκα, οι οποίες 
είναι διπλάσιες αν αυτή είναι ανήλικη. Με λίγα λόγια, βία και αποκλεισμός σε όλες της 
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των μουσουλμάνων γυναικών. Απαγόρευση της κοινω-
νικής τους ύπαρξης. Και μάλιστα, το «έργο» του αποκλεισμού τους δεν έχει μοναδικό 
αυτουργό το κράτος. Απ’ ό,τι διαβάζουμε, η εφαρμογή του νόμου συναντά μεν τις δυ-
σκολίες της, αφού μπλοκάρει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Αυτοί όμως που δεν μπλοκάρουν καθόλου, αντίθετα, με τις πλάτες του κράτους νι-
ώθουν ελεύθεροι να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, είναι οι ρατσιστές. Τα κρούσμα-
τα βίαιων επιθέσεων, προπηλακισμών και απειλών ενάντια σε μουσουλμάνες γυναί-
κες έχουν πολλαπλασιαστεί από τον περασμένο Απρίλη. Μία από αυτές δήλωσε στη 
Guardian: «Νιώθω ότι τώρα ξέρω τι πέρασαν οι Εβραίες την περίοδο πριν τις μαζικές συλ-
λήψεις από τους Ναζί στη Γαλλία. Όταν έβγαιναν στο δρόμο είχαν να υποστούν εξακριβώ-
σεις στοιχείων, τις απομόνωναν, τις λοιδορούσαν. Τώρα αυτό συμβαίνει σε μας».

Το γαλλικο φεμινισΤικο κινημα 
και η «υποθεση Τησ μανΤιλασ»

Η διαμάχη για το ζήτημα της μαντίλας αποτυπώθηκε στον πολιτικό λόγο του γαλλικού 
φεμινιστικού κινήματος, προκαλώντας στους κόλπους του μια βαθιά πολιτική κρίση, 
από την οποία αναδύθηκαν διακριτές τάσεις. 

«ουΤε νομοσ,ουΤε μανΤιλα»:
  η πολιτική των “ίσων αποστάσεων” 
  στην υπηρεσία του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού

Η  Collectif national pour le droit des femmes (CNDF -Εθνική Ένωση για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών) είναι μια ομοσπονδιακή δομή η οποία αποτελείται από συνδικάτα, 
πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των μεγάλων διαδη-
λώσεων σχετικά με τα γυναικεία ζητήματα και, τοποθετημένη στην παράδοση του φε-
μινισμού των δεκαετιών 1970-1980, έχει ως άξονες δράσης το δικαίωμα στην έκτρω-
ση, το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, την ισότητα στην 
εργασία. 

Τον Οκτώβριο του 2003, με τη δημιουργία από τη γαλλική κυβέρνηση της επιτρο-
πής Stasi (η οποία ήταν και η εισηγήτρια του νόμου για την απαγόρευση της μαντίλας 
στα σχολεία) και την αποβολή δυο μαθητριών, των Alma και Lila Levy, από το σχολείο 
όπου φοιτούσαν λόγω της επιλογής τους να φορούν τη μουσουλμανική μαντίλα, η 
CNDF, τηρώντας μια στάση «ίσων αποστάσεων», έβγαλε την εξής ανακοίνωση: 

 «Η Collectif national pour les droits de femmes, όπου εντάσσονται δεκάδες οργα-
νώσεις, δηλώνει την ικανοποίησή της με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δημι-
ουργήσει μια επιτροπή έρευνας για το ζήτημα της παρουσίας των θρησκευτικών συμ-
βόλων στα δημόσια σχολεία. Ωστόσο, με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι η συζήτη-
ση σχετικά με ένα ζήτημα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες όσο η κοσμικότητα του δη-
μόσιου σχολείου μας, περιορίζεται σε πολεμικές και εκκλήσεις προς κάθε κατεύθυνση 
και επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα του hijab (τη μαντίλα που επιβάλλεται 
στις γυναίκες από μια συγκεκριμένη φατρία του Ισλάμ). Για μας, η μαντιλοφορία δεν 
αποτελεί μια εξαίρεση στην κοινωνία μας, για να αντιμετωπίζεται ως τέτοια: απορρί-
πτουμε την εικόνα της μαντιλοφορούσας γυναίκας, καταπιεσμένης από τους ακραίους 
Ισλαμιστές, με τον ίδιο τρόπο που κατακρίνουμε την εικόνα της ημίγυμνης γυναίκας 
που προσφέρεται στην κατανάλωση, η οποία φιγουράρει σε ορισμένες διαφημίσεις. 
Ως φεμινίστριες, απορρίπτουμε κάθε σεξιστική ιδεολογία. Οι θρησκείες ή η διαφήμιση 
αποτελούν μέρος της και στοχεύουν να παρουσιάζουν τη γυναίκα όχι ως υποκείμενο 
αλλά ως απλό καταναλωτικό προϊόν, ένα σεξουαλικό αντικείμενο ικανό μόνο να αφυ-
πνίζει τις ορέξεις των αντρών, μαντιλοφορεμένο ή μη, ανάλογα με την περίσταση».

Η άποψη αυτή, πλειοψηφική μεταξύ των Γαλλίδων φεμινιστριών, ερμηνεύει την 
πρακτική της μαντιλοφορίας υπό το πρίσμα του ισλαμικού φονταμεταλισμού, στον 
οποίο, όπως υπερασπίζεται αυτή η μερίδα φεμινιστριών, στρέφονται οι μετανάστες 
λόγω των κοινωνικών τους προβλημάτων και της περιθωριοποίησης που τους επιφυ-
λάσσει ο νεο-φιλελευθερισμός.  Ο ίδιος ο ισλαμισμός ουσιοποιείται, αντιμετωπίζεται 
ως ενιαίος και ως απειλή για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι δε αποστάσεις...δεν είναι 
ποτέ ίσες σε μια ταξική κοινωνία. Το ντεκολτέ μιας δυτικής μπορεί να έχει τη σημασία 
του  για τον ρόλο της μέσα στο έμφυλο σύστημα κάθε στιγμή, στη σημερινή συγκυρία 
του γενικευμένου ρατσισμού απέναντι στους μουσουλμάνους όμως, ούτε σε ζήτημα 
δημόσιας τάξης έχει αναχθεί,  ούτε της στοιχίζει το δικαίωμα κυκλοφορίας στην πόλη. 
Μιλώντας λοιπόν ξεκάθαρα από μια κυρίαρχη θέση, αυτή της λευκής Γαλλίδας, οι φε-
μινίστριες που υποστηρίζουν τη θέση των «ίσων αποστάσεων» απενοχοποιούν τη ρα-
τσιστική πολιτική του γαλλικού κράτους και συσκοτίζουν τη σημασία της ταξικής επί-
θεσης που δέχονται οι μουσουλμάνες γυναίκες. 

Παρίσι. Διαδήλωση στις 14 Φεβρουαρίου 2004, ενάντια 
στην ισλαμοφοβία και την απαγόρευση της μαντίλας 
στα σχολεία. Η κοπέλα με τη μαντίλα κρατάει πανό 
της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Νεολαίας.

Παρίσι, 21 Δεκεμβρίου 2003. Διαδήλωση έναντια στην πρόταση του Σιράκ για την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία.
Το πανό (ολόκληρο) γράφει: «Η μαντίλα μου (είναι) ο τρόπος μου (είναι) η επιλογή μου!».
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«ουΤε πουΤανεσ,ουΤε υποΤαγμενεσ»:
                    φεμινισμός αλα σαρκοζί

Η οργάνωση «Ni putes ni soumises» («Ούτε πουτάνες ούτε υποταγμένες») ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο του 2003 και επικαλείται έναν αγώνα υπέρ της κοσμικότητας που να στη-
ρίζεται στη μάχη ενάντια στις αντρικές βιαιότητες στα προάστια. Η οργάνωση έχει ως 
αναφορά την περίπτωση της Sohane, μιας νεαρής κοπέλας που βιάστηκε από τον σύ-
ντροφό της στο Παρίσι λίγους μήνες πριν από την ίδρυση της οργάνωσης. Κεντρική 
άποψη της οργάνωσης αυτής είναι ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από την ανάπτυ-
ξη του ισλαμισμού, του κοινοτισμού, του «νόμου του γκέτο» και του ματσισμού, προ-
βλήματα για τα οποία ευθύνονται μειονοτικές ομάδες, κυρίως ισλαμικές. Σαν να λέμε 
συμφωνούν με τον Σαρκοζί περί «αποβρασμάτων»! Τάχθηκε υπέρ του νόμου του 2004 
για τα θρησκευτικά σύμβολα, στο όνομα της «υπεράσπισης»  των κοριτσιών που είναι 
υπόδουλα στον αδελφό, στον πατέρα, στο σύζυγο. 

Η οργάνωση αυτή έχει θεωρηθεί από μια μερίδα φεμινιστριών μεταναστευτικής κα-
ταγωγής, αλλά και από αντιρατσίστριες φεμινίστριες, ως ανεπίσημος μηχανισμός του 
γαλλικού κράτους, του οποίου μάλιστα ο λόγος παραπέμπει στις ιδεολογικές κατασκευ-
ές των αρχών του 20ου αιώνα, που περιέγραφαν τον ιθαγενή ως ηλίθιο, σκλάβο των 
ενστίκτων του, βιαστή, κλέφτη και (μετά τον πόλεμο για την ανεξαρτησία της Αλγερί-
ας) βίαιο άντρα που εξαναγκάζει τις γυναίκες να φορούν μαντίλα. H Houria Bouteldja, 
γαλλο-αλγερινή ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος των Indigènes de la République (Οι 
ιθαγενείς της Δημοκρατίας) και της γυναικείας αντιρατσιστικής ομάδας Les Bledardes, 
γράφει σε κείμενό της για την οργάνωση «Ούτε πουτάνες ούτε υποταγμένες»: 

«Αν θυμηθούμε την ένταση των αντιδράσεων του παρισινού UMP [το κόμμα του Σαρ-
κοζί] ενάντια στην επιστροφή μιας κριτικής ανάγνωσης της αποικιακής περιόδου, κατα-
λαβαίνουμε καλύτερα το ρόλο που έπαιξε αυτό το «κίνημα» κατά τη διάρκεια του 2002: 
το ρόλο ενός ιδεολογικού μηχανισμού στην υπηρεσία μιας άρχουσας τάξης πανικόβλη-
της μπροστά στην αυξανόμενη αμφισβήτηση της νομιμότητας του κράτους (ειδικά μετά 
την τεράστια αύξηση της αποχής στις εκλογές), αλλά και μπροστά στην εμφάνιση μιας 
γενιάς «νέων των αποικιών» που προβάλλουν χωρίς ντροπή τις διεκδικήσεις τους και ζη-
τούν εκ νέου τα ρέστα από τη Δημοκρατία. Οι «Ούτε πουτάνες ούτε υπόδουλες» βοήθη-
σαν την άρχουσα τάξη να εκμεταλλευτεί την ισλαμική μαντίλα, αλλά και το ζήτημα του 
σεξισμού και του αντισημιτισμού για να βάλει στη θέση τους αυτούς τους «θρασείς νέ-
ους». Στη θέση των κατηγορούμενων και όχι των κατήγορων, στη θέση των αντικειμέ-
νων μέσα στο δημόσιο λόγο και όχι των υποκειμένων που έχουν τον λόγο».

 Παρίσι. Πλατεία της Δημοκρατίας. Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010, 
οι «Ούτε πουτάνες, ούτε υποταγμένες» οργάνωσαν  διαδήλωση 

για τη μέρα της γυναίκας και, τυλίγοντας με μαύρο πανί (και καλά 
μπούρκα) το άγαλμα της Marriane-συμβόλου της δημοκρατίας- 

κατέδειξαν πού βρίσκεται η καταπίεση τη σήμερον ημέρα.

Η συλλογικότητα «Une école pour toutes» («Ένα σχολείο για όλες»)

Διαδήλωση 8 Μαρτίου 2005. Η συμμαχία των Féministes pour l’égalité (Φεμινίστριες για την 
ισότητα), Une école pour  toutes και Panthères Roses (Ροζ Πάνθηρες) γύρω από το πλακάτ 
«Πολύ πουτάνες, πολύ μαντιλοφορεμένες».

2 Μαϊου 2011. Οι «Mamans toutes égales» σε διαδήλωση έξω από σχολείο στο Μontreuil.



«Mamans toutes égales»  
(Όλες οι μαμάδες ίσες)

Η  συλλογικότητα «Mamans toutes égales» αποτελείται από 
μουσουλμάνες μητέρες μαθητών στα γαλλικά σχολεία. Το πα-
ρακάτω είναι απόσπασμα από την προκήρυξή τους, με την 
οποία αντέδρασαν στις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας την 
άνοιξη του 2011 ότι, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
θα αποκλείονται από τη συνοδεία των παιδιών τους στις σχο-
λικές εξόδους οι μητέρες που φορούν μαντίλα, καθώς εκλαμ-
βάνονται ως λειτουργοί του κράτους και άρα πρέπει να υπηρε-
τούν την ουδετερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος! Αυτό 
το καθεστώς απαγόρευσης ίσχυε ήδη από το 2004 σε πολλά 
σχολεία, με πρωτοβουλία ρατσιστών διευθυντών, αφού το 
κράτος είχε αφήσει στην ευχέρειά τους την ερμηνεία του νό-
μου. Ιδού πώς αντιδρούν μαχητικά οι ίδιες οι γυναίκες:

«Αρνούμαστε αυτή τη διαστρέβλωση της εκκοσμίκευσης, που 
εγγράφεται σε μια ατέλειωτη σειρά επιθέσεων:
νόμος ενάντια στη μαντίλα, νόμος ενάντια στη μπούρκα, συ-
ζήτηση περί εθνικής ταυτότητας, στιγματισμός της δημόσιας 
προσευχής, των μιναρέδων και των διατροφικών συνηθειών, 
ύβρεις από τον Σαρκοζί [...].
Αρνούμαστε αυτή τη λογική του πολέμου και της απαγόρευ-
σης, που αντιμετωπίζει τις γυναίκες με μαντίλα ως μιάσματα, 
που έχει στόχο να τις απαξιώσει στα μάτια των ίδιων των παι-
διών τους και που  απευθύνει ξεκάθαρα το μήνυμα: Καθίστε 
στις κουζίνες σας!».

«πολυ πουΤανεσ,
 πολυ μανΤιλοφορεμενεσ»:
         ένας φεμινισμός μιγάς 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2004 η συλλογικότητα Une école pour toutes (Ένα σχολείο για όλες) 
διαδηλώνει στους δρόμους του Παρισιού. Η διεκδίκησή τους είναι να ακυρωθεί ο νόμος 
για τα θρησκευτικά σύμβολα. 

Η συλλογικότητα  Une école pour toutes διαφοροποιείται τόσο από την άποψη της πλει-
οψηφίας του φεμινιστικού κινήματος που συμπυκνώνεται στο σύνθημα «ούτε νόμος, ούτε 
μαντίλα», όσο και από την πολιτική των ριζοσπαστών μουσουλμάνων που διαδήλωσαν 
με κάλεσμα του Κόμματος των μουσουλμάνων της Γαλλίας του Mohammed Latrèche, το 
οποίο στηρίζει την υποχρέωση των κοριτσιών να φορούν μαντίλα. 

Η εμφάνιση αυτής της συλλογικότητας προκάλεσε τη δημιουργία, λίγους μήνες αργότε-
ρα, του Collectif féministes pour l’égalité (Ομάδα φεμινιστριών για την ισότητα), στην οποία 
συμμετέχουν φεμινίστριες και μέλη μουσουλμανικών οργανώσεων με μαντίλα ή χωρίς. 

Η άποψη που υιοθετούν οι φεμινίστριες αυτές είναι ότι ο νόμος για τη μαντίλα είναι στην 
ουσία του σεξιστικός (αφού δεν τιμωρεί παρά τις γυναίκες), ρατσιστικός (αφού επιτίθεται 
σε μια μόνο θρησκεία, το Ισλάμ) και τέλος ουσιοκρατικός (ορίζει τη μαντίλα ως οικουμενι-
κό σύμβολο καταπίεσης, παρά τις διαφορετικές της σημασίες).

Στο κέντρο της πολιτικής σκέψης των συλλογικοτήτων αυτών βρίσκεται η σύνδεση του 
νόμου για τη μαντίλα με την κληρονομιά της αποικιοκρατίας, που θεωρούν ότι έχει εμπο-
τίσει τη γαλλική κοινωνία. 

Στη διαδήλωση στις 8 Μαρτίου 2005 οι συλλογικότητες Féministes pour l’égalité και Une 
école pour toutes κατέβηκαν στον δρόμο και, παρά την άρνηση του CNDF να τις συμπερι-
λάβει στο ενωτικό κάλεσμα, μια απρόοπτη συμμαχία δημιουργήθηκε: η ομάδα Panthères 
roses (Ροζ Πάνθηρες), μια δομή που αποτελείται κυρίως από λεσβίες, ενώθηκε αυθόρμητα 
με τις μαντιλοφορεμένες κοπέλες. Η δυναμική που δημιουργήθηκε μεταξύ των γυναικών 
στη διαδήλωση αυτή, συμπυκνώθηκε σε ένα από τα πανό τους που έγραφε:  «Très putes, 
très voilées» («Πολύ πουτάνες, πολύ μαντιλοφορεμένες»).

Έπειτα από όλα αυτά, είναι φανερό πως το ζήτημα της μαντίλας έχει διχάσει τις γυναικείες 
οργανώσεις στη Γαλλία. Δεν είναι τυχαίο ποιες τάσσονται με την πλευρά της απαγόρευσης: 
οι οργανώσεις εκείνες που λειτουργούν ως παρακλάδι του κράτους. Ούτε τυχαίο είναι ποι-
ες παίρνουν θέσεις μάχης ενάντια στην απαγόρευση: οι γυναίκες, μαντιλοφορούσες ή μη, 
που νιώθουν στο πετσί τους τον βαθιά ρατσιστικό χαρακτήρα του νόμου.

La bataille du voile pendant la guerre d’Algérie  του Todd Shepard στο βιβλίο Le foulard islamique en 
questions, Εditions Amsterdam, 2004.
 Πεπλοφόρα σώματα, γυμνός ρατσισμός, περιοδικό Antifa, τεύχος #16. 
 Τι έχει πίσω από το τζαμί;, περιοδικό Antifa, τεύχος # 20.
Η διαμάχη για τη μαντίλα, Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 84, Απρίλιος 2004, σελ. 61-69.
 De la cérémonie du dévoilement à Alger (1958) à Ni Putes Ni Soumises : l’instrumentalisation coloniale et 
néo-coloniale de la cause des femmes της Houria Bouteldja, Οκτώβριος 2004.
Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab, του Nicolas Dot-
Pouillard, http://sociologies.revues.org/index246.html

28 Mαϊου 2011. Η συλλογικότητα «Mamans toutes égales» σε διαδήλωση. 
Το πανό γράφει «Με ή χωρίς μαντίλα-Όλες οι μαμάδες ίσες».

«Το Ισλάμ είναι η θρησκεία  μου. Η μαντίλα είναι επιλογή μου. Το σχολείο είναι δικαίωμά 
μου». Πανό της διαδήλωσης της 2ας Μαϊου στο  Montreuil.

Διαβάσαμε:
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