
13

είμαι γυναίκα. Είμαι μαύρη γυναίκα. Είμαι φτωχή γυναίκα. Είμαι χοντρή γυναί-
κα. Είμαι μεσήλικη γυναίκα. Και ζω από την πρόνοια.
Σε αυτή τη χώρα, εάν είσαι ένα από αυτά - φτωχή, μαύρη, χοντρή, θηλυκό, 
μεσήλικας, ζεις από την πρόνοια- μετράς κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Εάν 

είσαι όλα αυτά, δεν μετράς καθόλου.
Εκτός σαν στατιστική.
Είμαι μια στατιστική.
Είμαι 45 χρονών. Έχω μεγαλώσει έξι παιδιά.

Μεγάλωσα στο Αρκάνσας και δούλεψα εκεί για δεκαπέντε χρόνια σε ένα καθαρι-
στήριο, βγάζοντας περίπου 20 ή 30 δολάρια την εβδομάδα, και ταυτόχρονα μάζευα 
βαμβάκι για να βγάζω τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μετακόμισα στην Καλιφόρνια το 
1959 και δούλεψα σε ένα καθαριστήριο εκεί για τέσσερα χρόνια. Το 1963 αρρώστη-
σα πολύ για να μπορώ να δουλέψω. Οι φίλοι μου με βοήθησαν να πάρω το επίδομα.

Δεν το έλεγαν επίδομα. Το έλεγαν A.F.D.C.- Βοήθεια για Οικογένειες με Εξαρτη-
μένα Παιδιά. Κάθε μήνα έπαιρνα 363 δολάρια για τα παιδιά μου κι εμένα. Πληρώ-
νω 128 για το νοίκι, 30 για λογαριασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν το αέριο, το ηλε-
κτρικό και το νερό, 120 για φαΐ και τα αναγκαία προϊόντα του νοικοκυριού, 50 για τα 
σχολικά γεύματα των τριών παιδιών στο δημοτικό και το γυμνάσιο τα οποία δεν δι-
καιούνται έκπτωση στα γεύματά τους.

Υπάρχουν εκατομμύρια στατιστικές σαν κι εμένα. Κάποιες ζουν από το επίδομα. 
Κάποιες όχι. Και κάποιες, πολύ φτωχές, δεν ξέρουν καν ότι δικαιούνται το επίδομα. 
Όχι, δεν είναι όλες μαύρες. Καθόλου. Για την ακρίβεια, η πλειοψηφία -περίπου τα 
δύο τρίτα- των φτωχών οικογενειών της χώρας είναι λευκές. 

Η πρόνοια είναι σαν τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Όμως 
συμβαίνει κυρίως στις γυναίκες.

Και γι’ αυτό η πρόνοια είναι ένα γυναικείο θέμα. Για πολλές μεσοαστές σε αυτή τη 
χώρα, η Απελευθέρωση των Γυναικών είναι ένα θέμα που τις απασχολεί. Για τις γυ-
ναίκες που ζουν από την πρόνοια είναι ζήτημα επιβίωσης.

Σαράντα τέσσερα τοις εκατό όλων των φτωχών οικογενειών έχουν επικεφαλής γυ-
ναίκα. Αυτό είναι ήδη δύσκολο. Αλλά οι οικογένειες που παίρνουν το A.F.D.C. δεν εί-
ναι τυπικές οικογένειες. Γιατί 99% από αυτές έχουν επικεφαλής γυναίκα. Αυτό σημαί-
νει ότι δεν υπάρχει άντρας. Στις μισές πολιτείες ρεαλιστικά δεν γίνεται να υπάρχει ά-
ντρας, καθώς δε μπορείς να λαμβάνεις το A.F.D.C. εάν υπάρχει κάποιος υγιής άντρας 
στην οικογένεια. Εάν τα παιδιά πρέπει να φάνε και ο άντρας δεν μπορεί να βρει δου-
λειά, τότε πρέπει να φύγει. Έτσι ώστε τα παιδιά του να έχουν να φάνε.

Η αλήθεια είναι ότι το A.F.D.C. είναι ένας υπερσεξιστικός γάμος. Ανταλλάσσεις 
έναν άντρα για τον Άντρα. Όμως δε μπορείς να τον χωρίσεις εάν σου συμπεριφερ-
θεί άσχημα. Βέβεια, αυτός μπορεί να σε χωρίσει, να σε παρατήσει όποια στιγμή θέ-
λει. Στην οποία περίπτωση, αυτός κρατά τα παιδιά, όχι εσύ.

Ο Άντρας κάνει τα πάντα. Στον κανονικό γάμο, το σεξ επιβάλλεται να γίνεται για 
τον σύζυγο. Στο A.F.D.C., υποτίθεται ότι δεν πρέπει καν να κάνεις σεξ. Παραδίδεις 
τον έλεγχο του ίδιου σου του σώματος. Αυτό είναι προϋπόθεση για να λάβεις βο-
ήθεια. Μπορεί να πρέπει ακόμη και να συναινέσεις να σε στειρώσουν έτσι ώστε να 
μην κάνεις άλλα παιδιά προκειμένου να μη χάσεις το επίδομά σου. 

Η πρόνοια 
ως γυναικείο 
ζήτημα 
Johnnie Tillmon
1972

«Welfare as a Women’s Issue», 
Johnnie Tillmon 1972

Τ
ο επίδομα της κρατικής πρόνοιας είναι αυτό που θα λέγαμε ένα προ-
σφιλές θέμα, τόσο στον δημόσιο λόγο, όσο και στην κινηματική πα-
ραγωγή. δυστυχώς όμως, το επίδομα θεωρείται ευρέως «βοήθεια» και 
«αρωγή» από το κράτος- μάλιστα συχνά γίνεται αντιληπτό ως νίκη 

του εργατικού κινήματος. Οι μαχητικές απόψεις για την πρόνοια εκλείπουν.
Η εμπνεύστρια του παρακάτω κειμένου ισχυρίζεται ότι εάν δε μας απασχο-
λεί η πρόνοια ως ένα σύστημα ταξικής υποτίμησης και πρόσδεσης της τάξης 
στο κράτος, είναι σαν να μην μας απαχολούν και τα υποκείμενα στα οποία α-
πευθύνεται. Στις Ηπα, το προνοιακό επίδομα είναι ταυτόσημο με τη φτώχεια 
και την διαιώνηση του υποτιμημένου αναπαραγωγικού ρόλου των γυναικών 
της εργατικής τάξης. και η λοιδορία των γυναικών αυτών έχει χτιστεί ακριβώς 
γύρω από την μηχανική του συστήματος πρόνοιας. 
Η Johnnie Tillmon, μαύρη μητέρα τριών παιδιών από το αρκάνσας, υπήρξε 
κεντρική φιγούρα στο κίνημα για τα προνοιακά δικαιώματα. Το 1963 έφτια-
ξε μαζί με άλλες τις ανώνυμες μητέρες (ANC Mothers Anonymous), η οποία 
στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην εθνική Οργάνωση για τα προνοιακά δικαι-
ώματα (National Welfare Rights Organization),  συσπειρώνοντας εκαντοντά-
δες αποδέκτες του επιδόματος. Η Tillmon δεν είναι δημοφιλής. γιατί δεν ευ-
γνωμονεί το κράτος που την φροντίζει, αλλά εύστοχα το παρομοιάζει με έναν 
καταπιεστικό σύζυγο. Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε το 1972 στο περι-
οδικό Ms. αποτελεί πρόγονο της ιδέας για τον μισθό της νοικοκυράς- δηλαδή 
ισχυρίζεται ότι οι άνεργες μητέρες καθόλου άεργες δεν είναι. δεν το μεταφρά-
σαμε όμως μόνο γι’ αυτό, αλλά και επειδή νομίζουμε πώς μιλά και στη σημε-
ρινή γενιά γυναικών στις Ηπα.
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Ο Άντρας, το σύστημα πρόνοιας, ελέγχει τα λεφτά σου. 
Σου λέει τι θα αγοράσεις και τι όχι, πού θα το αγοράσεις και 
πόσο κοστίζουν τα πράγματα. Εάν αυτά - για παράδειγμα, 
το νοίκι- κοστίζουν πραγματικά παραπάνω από όσα λέει 
αυτό ότι κοστίζουν τότε απλά ατύχησες.

Υπάρχουν και άλλα συστήματα πρόνοιας, και άλλοι τύποι 
ανθρώπων που ζουν από την πρόνοια- οι τυφλοί, οι ανάπη-
ροι, οι ηλικιωμένοι. (Πολλοί από αυτούς είναι επίσης γυναί-
κες, ειδικά οι ηλικιωμένες). Αυτοί οι άλλοι αποτελούν κάτι 
παραπάνω από το ένα τρίτο από όλες τις προνοιακές υποθέ-
σεις. Εμείς, του A.F.D.C., είμαστε τα δύο τρίτα.

Αλλά όταν οι πολιτικοί αναφέρονται στον «προνοιακό 
καρκίνο που τρώει τα σωθικά μας», δεν εννοούν τους ηλι-
κιωμένους, τυφλούς και ανάπηρους. Κανείς δεν ενοχλείται 
από αυτούς. Είναι οι «άξιοι φτωχοί». Οι πολιτικοί αναφέρο-
νται στο A.F.D.C. Οι πολιτικοί αναφέρονται σε εμάς -στις γυ-
ναίκες επικεφαλής του 99% των οικογενειών στο A.F.D.C.- 
και στα παιδιά μας. Εμείς είμαστε ο «καρκίνος», οι «ανάξιοι 
φτωχοί». Μητέρες και παιδιά.

Σε αυτή τη χώρα πιστεύουμε σε κάτι που λέγεται «η ηθι-
κή της εργασίας». Αυτό σημαίνει ότι η εργασία είναι αυτή 
που δίνει σε έναν άνθρωπο την αξία του. Αλλά η ηθική της 
εργασίας είναι καθεαυτή ένα διπλό στάνταρ. Εφαρμόζεται 
σε άντρες και γυναίκες που ζουν από το σύστημα πρόνοιας. 
Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις γυναίκες. Εάν είσαι μια αστή 
κυρία από το Σκαρσντέιλ και όλη μέρα στρογγυλοκάθεσαι 
πάνω στα πλούτη σου λιμάροντας τα νύχια σου, ε, τότε εί-
ναι εντάξει.

Η αλήθεια είναι ότι μια δουλειά δε σημαίνει ένα επαρκές 
εισόδημα. Μια γυναίκα με τρία παιδιά- όχι δώδεκα παιδιά, 
πρόσεξε, μόνο τρία παιδιά- αυτή η γυναίκα είναι κολλημέ-
νη στην φτώχεια ακόμη και εάν παίρνει τον πλήρη κατώτα-
το βασικό μισθό των 2 δολαρίων την ώρα. Είναι κάτω από 
το επίσημο όριο φτώχιας της ίδιας της κυβέρνησης. Σήμερα 
υπάρχουν περίπου δέκα εκατομμύρια δουλειές που πληρώ-
νουν κάτω από τον κατώτατο μισθό και εάν είσαι γυναίκα έ-
χεις τεράστιες πιθανότητες να βρεις μια τέτοια.

Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνέχεια την ιδέα περί 
“αξιοπρέπειας της εργασίας”. Ποια αξιοπρέπεια; Οι μισθοί 
είναι το μέτρο των κοινωνιών για το πόσο αξία δίνεται σε 
μια δουλειά. Οι μισθοί και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία 
αξιοπρέπεια στην πείνα. Κανείς, και σίγουρα οι φτωχές γυ-
ναίκες, δε μπορούν να αρνηθούν ότι το να μπορείς να υπο-
στηρίζεις τα παιδιά σου με τίμια δουλειά είναι αξιοπρέπεια 
και ικανοποίηση.

Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.
Το πρόβλημα είναι ότι οι οικονομικές πολιτικές της χώρας 

στερούν την αξιοπρέπεια και την αυτάρκεια από εκατομ-
μύρια ανθρώπους- τα εκατομμύρια που υποφέρουν κάθε 
μέρα στις κακοπληρωμένες βρωμοδουλειές- και δεν έχουν 
αρκετά για επιβίωση.

Οι άνθρωποι ακόμη πιστεύουν αυτό το παλιό ψέμα, ότι οι 
γυναίκες που λαμβάνουν το A.F.D.C. κάνουν συνέχεια παι-
διά για να αυξήσουν το ποσό που λαμβάνουν. Κατά μέσο 
όρο, ένα επιπλέον μωρό σημαίνει 35 δολάρια επιπλέον το 
μήνα- οριακά επαρκές για φαΐ και ρούχα. Το να κάνει κανείς 
παιδιά για να βγάλει κέρδος είναι ένα ψέμα που μόνο οι ά-
ντρες κατασκευάζουν, και μόνο άντρες το πιστεύουν. Οι ά-
ντρες, οι οποίοι ποτέ δεν πρόκειται να εγκυμονήσουν ή να 
μεγαλώσουν παιδιά και ίσως να τα στείλουν στον πόλεμο.

Υπάρχουν πολλά άλλα ψέμματα που η αντρική κοινωνία 
λέει για τις μητέρες που ζουν από το επίδομα της πρόνοι-
ας. Ότι οι γυναίκες που παίρνουν το A.F.D.C. είναι ανήθικες, 
ότι είναι τεμπέλες, ότι κακοδιαχειρίζονται τις προνοιακές ε-
πιταγές τους, ότι τις ξοδεύουν όλες σε αλκοόλ και είναι ηλί-
θιες και ανίκανες.

Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν αυτά 
τα ψέμματα, επειδή εν μέρει αυτά είναι απλά ειδικές εκ-
δοχές των ψεμμάτων που η κοινωνία μας λέει για όλες τις 
γυναίκες...

Στην τηλεόραση, η γυναίκα μαθαίνει ότι ανθρώπινη αξία 

σημαίνει ομορφιά και ότι η ομορφιά σημαίνει να είσαι αδύνατη, λευκή, νέα και 
πλούσια.

Μαθαίνει ότι το σώμα της είναι πολύ αηδιαστικό έτσι όπως είναι, και ότι χρειάζε-
ται όλων των ειδών τα πανάκριβα καλλυντικά για να το καλύψει.

Μαθαίνει ότι η «αληθινή γυναίκα» ξοδεύει το χρόνο της ανησυχώντας για το 
πόσο βρωμάει η λεκάνη της τουαλέτας. Ότι το να είσαι σημαντική σημαίνει να είσαι 
μεσοαστή, να έχεις δύο αμάξια, ένα σπίτι στα προάστια, και ένα μίνι φόρεμα κάτω 
από την καπαρντίνα σου. Με λίγα λόγια, μια γυναίκα που παίρνει το A.F.D.C. μαθαί-
νει ότι το να είσαι «αληθινή γυναίκα» σημαίνει να είσαι όλα τα πράγματα που δεν 
είσαι και δεν μπορείς να έχεις. Αυτό είτε σε σπάει, και αρχίζεις να μισείς τον εαυτό 
σου, είτε το σπας.

Ένα πράγμα ισχύει με την πρόνοια. Σκοτώνει ό,τι αυταπάτες έχεις για τον εαυτό 
σου και για το πού βρίσκεται αυτή η κοινωνία. Είναι όλα ξεδιπλωμένα μπροστά σου. 
Πρέπει να μάθεις να παλεύεις, να είσαι επιθετική, αλλιώς απλά δε θα τη βγάλεις. Εάν 
μπορείς να επιβιώσεις ζώντας με το επίδομα, μπορείς να επιβιώσεις οτιδήποτε. Σου 
δίνει ενός είδους ελευθερία, μια αίσθηση της δικής σου δύναμης και συλλογικότη-
τας με άλλες γυναίκες.

Ίσως τελικά είμαστε εμείς οι φτωχές γυναίκες που θα απελευθερώσουμε τις γυ-
ναίκες αυτής της χώρας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το δικό μας σχέδιο πρόνοιας.

Μαζί με άλλες ωφελούμενες της πρόνοιας, έχουμε οργανωθεί ώστε να έχου-
με φωνή. Η ομάδα μας λέγεται Εθνική Οργάνωση για τα Προνοιακά Δικαιώματα 
(N.W.R.O.). Έχουμε δημιουργήσει το δικό μας σχέδιο πρόνοιας που λέγεται Εγγυη-
μένο Επαρκές Εισόδημα (Guaranteed Adequate Income ), το οποίο θα εξουδετερώ-
σει τον σεξισμό από το προνοιακό σύστημα.

Δεν θα υπάρχουν κατηγορίες- άντρες, γυναίκες, παιδιά, μονογονεϊκές, παντρεμέ-
νοι, με παιδιά, χωρίς παιδιά- μόνο φτωχοί άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Θα 
πληρώνεσαι μόνο με βάση τις ανάγκες σου και το μέγεθος της οικογένειας- 6,500 
δολάρια για μια οικογένεια με τέσσερα μέλη (το οποίο είναι το ποσό που το Υπουρ-
γείο Εργασίας θεωρεί επαρκές), και αυτό θα αυξάνεται εάν αυξηθεί το κόστος ζωής.

Εάν ήμουν πρωθυπουργός, θα έλυνα αυτή την υποτιθέμενη κρίση στην πρόνοια 
σε ένα λεπτό και θα διένυα μεγάλη απόσταση προκειμένου να απελευθερωθεί κάθε 
γυναίκα. Απλά θα εξέδιδα μια απόφαση ότι η «γυναικεία» δουλειά είναι πραγματι-
κή δουλειά.

Με άλλα λόγια, θα άρχιζα να πληρώνω τις γυναίκες έναν αξιοπρεπή μισθό για να 
κάνουν τη δουλειά που ήδη κάνουν- μεγάλωμα παιδιών και νοικοκυριό. Και η κρίση 
στην πρόνοια θα τελείωνε, έτσι, αμέσως. Οι νοικοκυρές θα λάμβαναν μισθό επίσης- 
ένα νομικά ορισμένο ποσοστό από το μισθό του άντρα τους- αντί να έχουν να ζητά-
νε και να δικαιολογούνται για λεφτά για τα οποία έχουν ήδη δουλέψει.

Για μένα, η Απελευθέρωση των Γυναικών είναι απλή. Καμία γυναίκα σε αυτή τη 
χώρα δεν μπορεί να αισθάνεται αξιοπρεπής, καμία γυναίκα δεν μπορεί να απελευ-
θερωθεί, εάν όλες οι γυναίκες δεν σηκώσουν το ανάστημά τους. Αυτό ακριβώς ση-
μαίνει το N.W.R.O.- γυναίκες όλες μαζί, να πατάνε στα πόδια τους. 


