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το θέμα του κειμένου αυτού δεν αποτε-
λεί για μας μια απλή μελέτη περίπτω-
σης. Πολύ περισσότερο από αυτό, η ση-
μασία της ιστορίας της προνοιακής πο-

λιτικής των ΗΠΑ από τη σκοπιά των μαύρων γυ-
ναικών έγκειται στο γεγονός ότι συμπυκνώνει, α-
ναδεικνύει και επαληθεύει διαβάσματα, απόψεις, 
μεθόδους, αναλυτικά εργαλεία και συμπεράσμα-
τα, με τα οποία καταπιανόμαστε εδώ και καιρό. 
Έτσι λοιπόν, προκειμένου να την κατανοήσουμε 
καλύτερα, αλλά και να καταδείξουμε τους λόγους 
που η κατανόηση αυτής της ιστορίας είναι σημα-
ντική για μας σήμερα, βασιστήκαμε σ’ αυτά τα “υ-
λικά” που έχουμε συλλογικά κατακτήσει ως γυναι-
κεία πολιτική ομάδα. 

Έτσι κι αλλιώς, η έγνοια να ανατρέχουμε στην 
ιστορία των θεμάτων που συζητάμε, είναι μια μέ-
θοδος που μας έχει γλιτώσει πολλές φορές από το 
να απαντήσουμε βιαστικά σε έτοιμα ερωτήματα, 
αναμασώντας κυρίαρχες απόψεις. Αυτή μας βοη-
θάει να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στα ερωτή-
ματα “μα, δεν είναι το κράτος πρόνοιας ένα αδι-

αμφισβήτητο κεκτημένο εργατικών αγώνων (χαμένων ωστόσο μέσα στην ιστορία);” 
ή “μα, δεν μας συνδέει με το κράτος μια (εξίσου αόριστη) συμφωνία με βάση την ο-
ποία αυτό θα φροντίζει επ’ άπειρον να μην πεθάνουμε;”

Σκαλίζοντας λοιπόν τη γενεαλογία του κράτους πρόνοιας, βρίσκει καμιά τις ρίζες 
του στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όταν κυριάρχησε στις ΗΠΑ η καπιταλιστι-
κή μαζική παραγωγή. Ήταν τότε που τα αφεντικά στάθηκαν προβληματισμένα μπρο-
στά στην εργατική τάξη που επάνδρωνε την αλυσίδα συναρμολόγησης των μεγάλων 
εργοστασίων: διαμορφωμένη από αλεπάλληλα κύματα μετανάστευσης και γενοκτο-
νίας, βίαια αποκομμένη από τους “οικιακούς όρους” εξασφάλισης των μέσων διαβίω-
σής της (αφού είχε αποσπαστεί από το αγροτικό ή ημιαγροτικό πλαίσιο από το οποίο 
αποκόμιζε πολλά στοιχεία για την ανασύσταση της εργατικής της δύναμης-σε συνθή-
κες μη καθαυτό εμπορευματικές), η εργατική τάξη της εποχής ήταν ασταθής, άστατη 
και απείθαρχη. Γι’ αυτό και η προσοχή των αφεντικών έπρεπε να στραφεί, από τα σκα-
μπανεβάσματα των αγορών και την ανακάλυψη πρώτων υλών, στις συμπεριφορές, 
στην εκπαίδευση και στις εργασιακές συνήθειες των εργατών, καθώς και στην ισχυρή 
τους τάση να παραβαίνουν τους κανόνες. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η δυναμική παρέμβαση του κράτους μέσω του Νιου Ντηλ 
κατά την περίοδο 1930-1940, είχε ακριβώς αυτή τη λειτουργία: να εξασφαλίσει μια 
“ρύθμιση” των νέων ισορροπιών και ταξικών συσχετισμών που έφερε η μαζική παρα-
γωγή και να εγγυηθεί τους όρους ύπαρξης και αναπαραγωγής της. Στο κέντρο της λει-
τουργίας του κράτους βρέθηκαν οι νέες μορφές διαχείρισης της εργατικής δύναμης 
που αναζητούσαν ήδη ο Τέιλορ και ο Φορντ: ο κατώτατος μισθός, η διάρκεια εργα-
σίας, τα ατυχήματα, οι ασφαλίσεις κατά της ανεργίας, ήταν όλα ζητήματα στα οποία 
η μαζική παραγωγή απαιτούσε βαθιές αλλαγές για να αναπτυχθεί. Η εργατική και μι-
σθολογική πολιτική του κράτους ως γενικού χειριστή της αναπαραγωγής της μισθω-
τής εργασίας είχε τριπλό στόχο. Πρώτο, την εμπέδωση ενός νομικού-δικαστικού πλαι-
σίου που περιλάμβανε ένα σύνολο από κανόνες που αφορούσαν τις ίδιες τις ταξικές 
σχέσεις και τις σχέσεις εκμετάλλευσης και είχαν στόχο να εξυγιάνουν και να εξασφαλί-
σουν την επέκταση της μαζική παραγωγής. Εδώ περιλαμβάνονταν οι ρυθμίσεις για τη 
διάρκεια εργασίας, για τις υπερωρίες, για τον μισθό, αλλά και η προσπάθεια καθιέρω-
σης συμβάσεων μετά από διαπραγματεύσεις, για να διασφαλιστεί η μετατροπή των 
ταξικών ανταγωνισμών σε “κοινωνικές διαμάχες” μεταξύ “κοινωνικών εταίρων”. Δεύ-
τερο, την καθιέρωση του έμμεσου μισθού (οικογενεικά επιδόματα, ασφάλιση για την 
αθένεια, σύνταξη). Τρίτο, την εντελώς καινούρια διάρθρωση της ασφάλισης σε περί-
πτωση ανεργίας και ατυχημάτων. Κι εδώ, ας σημειώσουμε μια σημαντική μετατόπιση: 
η ασφάλιση έπαψε να έχει το νόημα της βοήθειας στους φτωχούς -όπως ήταν ο πα-
λιός “νόμος για τους πένητες”- αλλά πήρε τη μορφή μιας ορθολογικοποιημένης πολι-
τικής Επιλεκτικής Ασφάλισης. Δηλαδή, δεν είχε δικαίωμα για ασφάλιση παρά μόνο ό-
ποιος μπορούσε να αποδείξει ότι βρισκόταν σε αναγκαστική αργία από την εργασία. 
Με λίγα λόγια, η ασφάλιση καθιερώθηκε ως εργαλείο ελέγχου της εργατικής τάξης 
και εγγυόταν τη διατήρηση ανθρώπινου κεφαλαίου ως εφεδρεία της καπιταλιστικής 
παραγωγής και της μισθωτής εργασίας. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για το Κεϋνσιανό 
σύστημα στις ΗΠΑ ήταν να περιφρουρήσει την πειθαρχία στην εργασιακή ηθική που 
με τόσο κόπο είχε εμπεδώσει η τελευταία γενιά εργοστασιακών εργατών, να εξασφα-
λίσει ότι τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί με τη σκληρή και μαζική εκπαίδευση 
στην αλυσίδα τη δεκαετία του 1920 δε θα χάνονταν. Οι σχεδιαστές του Νιου Ντηλ “α-
νακάλυπταν με τρόμο ότι δεν υπήρχε εργάτης αλυσίδας διατεθειμένος να δουλέψει με την 
ένταση της αλυσίδας, ή τέλος πάντων να επιστρέψει στην αλυσίδα μετά την πρώτη μέρα, 
δίχως να υποστηρίζεται από μια αναπαραγωγική διαδικασία ανάλογης έντασης.1” Επένδυ-
σαν έτσι στη συμβιωτική σχέση μεταξύ εργοστασίου και οικιακής εστίας. Βλέποντας 
στο πρόσωπο της νοικοκυράς “τον παραγωγό ενός “εξαιρετικά ιδιόμορφου προϊόντος”: 
της διαθεσιμότητας του εργάτη για εργασία,2” συμπεριέλαβαν την ίδια και την απλήρω-
τη εργασία της στις εξισώσεις τους. 

Την ίδια στιγμή που το Nιου Ντηλ θεσμοθετούσε το καμουφλάρισμα της γυναικείας 
εργασίας κάτω από τον μισθό του αρσενικού εργάτη, δεν παρέλειψε να παράξει και 
να παγιώσει κι άλλες χρήσιμες για το κεφάλαιο διαιρέσεις μέσα στην εργατική τάξη. 
Έτσι, χώρισε το κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας σε δύο κατηγορίες: από τη μια 
μεριά ήταν η τιμητική Κοινωνική Ασφάλιση, η οποία απευθυνόταν βασικά στους λευ-
κούς μισθωτούς εργάτες και τις συζύγους τους. Από την άλλη, ήταν το εξευτελιστικό 
Βοήθημα για τα Εξαρτημένα Τέκνα, το οποίο απεθυνόταν στις μητέρες μονογονεϊκών 
οικογενειών. Ενώ οι δικαιούχοι της πρώτης κατηγορίας λάμβαναν ένα σταθερό ποσό, 
οι γυναίκες που λάμβαναν το Βοήθημα είχαν συνεχώς να τα βγάζουν πέρα με κάθε 
λογής επιτηρητές και γραφειοκράτες, οι οποίοι καθόριζαν ποιες θα το λάβουν και τι 
ποσό “δικαιούνταν,” με βάση οικονομικά κριτήρια αλλά και αξιολογήσεις περί ηθικού 
βίου και σεξουαλικής συμπεριφοράς. Να τι περιγράφει μία μαύρη γυναίκα που λάμβα-
νε το Βοήθημα τη δεκαετία του ‘30:

Οι επιθεωρητές έκαναν σαν ντέντεκτιβς, λες και είχα διαπράξει κάποιο έγκλη-
μα...Έπρεπε να τους πω για τη ζωή μου, λες και ήμουν σε δίκη...έψαξαν το ψυγείο 
μου...ντρεπόμουν για τη ζωή μου...3
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Οι Κεϋνσιανοί επίσης διασφάλισαν ότι οι μαύροι συνολικά θα έμεναν έξω από το 
σύστημα πρόνοιας: οι δημοκράτες του Βορρά έκαναν συμφωνία με τους γαιοκτή-
μονες του Νότου με βάση την οποία οι μαύροι, ως εργάτες στη γεωργία ή οικιακοί 
εργάτες, αποκλείονταν συστηματικά από τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, κι αυτό με σκοπό να συντηρηθεί η δεξαμενή της σκληρά υποτιμημένης εργα-
τικής δύναμης του Νότου. Μάλιστα, η ίδια η υποτίμηση της αναπαραγωγής της ερ-
γατικής τους δύναμης, χρησιμοποιούνταν ως πρόφαση για να “δικαιολογηθεί” αυ-
τός ο αποκλεισμός: υπήρχε η άποψη ότι “οι μαύροι χρειάζονταν λιγότερα για να ζή-
σουν απ’ όσα οι λευκοί.4”

Αν θέλουμε τώρα να κατανοήσουμε τη θέση των μαύρων γυναικών, στο πλαίσιο 
τόσο του Κεϋνσιανού σχεδιασμού όσο και της σύγχρονης προνοιακής πολιτικής του 
αμερικανικού κράτους, θα χρειαστούμε ξανά τη βοήθεια της ιστορίας· αυτή τη φορά, 
της ιστορίας της ταξικής-φυλετικής-έμφυλης καταπίεσής τους. Κι εδώ θα συναντή-
σουμε ξανά την αναπαραγωγή σε κεντρικό ρόλο: από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι 
τους σ άυτή τη χώρα ως σκλάβες, η συστηματική και θεσμοποιημένη προσπάθεια ε-
λέγχου, επιτήρησης και πειθάρχησης της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, σημάδε-
ψε την ιστορία των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ. Και ω! τι έκπληξη, ως πολύτιμο αρω-
γό σ’ αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια, θα συναντήσουμε το κράτος πρόνοιας στην 
πιο “ειλικρινή” εκδοχή του: να κολυμπάει στα ίδια νερά με την ευγονική, να δίνει σάρ-
κα και οστά στον ρατσισμό, να λειτουργεί αγκαλιά με τη δημόσια τάξη.

Στη διάρκεια της δουλείας, η προσταγή για τεκνοποίηση των μαύρων γυναικών 
εξυπηρετούσε την παραγωγή νέων σκλάβων, δηλαδή την επέκταση της κινητής πε-
ριουσίας των δουλοκτητών και τελικά την ίδια την επιβίωση του δουλοκτητικού συ-
στήματος. Μετά την κατάργησή της, αλλά και μέχρι σήμερα, τα περιεχόμενα του 
καταναγκασμού έχουν αντιστραφεί: η αναπαραγωγή των μαύρων ανασκευάστη-
κε ως “πρόβλημα” και η “απείθαρχη” γονιμότητα των μαύρων γυναικών στοχοποι-
ήθηκε. Από τα ρατσιστικά προτάγματα της πολιτικής ελέγχου των γεννήσεων στις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέχρι τις καταναγκαστικές στειρώσεις χιλιάδων 
μαύρων γυναικών τις δεκαετίες του 1960 και 1970· από την εκστρατεία για τη χορή-
γηση εμφυτευμάτων Νόρπλαντ και ενέσιμων Ντέπο-Προβέρα στις μαύρες έφηβες 
και στις μητέρες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα, μέχρι την ποινικοποίηση των 
τοξικοεξαρτημένων μητέρων τη δεκαετία του 1990. Αυτά τα ιστορικά επεισόδια θα 
προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε παρακάτω.

Η κατασκευή του “προβλήματος” της αναπαραγωγής των μαύρων
Η στρατηγική που ακολούθησε και ακολουθεί η προνοιακή πολιτική του αμερικανικού 
κράτους απέναντι στις μαύρες γυναίκες ως φορείς της βιολογικής και κοινωνικής ανα-
παραγωγής, έχει τις ρίζες της στο ιδεολογικό περιβάλλον στις ΗΠΑ των αρχών του 20ου 
αιώνα και στις κυρίαρχες απόψεις για την αναπαραγωγή των μαύρων που ευδοκίμησαν 
την εποχή εκείνη. Οι απόψεις αυτές γεννήθηκαν από την -παράδοξη εκ πρώτης όψεως- 
συνάντηση δύο κινημάτων της εποχής: του κινήματος για τον έλεγχο των γεννήσεων 
και του κινήματος της ευγονικής. Και κατέληγαν ομόφωνα στο εξής συμπέρασμα: η τε-
κνοποίηση των μαύρων γυναικών πρέπει να ελέγχεται από το κράτος.

Το κίνημα για τον έλεγχο των γεννήσεων προέκυψε στις αρχές του 20ου αιώνα ως 
αντίδραση στο νόμο Κόμστοκ που ίσχυε από το 1873, με βάση τον οποίο η χρήση 
αντισυλληπτικών μέσων αλλά και η διακίνηση σχετικών πληροφοριών ήταν απα-
γορευμένες. Η Μάργκαρετ Σάνγκερ, εμβληματική φιγούρα του κινήματος, εισήγα-
γε την έννοια του “ελέγχου των γεννήσεων,” εκκινώντας αρχικά από μια φεμινιστι-
κή θέση,  υπερασπιζόμενη τη γυναικεία χειραφέτηση: “Καμία γυναίκα δεν μπορεί να 
αποκαλείται ελεύθερη, αν δεν της ανήκει και δεν ελέγχει το ίδιο της το σώμα. Καμία γυ-
ναίκα δεν μπορεί να αποκαλείται ελεύθερη, έως ότου να μπορεί να επιλέξει συνειδητά αν 
θα γίνει ή όχι μητέρα.5” Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η καμπάνια για 
την απελευθέρωση των γυναικών από τα βάρη της καταναγκαστικής και ατέρμονης 
τεκνοποίησης, ασπαζόμενη την ατζέντα των ευγονιστών, μετατράπηκε σε κρατική 
πολιτική πειθάρχησης των φτωχών, των μεταναστών και των μαύρων. Ας δούμε συ-
νοπτικά πώς πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταστροφή.

Την ίδια περίοδο με την καμπάνια της Σάνγκερ υπέρ της “ηθελημένης μητρότη-
τας,” οι κύκλοι των ευγονιστών στις ΗΠΑ προωθούσαν τη θεωρία ότι η ευφυία και 
άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι γενετικά καθορισμένα και συνε-
πώς κληρονομικά. Ο Βρετανός Φράνσις Γκάλτον [Francis Galton], ήταν ο πρώτος 
που διατύπωσε μια -ομολογουμένως πολύ χρήσιμη και ταιριαστή με τους καιρούς 
του- παραλλαγή της ιδέας του Δαρβίνου: γιατί να αφήσουμε στη φύση να επιλέξει 
ποιες ομάδες θα εκλείψουν λόγω της κατωτερότητάς τους, αφού αυτό μπορεί να 
το κάνει ωραιότατα το κράτος; Πίστευε μάλιστα πως ήταν αντιπαραγωγικό να σπα-
ταλιέται η κρατική φιλανθρωπία για χάρη ατόμων που γεννούν παιδιά με κατώτε-
ρα χαρακτηριστικά, αφού “θα έρθει η στιγμή που αυτά τα άτομα θα αποτελέσουν ε-
χθρούς του κράτους.6” Με ενδιαφέροντα (και ομολογουμένως διορατικό και διαχρο-
νικό) τρόπο καρφώνει ο Γκάλτον την αληθινή ανησυχία του ίδιου και των ομοίων 
του την περίοδο εκείνη (αλλά και μέχρι σήμερα): ποιος τις χέζει τις κατασκευές περί 
βιολογικής (και πολιτισμικής σήμερα) κατωτερότητας, το πρόβλημα ήταν ότι οι “Νέ-
γροι” θα γίνονταν ο εσωτερικός εχθρός. Συνεχίζει: 

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τις αμυντικές και 
“κοινωνικές” δαπάνες ως ποσοστό του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού στις ΗΠΑ. Όπως παρατηρεί ο Καφέ-
ντζις, “μεσούντος του πολέμου [του Βιετνάμ], το ποσο-
στό που διεκδικούν οι “αμυντικές” δαπάνες μειώνεται θε-
αματικά.” Ποντάροντας λοιπόν στην αύξηση των “προνοι-
ακών” δαπανών, το αμερικανικό κράτος έθεσε ως προτε-
ραιότητα του έναν άλλο πόλεμο: τον ταξικό. Και ταυτό-
χρονα έφερε στο φως μια βασική, αν και μη αναγνωρι-
σμένη πτυχή της πρόνοιας, η οποία έγινε προφανής στα 

τέλη της δεκαετίας του '60: “Αυτό το διάγραμμα μας υπο-
δεικνύει ότι, είτε την ονομάσουμε “πόλεμο,” είτε την ο-
νομάσουμε “πρόνοια,” η διαδικασία μέσω της οποίας ε-
ξασφαλίζεται πως ένας πληθυσμός αποδέχεται τόσο τις 
κατεστημένες σχέσεις του μακροεπιπέδου (τους μισθούς, 
τα κέρδη, την παραγωγικότητα, τις επιστημονικά καθορι-
σμένες αναλογίες τους), όσο και τις κατεστημένες σχέσεις 
του μικροεπιπέδου (τον έρωτα, τη δουλειά, την πειθαρ-
χία, τον ήσυχο θάνατο), αυτή λοιπόν η διαδικασία βρι-
σκόταν σε βαθύτατη κρίση.”

Ο Νέγρος έχει ισχυρές παρορμήσεις, και δεν διαθέτει ούτε υπομονή, ούτε δι-
στακτικότητα, ούτε αξιοπρέπεια. Είναι καλόκαρδος, τρυφερός απέναντι στα 
παιδιά του αφέντη του, τα οποία τον εξιδανικεύουν. Είναι κατεξοχήν αγελαίος, 
αφού φλυαρεί και τσακώνεται συνεχώς, παίζει ταμπούρλο, ή χορεύει. [...] είναι 
προικισμένος με τέτοιο σφρίγος και είναι τόσο γόνιμος, που η ράτσα του είναι 
ανεξέλεγκτη7. 

Οι ρατσιστικές θέσεις του Γκάλτον δεν εκπορεύονταν από κάποιου είδους επι-
στημονική διαστροφή. Κάθε άλλο. Αφενός, ο επιστημονικός ρατσισμός είχε απο-
τελέσει θεμελιώδες ιδεολογικό στήριγμα της δουλείας δύο αιώνες νωρίτερα, δικαι-
ώνοντάς την με βάση τη θεωρία περί βιολογικής ανωτερότητας και κατωτερότη-
τας των φυλών. Αφετέρου, ο Γκάλτον εξέφραζε με τα παραπάνω λόγια μια άποψη 
που έμελλε να δώσει ψωμί στην έμφυλη-φυλετική-ταξική διάρθρωση της αμερικα-
νικής κοινωνίας, από την κρίσιμη περίοδο του τέλους της κατάργηση της δουλείας 
μέχρι και σήμερα: την άποψη περί ανεξέλεγκτης γονιμότητας των μαύρων και ανα-
γκαιότητας ελέγχου της. Να τι επισημαίνει για την περίοδο αυτή η Άντζελα Ντέιβις 
[Angela Davis]:

Προς το τέλος του 19ου αιώνα ο αριθμός των γεννήσεων λευκών παιδιών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε σημαντικά. Εφόσον δεν είχαν γίνει γνωστές νέες 
αντισυλληπτικές μέθοδοι, η μείωση αυτή οφειλόταν στο ότι οι γυναίκες είχαν 
περικόψει τη σεξουαλική τους δραστηριότητα σημαντικά. [...] Όμως, το φαι-
νόμενο ερμηνεύτηκε επίσημα μ’ έναν ρατσιστικό και αντιεργατικό τρόπο από 
τους ιδεολόγους του ανερχόμενου μονοπωλιακού καπιταλισμού. Από τη στιγ-
μή που οι λευκές ντόπιες Αμερικανίδες γεννούσαν λιγότερα παιδιά, οι επίση-
μοι κύκλοι άρχισαν να κάνουν λόγο για “φυλετική αυτοκτονία.” Το 1905 ο πρόε-
δρος Θεόδωρος Ρούζβελτ έκλεισε το λόγο του στο δείπνο για την επέτειο του 
Λίνκολν με τη διακήρυξη ότι “πρέπει να διατηρηθεί η καθαρότητα της φυλής.” 
[...] Στο διάγγελμα του 1906, ο Ρούζβελτ επέπληξε τις ευκατάστατες λευκές που 
έφταναν στη “σκόπιμη στειρότητα, ένα αμάρτημα που τιμωρείται με τον θάνα-
το του έθνους και την αυτοκτονία της φυλής.” Τα σχόλια αυτά έγιναν σε μια πε-
ρίοδο όξυνσης των ρατσιστικών πογκρόμ και λιντσαρισμάτων στο εσωτερικό 
της χώρας. [...] Οι ιδέες της ευγονικής ταίριαζαν τέλεια στις ανάγκες του νεαρού 
μονοπωλιακού καπιταλισμού. Οι ιμπεριαλιστικές επιδρομές στη Λατινική Αμε-
ρική και τον Ειρηνικό έπρεπε να δικαιολογηθούν, όπως και η έντονη εκμετάλ-
λευση των μαύρων εργατών στο Νότο και των μεταναστών εργατών στο Βορ-
ρά και τη Δύση8

Το γεγονός ότι το κίνημα της ευγονικής στις ΗΠΑ δεν προσέφερε απλώς το λιθα-
ράκι του στις θεωρητικές αναζητήσεις της εποχής, αλλά αντίθετα ανέλαβε ενερ-
γό ρόλο στη χάραξη της κρατικής στρατηγικής απέναντι στην εργατική τάξη, γίνε-
ται σαφές αν εξετάσουμε τα εργαλεία που προσέφερε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η μέθοδος που πρότασσαν οι ευγονιστές προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση 
της κοινωνίας, μέσω της εξάλειψης όσων μελών της κρίνονταν ως ανεπαρκή, ήταν η 
-κρατικά επιβεβλημένη- υποχρεωτική στείρωση. Αρχίζοντας λοιπόν από τη μερίδα 
της εργατικής τάξης που βρισκόταν ήδη έγκλειστη σε διαφόρων ειδών κρατικά ιδρύ-
ματα, από ψυχιατρεία μέχρι φυλακές, η πολιτεία της Ιντιάνα το 1907, εγκαινίασε τη θε-
σμοθέτηση της αναγκαστικής στείρωσης, με νόμο που εξουσιοδοτούσε τα κρατικά ι-
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δρύματα να στειρώνουν χωρίς τη συναίνεσή τους εγκληματίες και “ηλίθιους,” των ο-
ποίων η κατάσταση “αξιολογούνταν ως μη αναστρέψιμη” από μια επιτροπή γιατρών. 

Το 1924, κι ενώ ο αντίστοιχος νόμος μετρούσε λίγους μόνο μήνες σε ισχύ στην 
πολιτεία, η δεκαεφτάχρονη λευκή Κάρι Μπακ [Carrie Buck], κόρη μιας “διανοητικά 
καθυστερημένης” γυναίκας, μεταφέρθηκε από τους θετούς γονείς της στο Ίδρυμα 
για Επιληπτικούς και Διανοητικά Καθυστερημένους της Βιρτζίνια, επειδή είχε μείνει 
έγκυος μετά από βιασμό. Το ίδρυμα αποφάσισε τη στείρωση της κοπέλας και η υπό-
θεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ενέκρινε την απόφαση τρία χρόνια 
αργότερα. Ο δικαστής Όλιβερ Ουέντελ Χολμς [Oliver Wendell Holmes], όντας κι ο ί-
διος ένθερμος οπαδός της ευγονικής (είπαμε: οι ευγονιστές δεν ήταν τίποτα τεχνο-
φρικιά της εποχής, αλλά διαμόρφωναν την κρατική πολιτική), εξήγησε το συμφέ-
ρον που είχε το κράτος από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου: “Είναι καλύτερο για 
όλο τον κόσμο, αντί να περιμένουμε να εκτελέσουμε τον αχρείο απόγονο γιατί εγκλημά-
τισε, ή να τον αφήσουμε να λιμοκτονίσει επειδή είναι ηλίθιος, το να προλαμβάνει η κοι-
νωνία αυτούς που είναι εμφανώς ακατάλληλοι για να διαιωνίζουν το είδος τους.” Ανα-
φερόμενος στο οικογενειακό ιστορικό της κοπέλας, το οποίο προφανώς είχαν κά-
νει φύλλο και φτερό οι ιθύνοντες, καθώς και στην αξιολόγηση της νοημοσύνης της 
εφτά μηνών κόρης της Κάρι, πρόσθεσε: “Τρεις γενιές ηλιθίων είναι αρκετές.9”

Το νεαρό πολυεθνικό προλεταριάτο της εποχής -όπως ήταν φυσικό- δεν πέρα-
σε  απαρατήρητο από τους επιφανείς ευγονιστές. Το 1922, ο Χάρι Χάμιλτον Λόγ-
χλιν, [Harry Hamilton Laughlin] ιδρυτής του Eugenics Record Office, και μετέπει-
τα λάτρης της αλληλογραφίας με τους Ναζί, μελέτησε την εθνική καταγωγή των 
τροφίμων στα κρατικά ιδρύματα και  συμπέρανε: “οι πρόσφατοι μετανάστες (κυρί-
ως από τη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη), παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εγγε-
νών προβληματικών χαρακτηριστικών, συγκριτικά με παλαιότερες φουρνιές.10” Τα συ-
μπεράσματά του αποτέλεσαν θεωρητικό υπόβαθρο για την προώθηση του μετα-
ναστευτικού νόμου του 1924, ο οποίος παρανομοποιούσε τη μετανάστευση από 
αυτές τις χώρες.

Ήταν η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930 αυτή που έδωσε την ευκαιρία 
στην ευγονική μέθοδο της αναγκαστικής στείρωσης να εφαρμοστεί ως εργαλείο 
της προνοιακής πολιτικής του κράτους. Μετά την πολιτεία της Καλιφόρνια, η οποία 
κατείχε τα πρωτεία στις αναγκαστικές στειρώσεις, ακολούθησε ο αμερικανικός Νό-
τος, την ίδια στιγμή που οι κύκλοι των ευγονιστών άφηναν για λίγο στην άκρη την 
εμμονή με τις εισροές των ανεπιθύμητων μεταναστών και επικεντρώθηκαν στον 
μαύρο πληθυσμό του Νότου. Να τι γινόταν στην πολιτεία της Βιρτζίνια:

Όλοι όσοι έπαιρναν προνοιακό επίδομα φοβούνταν πως θα τους το κάνουν...
Κρύβονταν στα βουνά κι ο σερίφης με τους άντρες του τους κυνηγούσαν... 
Τους φόρτωναν σε αυτοκίνητα και τους πήγαιναν στο νοσοκομείο του Στόντον 

[Staunton] για να τους στειρώσουν... Ο κόσμος υποστήριζε αυτή την κατάστα-
ση. Δεν ήθελαν να γεννιούνται άλλοι που θα εξαρτώνταν από την πρόνοια.11

Ας δούμε τώρα πώς η περιρρέουσα ευγονική ιδεολογία έδωσε στο όραμα της 
Σάνγκερ περί γυναικείας αναπαραγωγικής αυτονομίας τη δυναμική να ενσαρκω-
θεί ως  στρατηγική πληθυσμιακού ελέγχου. Η Σάνγκερ λοιπόν, την περίοδο μετά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αναγνώρισε την ευγονική ως μια ιδανική σύμμαχο 
του κινήματος για τον έλεγχο των γεννήσεων, η οποία θα του προσέφερε κοινωνι-
κή νομιμοποίηση και θα το ανήγαγε σε εκστρατεία για τη διάσωση του έθνους από 
τη φυλετική υποβάθμιση.  Επικεντρώθηκε έτσι στην ίδρυση κλινικών, με σκοπό την 
άμεση εφαρμογή τεχνικών για τη μείωση των ποσοστών των γεννήσεων από τους 
“ακατάλληλους.” Το 1939, η Αμερικανική Ομοσπονδία για τον ‘Ελεγχο των Γεννήσε-
ων, ίδρυσε το Τμήμα Υπηρεσιών για τους Νέγρους. Η Σάνγκερ, ενοχοποιώντας την 
“ανεξέλεγκτη” αναπαραγωγικότητα των μαύρων γυναικών για τις κακές συνθήκες 
διαβίωσης των παιδιών τους, είχε υποστηρίξει την πρότασή της για ένα “Σχέδιο για 
τους Νέγρους” ως εξής:

Οι μάζες των Νέγρων, ιδιαίτερα στο Νότο, εξακολουθούν να αναπαράγονται με 
τρόπο ανεξέλεγκτο και καταστροφικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η αύξηση του 
πληθυσμού των Νέγρων, πολύ περισσότερο από ότι στην περίπτωση των λευ-
κών, να προέρχεται από τη μερίδα του πληθυσμού που είναι λιγότερο ευφυής, 
λιγότερο κατάλληλη και λιγότερο ικανή για τη σωστή ανατροφή των παιδιών.12

Η ευγονική παρήκμασε ως επίσημη κοινωνική πολιτική στις ΗΠΑ μετά τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς ταυτίστηκε με τους Ναζί, και οι Αμερικανοί ευγο-
νιστές αναγκάστηκαν να κρατήσουν πιο χαμηλό προφίλ. Το σίγουρο πάντως είναι 
ότι δεν λούφαξαν πριν εκπληρώσουν το εθνικό τους καθήκον, αφού υπό την ισχύ 
των νόμων για τις καταναγκαστικές στειρώσεις, από το 1929 μέχρι το 1941, πάνω 
από 70.000 άτομα στειρώθηκαν στις ΗΠΑ ενάντια στη θέλησή τους. Όσον αφορά 
την ίδια την καταναγκαστική στείρωση ως ρατσιστική μέθοδο ελέγχου της ανα-
παραγωγικότητας των μαύρων γυναικών, αυτή δεν εξαλείφθηκε. Αντίθετα, εφαρ-
μόστηκε απρόσκοπτα από τους γιατρούς σε φυλακές, ψυχιατρεία, και νοσοκομεία, 
με αυξανόμενη ένταση, η οποία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 
‘70 και του ‘80: η στείρωση ήταν η επικρατέστερη μέθοδος ελέγχου των γεννήσε-
ων στις ΗΠΑ, με 200.000 και πάνω από 700.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις ε-
φαρμογής τη δεκαετία του ‘70 και τη δεκαετία του ‘80 αντίστοιχα. Ήταν κοινός τό-
πος μεταξύ των μαύρων του Νότου ότι οι γυναίκες υποβάλλονταν σε υστερεκτο-
μή χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεσή τους, είτε ως πειραματόζωα για την εκ-
παίδευση των ειδικευόμενων γιατρών, είτε γιατί οι χειρουργοί κοιτούσαν να τσεπώ-
σουν το σεβαστό ποσό που τους πλήρωνε η Medicaid13 για κάθε τέτοια επέμβαση. 
Αυτή η τακτική ήταν τόσο εκτεταμένη στον αμερικανικό Νότο, που οι επεμβάσεις 
αυτές έμειναν στην ιστορία ως οι “Σκωληκοειδεκτομές του Μισσισιπή.14” Ωστόσο, 
ας μην γίνει εδώ παρεξήγηση. Δεν επρόκειτο για κάποιου είδους επιδημία αντι-δεο-
ντολογικής αυθαιρεσίας εκ μέρους των γιατρών. Αντίθετα, οι καταναγκαστικές στει-
ρώσεις, οι οποίες πήραν πιο “εξελιγμένες” και “εκλεπτυσμένες” μορφές αργότερα 
στην ιστορία, κυρίως με την επικράτηση του ορμονικού μοντέλου στην αντισύλλη-
ψη, ήταν (και είναι) αναπόσπαστο τμήμα της προνοιακής πολιτικής του αμερικανι-
κού κράτους, ως πολιτικής ελέγχου της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Και 
το γεγονός αυτό μας βοηθάει να επιβεβαιώσουμε την τόσο χρήσιμη πολιτικά δια-
πίστωση του Καφέντζι ότι “η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης δεν πρέπει να θε-
ωρείται ταυτόσημη με την αναπαραγωγή των “ανθρώπινων σωμάτων” ή των “ανθρώπι-
νων όντων”.15” Με λίγα λόγια και για να την εφαρμόσουμε στην περίπτωση που εξε-
τάζουμε, το κράτος, με το ρόλο του ρυθμιστή της αναπαραγωγής της εργατικής δύ-
ναμης που λέγαμε στην αρχή, δεν το ‘χει τάμα να αφιερώνει τις προνοιακές του πα-

Η Μάργκαρετ Σάνγκερ έχει συνδεθεί με το ά-
νοιγμα της πρώτης δωρεάν προσβάσιμης κλινι-
κής στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1916, η 
οποία παρείχε ενημέρωση και υποδείξεις σχετι-
κές με την αντισύλληψη. Στο τρίγλωσσο διαφη-
μιστικό της φυλλάδιο, η κλινική απευθυνόταν σε 
γυναίκες της εργατικής τάξης, γηγενείς και με-
τανάστριες, με το σύνθημα “μη σκοτώνετε, μη 
στερείτε ζωές, αλλά προλάβετε.” Παρότι η Σάν-
γκερ και οι νοσοκόμες που εργάζονταν στην κλι-
νική συνελήφθησαν από την αστυνομία, το μή-
νυμα του κινήματος για τον έλεγχο των γεννή-
σεων προς τις γυναίκες των κατώτερων τάξε-
ων, ήταν σαφές: “γιατί κάνετε παιδιά αφού δεν 
μπορείτε να τα συντηρήσετε;” Εύκολα λοιπόν 
κάποια εξηγεί τη σταδιακή στροφή της Σάν-
γκερ προς τους κύκλους της ευγονικής, όταν 
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η ίδια απο-
συνδέθηκε από τους εργατικούς και σοσιαλιστι-
κούς κύκλους. 

Εθελόντριες μοιράζουν στο Νιου 
Τζέρσει την εφημερίδα Birth 
Control Review την οποία εξέδι-
δε η Σάνγκερ, κάπου το 1925. Κρί-
νοντας από το ντύσιμο των καλο-
βαλμένων κυριών που βγήκαν για 
να συμβουλεύσουν τις κατώτερές 
τους να μην γεννούν ανεξέλεγκτα, 
καταλαβαίνει καμιά ότι η Σάνγκερ 
είχε διαλέξει απόψεις και συντρό-
φισσες λίγο διαφορετικές από 
αυτές του 1914, όταν εξέδιδε το 
πρώτο τεύχος The Woman Rebel.
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ροχές για την ευτυχή και ανεξέλεγκτη τεκνοποίηση (σε τελική ανάλυση και επιβίω-
ση) όλων των κομματιών της εργατικής τάξης. Αντίθετα, η “επιτυχία” της προνοια-
κής πολιτικής κάθε κράτους, κάλλιστα περιλαμβάνει και την επιλογή του ποιοι δεν 
αξίζει να τεκνοποιούν (και στην τελική να επιβιώνουν). Όπως δήλωσε κι ένας για-
τρός στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ‘70:

“Μια κοπέλα με πολλά παιδιά, με επίδομα πρόνοιας, που δεν είναι αρκετά ευ-
φυής ώστε να χρησιμοποιήσει αντισύλληψη, καλύτερα να στειρώνεται.16” 

Η ορμονική αντισύλληψη στην υπηρεσία της εξάλειψης των “πληβείων”
Ένα νέο κύμα πολιτικών πληθυσμιακού ελέγχου με στόχο τη μαύρη εργατική τάξη, 
σημειώθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ‘90. Τα συστατικά ήταν τα ίδια: το “πρόβλημα” 
της αναπαραγωγικότητας των μαύρων γυναικών, η κοινωνική πρόνοια που δεν ξεχνά 
το φύλο τη φυλή και την τάξη των “εξυπηρετούμενων” της, οι κλινικές οικογενειακού 
προγραμματισμού στα γκέτο-απόγονες των κλινικών της Σάνγκερ. Ωστόσο, στο επί-
κεντρο αυτή τη φορά δεν ήταν η πρακτική της καταναγκαστικής χειρουργικής στεί-
ρωσης, αλλά η εμφύτευση ενός πρωτοεμφανιζόμενου τότε ορμονικού σκευάσματος, 
του Νόρπλαντ. Όσο για τον καταναγκασμό του πράγματος, ας βγάλει η καθεμιά μας 
το συμπέρασμά της παρακάτω. 

Το Νόρπλαντ λοιπόν εγκρίθηκε από τον αμερικανικό ΕΟΦ τον Δεκέμβριο του 1990 
και προωθήθηκε ως η πλέον ριζοσπαστική πρωτοπορία στην αντισύληψη μετά το 
χάπι. Αποτελείται από έξι κάψουλες σιλικόνης σε μέγεθος σπίρτου, οι οποίες περιέ-
χουν τη συνθετική ορμόνη λεβονοργεστρέλη. Εμφυτεύεται στο μπράτσο της γυναί-
κας με μια δεκάλεπτης διάρκειας απλή επέμβαση. Προλαμβάνει την εγκυμοσύνη για 
πέντε χρόνια και με 99% αποτελεσματικότητα, απελευθερώνοντας σταδιακά την ορ-
μόνη στην κυκλοφορία του αίματος, εμποδίζοντας έτσι την ωορρυξία. 

Όπως συμβαίνει πάντα με τις καπιταλιστικές τεχνολογικές “εφευρέσεις,” οι πα-
νηγυρισμοί των εφευρετών καθόλου δεν αφορούν την ίδια την επιστημονική τους 
καινοτομία, το ίδιο δηλαδή το προϊόν. Αντίθετα, αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις 
που έδωσαν την έμπνευση στην ιδιοφυία τους, τις κοινωνικές σχέσεις που αποτε-
λούν και το πεδίο όπου θα εφαρμοστεί το “τέκνο” της δημιουργικότητας τους. Έτσι 
λοιπόν, η επιτυχία του Νόρπλαντ έγκειται στον τρόπο εφαρμογής του: η γυναίκα το 
μόνο που έχει να κάνει είναι να συναινέσει και να συνεργαστεί για ένα δεκάλεπτο 
στην εμφύτευσή του, την οποία δεν μπορεί να κάνει η ίδια, αλλά βρίσκεται στον α-
ποκλειστικό έλεγχο του γιατρού. Από εκεί και πέρα, ο γιατρός μπορεί να είναι σί-
γουρος ότι η δουλειά της αντισύλληψης θα γίνει. Δεν έχει να εξαρτηθεί από το αν η 
γυναίκα θα πειθαρχήσει στην καθημερινή υπενθύμιση του χαπιού, ή θα έχει όρεξη 
να σταματήσει το σεξ για να τοποθετήσει το διάφραγμα ή να τσακωθεί με τον γκό-
μενό της για να βάλει προφυλακτικό. Με λίγα λόγια, η πιο σημαντική συνεισφορά 
του Νόρπλαντ τη στιγμή της εμφάνισής του ήταν ότι μπορούσε να χορηγηθεί μα-
ζικά στις μαύρες γυναίκες για να διορθώσει την απείθαρχη γονιμότητά τους, μέσω 
του κρατικού συστήματος υγείας. 

Από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του, η προώθηση του Νόρπλαντ στόχευ-
σε ευθέως τις φτωχές μαύρες γυναίκες. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1990, η εφημερίδα 
Philadelphia Inquirer κυκλοφόρησε με το εντιτόριαλ: “Φτώχεια και Νόρπλαντ: Μπορεί 
η Αντισύλληψη να Μειώσει την Κατώτατη Τάξη [Underclass];”. Ο συντάκτης πρότεινε να 
χρησιμοποιηθεί το Νόρπλαντ ως λύση για τη φτώχεια στα γκέτο, επισημαίνοντας ότι 
“ο κύριος λόγος που τα περισσότερα μαύρα παιδιά ζουν μέσα στη φτώχεια, είναι ότι τα ά-
τομα που τεκνοποιούν περισσότερο είναι τα λιγότερο ικανά να αναθρέψουν παιδιά.17” Μά-
λιστα...είπαμε παραπάνω ότι οι αμερικάνοι ευγονιστές ντράπηκαν για λίγο που είχαν 
φίλους τους εμπνευστές του Άουσβιτς, δεν είπαμε ότι το βούλωσαν και για πάντα.

Γρήγορα το Νόρπλαντ βρέθηκε στο επίκεντρο της προνοιακής πολιτικής για τις 

Οι “Σκωληκοειδεκτομές του Μισσισιπή”:  
η υπόθεση των αδελφών Ρελφ
Η περίπτωση των αδελφών Ρελφ έμεινε στην ιστορία ως η υπόθεση 
που “έφερε στο φως” την έκταση της κρατικής πρακτικής της κατα-
ναγκαστικής στείρωσης των μαύρων γυναικών τη δεκαετία του '70. 
Η δεκατετράχρονη Μίνι Λι Ρελφ [Minnie Lee Relf] και η δωδεκάχρονη 
Μαίρη Άλις Ρελφ [Mary Alice Relf] ήταν οι μικρότερες από τα έξι παι-
διά ενός ζευγαριού μαύρων στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Τον Ιού-
νιο του 1973 οι νοσοκόμες της κρατικά χρηματοδοτούμενης Κλινικής 
Οικογενειακού Προγραμματισμού του Μοντγκόμερι, προσέγγισαν τη 
μητέρα των κοριτσιών και ζήτησαν τη συναίνεση της προκειμένου να 
δοκιμαστεί στις δυο της κόρες η αντισυλληπτική ένεση Ντέπο-Προβέ-
ρα, η οποία βρισκόταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Η κυρία Ρελφ, 
που ήταν αναλφάβητη, σημείωσε ένα “Χ” στο έγγραφο που της έδω-
σαν. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν την απόσπαση της “συναίνεσης” της 
κυρίας Ρελφ, οι δοκιμές του Ντέπο-Προβέρα είχαν διακοπεί με κυβερ-
νητική οδηγία, λόγω καρκινογενέσεων σε πειραματόζωα των εργα-
στηρίων. Έτσι, στην πραγματικότητα το έγγραφο εξουσιοδοτούσε την 
Κλινική να εφαρμόσει στα κορίτσια χειρουργική στείρωση με τη δια-
δικασία της απολίνωσης (“δεσίματος”) σαλπίγγων. 

φτωχές γυναίκες. Το κράτος έσπευσε να εντάξει το πανάκριβο σκεύασμα (το ίδιο 
κόστιζε 365 δολάρια και η διαδικασία της εμφύτευσης από 150 έως 500) στο πρό-
γραμμα της Medicaid και σε προγράμματα για τις ανασφάλιστες, καθιστώντας το 
προσβάσιμο στις πιο φτωχές γυναίκες. Σε μια περίοδο σοβαρών περικοπών σε ι-
σχύοντα προνοιακά επιδόματα και παροχές, οι κρατικές δαπάνες για τη μαζική χο-
ρήγησή του εκτοξεύτηκαν στα 34 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 1994. Ταυτόχρο-
να, σε πολλές πολιτείες άνθιζαν οι νομοθετικές προτάσεις για διατάξεις που θα εξα-
νάγκαζαν τις γυναίκες που λάμβαναν επίδομα πρόνοιας στη χρήση του Νόρπλαντ, 
με αντάλλαγμα κάποιο χρηματικό ποσό ή θέτοντας την εμφύτευση του Νόρπλαντ 
ως προϋπόθεση για τη λήψη των προνοιακών παροχών. 

Είναι σημαντικό και σ’ αυτό το σημείο, πέρα από την εξέταση των κρατικών πρα-
κτικών της περιόδου, να ρίξουμε μια ματιά στο ιδεολογικό περιβάλλον στις ΗΠΑ της 
δεκαετίας του ‘90 και ειδικότερα στους λόγους που είχαν αρθρωθεί γύρω από το ζή-
τημα της πρόνοιας. Αυτή λοιπόν ήταν η περίοδος όπου η αντεπίθεση των αφεντι-
κών που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 είχε πλέον ωριμάσει. Τα 
κινήματα των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70 είχαν εδώ και καιρό ηττηθεί και οι αρ-
νήσεις των υποκειμένων που είχαν απειλήσει να τινάξουν στον αέρα τις ισορροπί-
ες της κεϋνσιανής κοινωνίας, είχαν καμφθεί. Το γεγονός αυτό σήμανε και μια ριζική 
μεταστροφή στην κρατική στρατηγική αναφορικά με την κοινωνική πρόνοια. Η σύ-
ντομη τακτική της αύξησης των επιδομάτων που είχε ακολουθήσει το κράτος, μπας 
και κατευνάσει τον εσωτερικό του εχθρό, εγκαταλείφθηκε. Ας δούμε τι λέει ο Καφέ-
ντζις γι’ αυτή την τακτική:

Γιατί εκτός από τον πόλεμο του Βιετνάμ, ένας δεύτερος πόλεμος μαινόταν α-

Ντέπο-Προβέρα: ο απόγονος του Νόρπλαντ 
ως εργαλείο πληθυσμιακού ελέγχου 
Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του '90, το Νό-
πλαντ δυσφημίστηκε, αφού συνδέθηκε με τις χιλιά-
δες καταγγελίες για τις σοβαρές παρενέργειες που 
προκαλεί, για την οδυνηρή και επικίνδυνη διαδικα-
σία αφαίρεσής του, καθώς και με μηνύσεις γυναικών 
για την κακομεταχείριση που δέχονταν από τους για-
τρούς. Οι γυναίκες απευθύνονταν μαζικά στις κλινι-
κές οικογενειακού προγραμματισμού για να ξεφορ-
τωθούν τα εμφυτεύματα, και αρνούνταν τις συστά-
σεις των γυναικολόγων για χρήση του σκευάσματος. 
Το ορμονικό αντισυλληπτικό που αντικατέστησε το 
Νόρπλαντ ήταν το Ντέπο-Προβέρα. Πρόκειται για 
μια ένεση η οποία διοχετεύει μεμιάς στην κυκλοφο-

ρία του αίματος την ίδια ορμόνη που το Νόρπλαντ α-
πελευθερώνει σταδιακά, την προγεστίνη. Η δράση 
του διαρκεί από 3 ως 6 μήνες. Σημαντικό... πλεονέ-
κτημα του νέου αυτού σκευάσματος, το γεγονός ότι 
όσο και να υποφέρουν οι γυναίκες από τις παρενέρ-
γειες του φαρμάκου, αυτό δεν αφαιρείται όπως το 
Νόρπλαντ. Το μόνο που τους μένει λοιπόν να κάνουν 
είναι να περιμένουν να εκπνεύσει η δράση του. Ο κα-
ταναγκασμός στα καλύτερά του. 
Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτές τις πολύτιμες παρατηρή-
σεις πίσω στις μητροπόλεις των ΗΠΑ, οι εμπνευστές 
της παραπάνω διαφήμισης στόχευσαν ακριβώς στον 
πληθυσμό που  χρειαζόταν πειθάρχηση: στις νεαρές 
μαύρες και λατίνες των γκέτο.
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νεξέλεγκτος στους δρόμους των ΗΠΑ και ήταν αυτός ο πόλεμος που χρειαζό-
ταν την άμεση προσοχή του κράτους. Από εδώ προκύπτει η κατακόρυφη αύ-
ξηση των “κοινωνικών” δαπανών· στην ουσία πρόκειται για εμβάσματα [...] που 
απευθύνονταν στις γυναίκες, τους μαύρους, τη νεολαία, τις κοινωνικές ομάδες 
που όλο και περισσότερο αρνούνταν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η αναπα-
ραγωγή τους. 18

Βασικό στοιχείο αυτής της αλλαγής πλεύσης στην κρατική πολιτική από τη δεκα-
ετία του ‘80 κι έπειτα, ήταν ακριβώς η εκ νέου υποτίμηση της αναπαραγωγής των 
πιο απείθαρχων κομματιών της εργατικής τάξης. Ένα ολόκληρο νέο λεξιλόγιο ανα-
πτύχθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό. Πρώτα απ’ όλα, η ίδια η λέξη “πρόνοια” χρησιμοποι-
ούνταν πλέον ως κωδικός για τη “φυλή”. Ο μύθος της “βασίλισσας της κοινωνικής 
πρόνοιας” [welfare queen], δηλαδή της μαύρης η οποία τεκνοποιεί επίτηδες, με μο-
ναδικό σκοπό να αυξήσει το επίδομά της, στοχοποιούσε κάθε μαύρη ανύπαντρη 
μητέρα, ως ενσάρκωση της τεμπελιάς, της εξαπάτησης και του βάρους για την κοι-
νωνία. H έννοια της “κατώτατης τάξης” [underclass], αγαπημένης έκφρασης των μί-
ντια, των κοινωνιολόγων, των πολιτικών και κάθε λογής κουλτουρέ ρατσιστών της 
εποχής, δεν περιοριζόταν μόνο στην περιγραφή της φτώχειας των μελών της υπο-
τιθέμενης αυτής κοινωνικής ομάδας· αντίθετα, προχωρούσε πολύ παραπάνω, απο-
δίδοντάς τους ένα σύνολο από κοινωνικές παθολογίες, όπως το έγκλημα, η χρή-
ση ουσιών, η βία, η εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια, η ανομία. Η αμερικανι-
κή κοινωνία λοιπόν δεν φοβόταν απλώς μήπως πληρώσει χρυσή σε φόρους τη “βα-
σίλισσα της πρόνοιας”· ήταν πεπεισμένη ότι αυτή θα γεννούσε τον επόμενο μαύρο 
πρεζάκια, εγκληματία, βιαστή. Μια ακόμη φιγούρα-σύμβολο στο νέο λεξιλόγιο της 
περιόδου για την πρόνοια ήταν η μαύρη έφηβη έγκυος. Οι λόγοι είχαν να κάνουν 
προφανώς με την ηλικία της. Πρώτον, μια νεοεισερχόμενη στο σύστημα πρόνοιας, 
η οποία βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, είναι πρώτης τάξης πεδίο για 
κρατικούς πειραματισμούς. Δεύτερον, το νεαρό Νόρπλαντ ήταν το καταλληλότερο 
σκεύασμα για την ανεξέλεγκτη σεξουαλική συμπεριφορά και γονιμότητα αυτής της 
ηλικίας: είπαμε, δεν χρειάζεται να ξενερώσεις για να το χρησιμοποιήσεις και σου το 
βάζει ο γιατρός αυτοπροσώπως. Και τρίτον (και πολύ σημαντικό): τις έφηβες μπορεί 
να τις βρει το κράτος κάπου όλες μαζί. Σ’ αυτό το γεγονός προφανώς βασίστηκε το 
αμερικανικό κράτος, όταν σχεδίαζε το πείραμα της Βαλτιμόρης, της πρώτης πόλης 
στην οποία διανεμήθηκε οργανωμένα και μαζικά το Νόρπλαντ στις έφηβες. Το πλά-
νο καλούσε τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, τις κλινικές της πόλης και των σχολεί-
ων να πείσουν τις έφηβες “υψηλού κινδύνου” (βλ. μαύρες)  να το χρησιμοποιήσουν. 
Έτσι, στο Γυμνάσιο “Laurence G.Paquin,” ένα σχολείο για έγκυες ή μητέρες έφηβες, 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα. Από τις 350 μαθήτρι-
ες του σχολείου, οι 345 ήταν μαύρες. 

κοινωνική Πρόνοια και Δημόσια Τάξη
Κατα τη διάρκεια της δεκαετίας 1985-1995, πλάι στη φιγούρα της “βασίλισσας της 
πρόνοιας,” άλλη μια εκδοχή εκφυλισμένης μαύρης μητρότητας εμπλούτισε τη αμε-
ρικανική ρατσιστική εικονογραφία: ήταν η “τερατώδης” μαύρη μητέρα-εθισμένη στο 
κρακ. Η εμφάνιση του κρακ από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 και η αλματώδης ε-
ξάπλωσή του στις φτωχογειτονιές των αμερικανικών μητροπόλεων, αποτέλεσε πρώ-
της τάξης εργαλείο για την επίθεση του κράτους ενάντια στους μαύρους. Πέρα από 
το γεγονός ότι αποτέλεσε τον στόχο της κορύφωσης του “πολέμου ενάντια στα ναρ-
κωτικά” υπό την προεδρία του Ρήγκαν, η “σταυροφορία” ενάντια στο κρακ βασίστηκε 
σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του: στο ότι θεωρήθηκε ως το κατεξοχήν ναρ-
κωτικό για  γυναίκες χρήστριες σε αναπαραγωγική ηλικία. Έτσι, η “επιδημία του κρακ” 
στοιχειοθετήθηκε με βάση τις αγαπημένες πλέον αιχμές του αμερικανικού ρατσισμού 
και εγκαλούσε συγκεκριμένους μηχανισμούς να τη διαχειριστούν: από τη μια μεριά, η 

1, 2 George Caffentzis, Η Εργασία, η Ενέργεια, η Κρίση και το Τέλος του Κόσμου, Αρχείο 71, 
2012, σ. 62.
3, 4, 5, 6, 7 Dorothy Roberts, Killing The Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning 
of Liberty, Vintage Books, 1999, σ. 227, 206, 57, 60 αντίστοιχα.
8 Angela Davis, Γυναίκες Φυλή και Τάξη, Αρχείο 71 και Μιγάδα, 2014, σ. 149.
9, 10, 11, 12 Roberts, σ. 69, 68, 70, 77 αντίστοιχα.
13 Η Medicaid είναι ένα κρατικό ασφαλιστικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ για όσους και όσες 
δεν έχουν χρήματα για ιατρική περίθαλψη. Εφαρμόζεται από το 1965 μέχρι και σήμερα.
14 Η φράση αυτή σκόπευε να υποδηλώσει ότι όταν μια μαύρη γυναίκα στο Νότο 
-και όχι μόνο- απευθυνόταν στο κρατικό σύστημα υγείας για οποιονδήποτε λόγο 
ή πρόβλημα, υποβαλλόταν σε χειρουργική στείρωση, χωρίς τη συναίνεση ή την 
ενημέρωση της. Βλέπε και σχετική φωτο-λεζάντα.
15 Caffentzis, σ. 53.
16, 17 Roberts, σ. 92, 106.
18 Caffentzis, σ. 53, βλέπε και αντίστοιχο διάγραμμα.
19 Johnnie Tillmon, “Welfare as a Women’s Issue,” στο Howard P. Chudacoff, ed., Major 
Problems in American Urban History (Lexington: D.C. Heath, 1994), σσ. 426-429.

μαύρη μητέρα που ξεφτιλίζει την ίδια την έννοια του μητρικού ενστίκτου και το μωρό 
της, κατεστραμμένο για πάντα και συνεπώς βάρος για τους φορολογούμενους που 
θα πληρώνουν το ορφανοτροφείο του, το σχολείο του, τη φυλακή του. Από την άλλη, 
η ανθηρή συνεργασία μεταξύ των κρατικών θεσμών που είναι υπεύθυνοι για την κοι-
νωνική πρόνοια και τη δημόσια τάξη: τόσο ανθηρή που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις 
ποιος θεσμός δουλεύει για ποιο σκοπό -και μετά σκέφτεσαι ότι τελικά αυτοί οι δυο 
σκοποί δεν ήταν και ποτέ αντιφατικοί. Είχαμε λοιπόν τους νομοθέτες σε δεκάδες πολι-
τείες να συζητούν νόμους για την ποινικοποίηση της χρήσης ουσιών στην εγκυμοσύ-
νη· τα νοσοκομεία να κάνουν τοξικολογικές εξετάσεις αποκλειστικά στα νεογνά των 
μητέρων ασφαλισμένων στη Medicaid και να καταγγέλουν αμέσως τις γυναίκες στους 
μπάτσους ή στην πρόνοια, με άμεση συνέπεια την απώλεια της κηδεμονίας των παι-
διών τους· τις δασκάλες στα δημοτικά σχολεία να καραδοκούν για να εντοπίσουν τους 
εγκληματίες ή τους ψυχοπαθείς στα σπάργανα· τους δικαστές να εμπνέονται από τις 
μαγικές ιδιότητες πειθάρχησης που περιείχε το Norplant και να το επιβάλλουν ως ποι-
νή -εναλλακτική της φυλακής- στις κατηγορούμενες μητέρες χρήστριες. Δεν είναι να 
αναρωτιέται καμία για τους λόγους που η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που 
υπέστησαν αυτή τη βία ήταν μαύρες. Η φυλετική και ταξική θέση των μαύρων γυναι-
κών στην αμερικανική κοινωνία έχει προ πολλού εγγυηθεί ότι αυτές θα βρίσκονται μό-
νιμα και γερά δεμένες με το πλέγμα των κρατικών θεσμών επιτήρησης, είτε μέσω του 
δημόσιου νοσοκομείου και της πρόνοιας, είτε μέσω των μπάτσων.

Λέγαμε στην αρχή για την άποψη γύρω από το “κοινωνικό κράτος,” η οποία υ-
ποστηρίζει πως η “προσφορά” των παροχών του αποτελεί αφενός υποχρέωσή του 
κράτους στο διηνεκές και αφετέρου κεκτημένο δικαίωμά μας ως εργαζόμενων, δη-
μόσιο αγαθό για όλους και όλες. Κατά τη γνώμη μας αυτή είναι μια άποψη που συ-
σκοτίζει την ίδια τη θέση μας μέσα σ’ ένα πλέγμα θεσμών, το οποίο ούτε φτιάχτη-
κε για το συμφέρον μας, ούτε αποτέλεσε ποτέ ριζοσπαστικό κινηματικό αίτημα. 
Το πλέγμα αυτό ωστόσο, μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για έναν πολύ σημαντικό 
σκοπό: ως υπενθύμιση της ταξικής μας θέσης και του (δομικού και όχι ευκαιρια-
κού) ρόλου του κράτους απέναντί μας. Ας αφήσουμε την Johnnie Tillmon, μέλος 
της National Welfare Rights Organization, να μας τον περιγράψει:

Ένα καλό πράγμα έχει η πρόνοια. Εξαφανίζει τις αυταπάτες που είχες για τον ε-
αυτό σου και για το ποια είναι στ’ αλήθεια αυτή η κοινωνία. Είναι ξεκάθαρη α-
πέναντί σου. Πρέπει να μάθεις να παλεύεις, να είσαι επιθετική, αλλιώς δεν θα 
τη βγάλεις. Αν καταφέρεις να επιβιώσεις στην πρόνοια, μπορείς να επιβιώσεις 
από τα πάντα. Σου δίνει ένα είδος ελευθερίας, μια αίσθηση της δύναμής σου 
και της κοινότητας με άλλες γυναίκες19. 

Ο Τσαρλς Μάρεϊ, ένας από τους πιο γνωστούς 
συντηρητικούς διανοούμενους στις ΗΠΑ από 
τη δεκαετία του '80 μέχρι και σήμερα, και το 
βιβλίο του Losing Ground: American Social 
Policy 1950-1980, το οποίο εκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1984 και αποτέλεσε το ευαγ-
γέλιο της Ρηγκανικής κοινωνικής πολιτικής. Ο 
Μάρεϊ τάχθηκε με πάθος ενάντια στην τακτι-
κή της αύξησης των προνοιακών επιδομάτων, 
την οποία ακολούθησε το αμερικανικό κράτος 
από τα τέλη της δεκαετίας του '60 μέχρι και τη 
δεκαετία του '70 στην προσπάθειά του να κα-
τευνάσει τις αρνήσεις που συγκλόνιζαν το πε-
δίο της κοινωνικής αναπαραγωγής. Θερμός 
οπαδός του νέου λεξιλογίου των '80es περί 
underclass και welfare queen, έβαλε κι αυ-
τός το λιθαράκι του στην αλλαγή πλεύσης της 

προνοιακής πολιτικής προς τη μηδενική ανο-
χή, η οποία συντελέστηκε εκείνη την περίοδο. 
Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια αποσπάσματα 
του συγκεκριμένου βιβλίου, στα οποία ο Μά-
ρεϊ καταγγέλλει την κρατική συγκαταβατικό-
τητα των '60es-'70es:
Η κοινωνική πολιτική μετά τα μέσα της δεκαε-
τίας του '60, επέβαλε μια υπερβολική σειρά πα-
ροχών από τους πλέον ικανούς φτωχούς προς 
του λιγότερο ικανούς, απο τους πιο νομιμόφρο-
νες στους λιγότερο, και από τους πιο υπεύθυ-
νους στους πιο ανεύθυνους. [...] Παντού ανα-
γνωριζόταν κάποια μαύρη ιδιαιτερότητα. Ανε-
βαίνει ραγδαία ο ρυθμός της εγκληματικότη-
τας; Ας ασχοληθούμε με τα παράπονα των μαύ-
ρων εγκληματιών απέναντι στην κοινωνία. Εί-
ναι οι εκτός γάμου γεννήσεις των μαύρων πέ-

ντε φορές περισσότερες από το ποσοστό των 
λευκών; Οφείλουμε να θυμηθούμε ότι οι μαύ-
ροι έχουν μια πολύ πλατύτερη αντίληψη για την 
οικογένεια απ' ότι εμείς -παίζουν οι θείοι και οι 
γιαγιάδες. Στρέφεται η μαύρη εργατική τάξη 
προς τις συμμορίες; Δεν πρέπει να κατηγορού-
με κάποιους που έχουν τόση περηφάνεια ώστε 
να αρνούνται να σφουγγαρίζουν σκάλες. Είναι 
οι μαύροι μαθητές των λυκείων αναλφάβητοι; 
Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι οι επιδό-
σεις τους πολύ χειρότερες από των υπολοίπων; 
Οι εξετάσεις είναι εξουθενωτικές. Χάνουν οι 
μαύροι νεολαίοι θέσεις εργασίας από λευκούς 
συνομιλήκους τους γιατί το στυλ και η γλώσ-
σα τους τους κάνει απωθητικούς στους μελλο-
ντικούς εργαδότες τους; Η κουλτούρα του γκέ-
το έχει τη δική της αξία. 


