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τ
ο άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορμή μια συζήτηση που ξεκίνησε στο 
τελευταίο σεμινάριο της Μιγάδας στο Αρχείο 71 τον περασμένο Ιού-
λη, γύρω από το θέμα της γυναικείας σεξουαλικότητας. Το σεμινάριο 
εστίαζε στο ρόλο που έπαιξε η ιατρική επιστήμη στον αφανισμό της 

γυναικείας σεξουαλικής απόλαυσης  από το πεδίο του σεξ και στην κατασκευή 
του παθητικού, ευνουχισμένου ρόλου της γυναίκας στο κρεβάτι. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την εισήγηση ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά από 
τα ζητήματα που έθεταν οι γυναίκες του φεμινιστικού κινήματος την δεκαετία 
του ‘60 και ‘70 εξακολουθούν να μας απασχολούν και να μας βαραίνουν σήμε-
ρα. Η γυναικεία απόλαυση στο σεξ φαίνεται να εξακολουθεί να είναι διακύβευ-
μα, καθώς οι αντρικές σεξουαλικές ορέξεις συνεχίζουν να έχουν την πρωτοκα-
θεδρία στο κρεβάτι. Το ετεροφυλικό σεξ με διείσδυση εξακολουθεί να αποτε-
λεί τον ορισμό του «κανονικού» σεξ, και οι περισσότερες από εμάς δεν έχου-
με βασικές γνώσεις για τα σώματα μας και τις σεξουαλικές λειτουργίες του. Συν 
του ότι νοιώθουμε μια πληθώρα από παλιές και νέες πιέσεις στην καθημερινή 
ζωή και στο κρεβάτι, για το πώς πρέπει να είμαστε, να μοιάζουμε και να συμπε-
ριφερόμαστε. Στη συζήτηση που ακολούθησε πολλές γυναίκες συνέδεσαν αυ-
τές τις πιέσεις με τα ασφυκτικά πρότυπα ομορφιάς που συνεχίζει να επιτάσσει 
η βιομηχανία της μόδας, της ομορφιάς, και τα γυναικεία περιοδικά, αλλά και με 
τα πρότυπα και τα μοντέλα συμπεριφοράς που εδραιώθηκαν (για τις γυναίκες 
αλλά και για τους άντρες) παράλληλα με την διόγκωση της πορνογραφικής βι-
ομηχανίας στα δυτικά κράτη από τη δεκαετία του ’80 και μετά.

Ταυτόχρονα υπήρξε έντονος προβληματισμός γύρω από τι εικόνα μπορεί να 
έχει η γυναικεία σεξουαλική ενεργητικότητα σήμερα με φόντο αυτές τις πιέσεις.

Θέλοντας να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση αλλά και να εξερευνήσουμε αυ-
τούς τους προβληματισμούς, στραφήκαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ε-
στιάζοντας στο παράδειγμα της Αμερικής, για να θυμηθούμε την ιστορική δι-
αμάχη στο φεμινιστικό κίνημα που εκείνη την εποχή ήταν δυστυχώς στα τε-
λευταία του. Ο λόγος για τις λεγόμενες «Διαμάχες για το Σεξ» (Sex Wars ή Sex 
Debates), που ξεκίνησαν στα τέλη του ’70, όταν ένα μέρος του φεμινιστικού κι-
νήματος  στράφηκε ενάντια της πορνογραφίας, κατέληξε να διεκδικεί ποινική 
νομοθεσία κατά της βιομηχανίας του πορνό, και συγκρούστηκε με άλλες γυναί-
κες του φεμινιστικού χώρου που αντέδρασαν στα περιεχόμενα αλλά και στις 
μεθόδους των εκστρατειών. Η διαμάχη συνεχίστηκε μέσα στη δεκαετία του 
1980-90, με την ανάπτυξη του λεγόμενου «pro sex» φεμινιστικού λόγου που έ-
θετε το θέμα της γυναικείας ενεργητικότητας ως κεντρικό πρόταγμα. Μέσα στα 
χρόνια, τα δύο αυτά «στρατόπεδα» δίχασαν τον φεμινιστικό λόγο γύρω από το 
σεξ και την πορνογραφία αφήνοντας μια αμήχανη παρακαταθήκη που καλά 
κρατά μέχρι σήμερα.

Το κείμενο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εστιά-
σουμε στην ανάδυση της φεμινιστικής εκστρατείας κατά της πορνογραφίας και 
τις βασικές κριτικές που δέχτηκε από άλλες γυναίκες του φεμινιστικού χώρου 
στα τέλη του ’70. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε πιο αναλυτικά πώς η μερίδα των 
γυναικών που άσκησε αρχικά κριτική στον λόγο κατά της πορνογραφίας, υπο-
στήριξε την ενεργή ενσωμάτωση στην πορνική βιομηχανία μέσα στη δεκαετία 
του ’80, και τα αποτελέσματα που φέρει αυτό σήμερα. 

Οι "Διαμάχες για το Σεξ"  
του φεμινιστικού κινήματος  
τη δεκαετία των ‘80s  
και η αμήχανη παρακαταθήκη  
που μας άφησαν.

ξιστική βία στα μίντια και έστρεψε όλη την προσοχή προς την πορνογραφία. 
Η κύρια κατηγορία ήταν ότι η πορνογραφία είναι εξ ορισμού μια διαδικασία 

υποβίβασης της γυναίκας μέσω της απεικόνισης της σεξουαλικής επιβολής της 
αντρικής εξουσίας. Το 1975 η Σούζαν Μπράουνμίλλερ, συνιδρύτρια του WAP, 
δηλώνει ότι η πορνογραφία μετατρέπει τις γυναίκες σε ενήλικες κούκλες, «α-
ντικείμενα προς χρήση, κατάχρηση, σπάσιμο και απόρριψη»2. Το 1977 η Robin 
Morgan, συντάκτρια του γνωστού φεμινιστικού περιοδικού MS. αναγγέλλει: «Η 
πορνογραφία είναι η θεωρία, ο βιασμός η πρακτική»3.

Το WAP ξεκίνησε μια σειρά από κινητο-
ποιήσεις με στόχο να καταδείξει τον «βί-
αιο σεξισμό» της πορνογραφίας κάνο-
ντας σεμινάρια με slide shows για γυναί-
κες, τουρ σε περιοχές με sex shop και άλ-
λες πορνικές υπηρεσίες και οργανωμέ-
νες πορείες μέσα σ'αυτές τις περιοχές, 
συσπειρώνοντας ένα σώμα γυναικών 
που τάχθηκαν κατά της πορνογραφίας 
και της βιομηχανίας της.  Το 1980, δύο 
γυναίκες από αυτό το σώμα,  η Άντρεα 
Ντρουόρκιν και η δικηγόρος Κάθριν Μα-
κίνον, ξεκίνησαν να σχεδιάζουν ένα νο-
μοθετικό διάταγμα που αντί να εστιάζει 
στην κλασσική αξιολόγηση της πορνο-
γραφίας με όρους αισχρότητας, θα όριζε  
την πορνογραφία ως παραβίαση των πο-
λιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων της 
γυναίκας, και θα κατοχύρωνε το δικαίω-
μα ποινικής δίωξης κατά της πορνικής βι-

ομηχανίας σε γυναίκες, παιδιά και τρανς άτομα που θεωρούσαν ότι υπήρξαν 
θύματα της πορνογραφίας, είτε άμεσα (π.χ. από τον εξαναγκασμό στη συμμέ-
τοχη σε πορνό), είτε έμμεσα (μέσω της έκθεσης τους σε υλικό που θεωρούν 
τραυματικό/ ταπεινωτικό).   

Η διεκδίκηση του νομικού δικαιώματος για τα θύματα της πορνικής βιομη-
χανίας φαντάζει λογικό αίτημα απέναντι σε μια βιομηχανία όπου γυναίκες που 
βρέθηκαν μέσα σ’ αυτήν έχουν επανειλημμένα μιλήσει για συνθήκες εξαναγκα-
σμού, σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προσπάθει-
ες της Ντουόρκιν/ Μακίννον ξεκίνησαν από το παράδειγμα της  Λίντα Μπόρ-
μαν, πρωταγωνίστρια της πορνοταινίας «Βαθύ Λαρύγγι», που οχτώ χρόνια μετά 
την ταινία κατήγγειλε τον εξαναγκασμό της να συμμετάσχει στην ταινία από 
τον «βίαιο και κακοποιητικό» πρώην άντρα της ο οποίος την έδερνε και βία-
ζε συστηματικά, την εξέδιδε σε γνωστούς του Χόλιγουντ και απειλούσε την α-
σφάλεια αγαπημένων της προσώπων. Η διάταξη των Ντουόρκιν/ Μακίννον υ-
ποτίθεται ότι θα έδινε έναν τρόπο σε γυναίκες όπως η Μπόρμαν να διεκδική-
σουν αποζημίωση από την πορνική βιομηχανία για την παραβίαση των δικαι-
ωμάτων τους.

Οι πρώτες προσπάθειες κριτικής της πορνικής βι-
ομηχανίας δεν φαίνεται να συνάντησαν αρχικά α-
ντιθέσεις εντός του φεμινιστικού χώρου. Παρ’όλα 
αυτά, καθώς αναπτυσσόταν η δράση του WAP, η 
ομάδα άρχισε να δέχεται κριτική από άλλα κομ-
μάτια του φεμινιστικού κινήματος, σε μια σειρά 
από θέματα σε σχέση με το περιεχόμενο των ιδε-
ών αλλά και των μεθόδων που ακολούθησε η ο-
μάδα. Η τελική πόλωση όμως ξεκίνησε με τις προ-
σπάθειες θεσμικής ποινικοποίησης της πορνο-
γραφίας, όπου η ρήξη με άλλα κομμάτια του χώ-

ρου (κυρίως με γυναίκες του ελευθεριακού και του φιλελεύθερου φεμινισμού), 
οξύνθηκε με δραματικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, όταν η διάταξη της Ντουόρκιν/ Μακίννον απορρίφθηκε στην 
Μινεάπολις της Μινεσότα, η προσπάθειες τους στράφηκαν προς την Ιντιανάπο-
λις ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου William H. Hudnut, εκπρόσωπο της 
δεξιάς ρεπουμπλικανής παράταξης και ηγούμενο της Πρεσβυτεριανής εκκλη-
σίας, ο οποίος ήθελε να περάσει τη νομοθεσία στην πόλη του. Εκεί, μια άλλη ο-
μάδα γυναικών, κυρίως ακαδημαϊκές ερευνήτριες και δημοσιογράφοι σε συ-
νεργασία με την Αμερικανική Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα, δημιούργη-
σαν το Feminist Anti-Censorship Task Force (FACT), το οποίο επιδόθηκε επιτυ-
χώς στην δικαστική καταπολέμηση της διάταξης. Κι έτσι ξεκίνησε η περιβόη-
τη δημόσια διαμάχη μεταξύ δυο φεμινιστικών στρατοπέδων που δίχασε το φε-
μινιστικό λόγο, οδήγησε σε μια κουλτούρα αλληλοκατηγοριών, έδωσε πάτημα 
σε εξάρσεις και αντιμαχίες συνδυάζοντας μια για πάντα το λόγο γύρω από την 
πορνογραφία με τον λόγο για το σεξ, και δημιούργησε δυο (καθόλου χρήσιμες 
κατά εμάς) φράξιες γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας που συνεχίζουν να 
υπάρχουν μέχρι σήμερα.

ο ορισμός της Πορνογραφίας και το πολίτικα «ορθό» σεξ
Το μπλοκ των φεμινιστριών που τάχθηκε κατά της πορνογραφίας, σχημάτι-

σε έναν ορισμό της πορνογραφίας που την ταύτιζε με την αντρική επιβολή και 
την σεξουαλική βία στο ετεροφυλικό σεξ. Η Σούζαν Μπράουνμίλερ γράφει τo 
1975 στο βιβλίο της Against Our Will, «H πορνογραφία, όπως και ο βιασμός, εί-
ναι μια αντρική επινόηση, που στοχεύει στην αποκτήνωση των γυναικών, στην 
μείωση του θηλυκού ως ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης»4.

Αντίστοιχα, η Άντρεα Ντουόρκιν στο ευρείας επιρροής βιβλίο της, "Πορνο-
γραφία", συνδέει το ετερόφυλο σεξ με τη αντρική επιβολή και βία, και άρα την 
πορνογραφία με την αναπαράσταση αυτής της βίας:

«Το γαμήσι αποτελεί μια πράξη κατοχής -ταυτόχρονα μια πράξη κυριό-
τητας, αρπαγής, βίας, αποτελεί κυριαρχία [..] Η σεξουαλική πράξη σημαί-
νει εισδοχή του πέους που ακολουθείται από ρυθμική ώση και άπωση του 
πέους μέσα στον κόλπο. Η γυναίκα υφίσταται την πράξη, ο άντρας ενερ-
γεί και διαμέσου αυτής της ενέργειας εκφράζει εξουσία.»5

«Η αντρική εξουσία αποτελεί το λόγο ύπαρξης της πορνογραφίας, ο υποβι-
βασμός του θηλυκού είναι το μέσο για την απόκτηση αυτής της εξουσίας»6.

Πολλές γυναίκες από τον φεμινιστικό χώρο άρχισαν να αντιδρούν -όχι στην 
κριτική της πορνικής βιομηχανίας ως σεξιστικής και επικίνδυνης για τις διεκδι-
κήσεις των γυναικών, αλλά στα νοήματα που επένδυε ο αντι-πορνογραφικός 
λόγος στο ετεροφυλικό σεξ, τον ορισμό των κυρίαρχων και υποτακτικών συ-
μπεριφορών στο κρεβάτι και τις επιπλοκές που είχε αυτό στις διαφορετικές εκ-
φράσεις της γυναικείας σεξουαλικότητας. 

Πρώτα απ’ όλα, η σύνδεση της πράξης της διείσδυσης του πέους στον κόλ-
πο με τη βία και την παραβίαση, είχε επιπλοκές για πολλές γυναίκες του κινή-
ματος που συνέχιζαν να συνάπτουν ερωτικές σχέσεις με άντρες και είδαν στον 
ορισμό αυτόν την ενοχοποίηση της σεξουαλικής τους πρακτικής. Αντίστοιχα, 
υπήρξε έντονη κριτική από ένα κομμάτι του λεσβιακού χώρου που υποστή-
ριζε ότι οι φεμινίστριες του αντι-πορνογραφικού στρατοπέδου, προωθούσαν 
μια ηθικοπλαστική εικόνα του σεξ το οποίο στιγμάτιζε διαφορετικές σεξουαλι-
κές εκφάνσεις των λεσβιακών σχέσεων όπως τα butch/ femme ζευγάρια ή τις 
BDSM πρακτικές και νομιμοποιούσε μόνο την εικόνα του «vanilla» λεσβιακού 
σεξ και μιας συντηρητικής «θηλυπρε-
πούς» σεξουαλικότητας.7

Τα νοήματα αυτά έδιναν στις απόψεις 
του στρατοπέδου των φεμινιστριών 
κατά της πορνογραφίας, μια συντη-
ρητική και σεξοφοβική διάσταση η ο-
ποία δυσκόλεψε πολλές γυναίκες από 
το φεμινιστικό χώρο να συμμετάσχουν 
στις κινητοποιήσεις κατά της πορνο-
γραφίας. Έτσι η συζήτηση μετατοπί-
στηκε σε μια συζήτηση γύρω από το τι 
καθίσταται επιτρεπτό σεξ για μια φεμι-
νίστρια, μια σύγκρουση που εστίαζε σε 
«σωστές και λάθος» εικόνες και απεικο-
νίσεις γυναικών, κι όχι στις υλικές συν-
θήκες ζωής των γυναικών μέσα και έξω 
από την πορνογραφία.

οι άντρες ως σεξουαλικά αχαλίνωτοι, οι γυναίκες ως θύματα. 
Έχοντας λοιπόν τον παραπάνω ορισμό ως βασικό άξονα, κεντρικό μέλημα 
τόσο του WAP και της Διάταξης ήταν η προσπάθεια να συνδεθεί η πορνογρα-
φία με τα ποσοστά βίας κατά των γυναικών. Κλασικό παράδειγμα, τα περίφημα 
slide shows του WAP που συνδύαζαν εικόνες από τα ΜΜΕ και την πορνογρα-
φία με φωτογραφίες κακοποιημένων γυναικών από αστυνομικά αρχεία, προ-
σπαθώντας να υποδείξουν μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ του σεξισμού στην 
πορνογραφία και της βίας κατά των γυναικών. 

Το σκεπτικό είναι ότι οι άντρες εκπαιδεύονται στη βία του πορνό, βλέπουν 
τις γυναίκες ως αντικείμενα και αναπαράγουν αυτή τη βία στην προσωπική 
τους ζωή. Αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να ισχύει στο επίπεδο που η ε-
παφή με το πορνό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής νομιμο-
ποίησης της βίας κατά των γυναικών. Όταν όμως το πορνό παρουσιάζεται ως 
ένα είδος πλύσης εγκεφάλου -ότι οι άντρες δηλαδή επηρεάζονται από το πορ-
νό και δρουν ανεξέλεγκτα πάνω στις γυναίκες- τότε κινδυνεύει να ενισχυθεί η 
θεωρία περί αχαλίνωτης αντρικής σεξουαλικότητας που αντιτίθεται ξεκάθαρα 
στην φεμινιστική ανάλυση ότι ο βιασμός είναι επιβολή μιας εξουσίας την οποία 
οι άντρες κατέχουν σε όλα τα πεδία της ζωής ούτως ή άλλως. 

«Με το να βλέπουνε την σεξουαλική βία ως αποτέλεσμα της έκθεσης στην 
πορνογραφία,  οι φεμινίστριες προωθούν μια άποψη που απαλλάσσει τους 
άντρες κακοποιητές από την ευθύνη των πράξεών τους.»8 

το πολιτικό κλίμα, η ενσωμάτωση και το τέλος των κινημάτων
Τις δεκαετίες του 1960-70, το γυναικείο κίνημα είχε καταφέρει να περιγράψει α-
ναλυτικά τα δομικά στοιχεία της σεξιστικής καπιταλιστικής κοινωνίας, και συμ-
φωνούσε ότι βασικό στοιχείο αυτής, ήταν ο υποβιβασμός των γυναικών σε όλα 
τα πεδία της ζωής - την αναπαραγωγή, την εργασία, τη σεξουαλική ευχαρίστη-
ση και τις κοινωνικές σχέσεις, από την αντρική εξουσία.  Μίλησαν για το βια-
σμό ώς πράξη επιβολής αυτής της εξουσίας και για το πώς το ιατρικό, επιστη-
μονικό και πολιτισμικό κατεστημένο κατασκευάζει στερεότυπα που εγκλωβί-
ζουν τις γυναίκες σε ρόλους αδύναμου, παθητικού και κατώτερου υποκειμέ-
νου. Απάντησαν διεκδικώντας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, τη σεξουαλική 
έκφραση και απόλαυση, και προσπάθησαν να δώσουν νέες μορφές στη γυναι-
κεία επιθυμία.

Διεκδίκησαν τον διαχωρισμό μεταξύ σεξ και αναπαραγωγής στρέφοντας 
τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα προς το δικαίωμα για τη 
γυναικεία ευχαρίστηση. Διεύρυναν το πεδίο της σεξουαλικότητας των γυναι-
κών μέσα από ομάδες αυτοσυνείδησης, ή μέσα από γυναικείες έρευνες όπως 
το βιβλίο της Αν Κόεντ, «Ο μύθος του Κολπικού Οργασμού». Ανέδειξαν τον λε-
σβιασμό ως νόμιμη σεξουαλική έκφραση των γυναικών που συγκρουόταν με 
τον εξαναγκασμό στην ετεροφυλοφιλία που επιβάλλει η κοινωνία μας.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’70 όμως, το γυναικείο κίνημα αντιμετώπιζε μια 
σταδιακή αποδυνάμωση. Από τη μία, οι θεσμικές απαιτήσεις του κινήματος 
άρχισαν να χτυπούν τοίχο. Στην Αμερική, με την άνοδο μιας νέας συντηρητι-
κής δεξιάς με την κυβέρνηση Ρέιγκαν, κόπηκε η κρατική επιδότηση των εκτρώ-
σεων. Ένα μεγάλο κομμάτι του φεμινιστικού χώρου αναλώθηκε στη διαμάχη 
γύρω από το Equal Right Amendment (ERA), μια νομοθετική τροποποίηση που 
διεκδίκησαν φεμινίστριες της μεσαίας τάξης για την κατοχύρωση ίσων δικαιω-
μάτων για τις γυναίκες, η οποία τελικά δεν πέρασε1. Οι ίσοι μισθοί στην αγορά 
εργασίας φάνταζαν μακρινό όνειρο και οι προσπάθειες των φεμινιστριών να 
μειώσουν τη βία κατά των γυναικών δεν είχαν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Πα-
ράλληλα, η κουλτούρα του σεξισμού συνέχιζε να οργιάζει στα μίντια και τη δι-
αφήμιση βρίσκοντας νέα πεδία στην ολοένα και αναπτυσσόμενη βιομηχανία 
του πορνό. Μια βιομηχανία που εκείνη την περίοδο γινόταν όλο και πιο δημο-
φιλής, διευρύνοντας την εμβέλεια της και την επιρροή της στην αντρική κουλ-
τούρα μέσα από περιοδικά όπως το Playboy και το Hustler, αλλά και μέσα από 
το χώρο του φιλμ με ταινίες όπως το Βαθύ Λαρύγγι (1972), που απέκτησε cult 
στάτους και διεύρυνε το καταναλωτικό κοινό της τσόντας. 

Από την άλλη, υπήρξε μία σταδιακή στροφή προς την ενσωμάτωση από μια 
πλειοψηφία φεμινιστριών που είτε βίωναν την απογοήτευση με τα όρια του 
κινήματος, είτε έβλεπαν ευκαιρίες σε νέα εργασιακά πεδία όπως οι υπηρεσί-
ες υγείας, δομές πρόνοιας (πχ, για θύματα βιασμού ή κακοποίησης), και τα νε-
οσύστατα πανεπιστημιακά τμήματα μελέτης φύλου (Gender Studies), για να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν το φεμινιστικό λόγο/ δράση μέσα από έναν χρη-
ματοδοτούμενο ρόλο. Στις αρχές τις δεκαετίας του ‘80, ο φεμινιστικός χώρος 
είχε αρχίσει ήδη να στρέφεται στην επαγγελματοποίηση του φεμινιστικού λό-
γου, ή σε προσπάθειες σχηματισμού νέων θεσμικών πλαισίων σε συνεργασία 
με το κράτος. Τέτοια ήταν και η περιβόητη απόπειρα μιας ομάδας ριζοσπαστρι-
ών φεμινιστριών να δημιουργήσουν μια νέα νομοθετική διάταξη που στόχο θα 
είχε την πορνογραφία και τον ρόλο της στη βία κατά των γυναικών.

η πορνογραφία στο στόχαστρο των φεμινιστριών και η ρήξη στο εσωτερικό 
του φεμινιστικού χώρου.
Από τη μία λοιπόν, τα πορνικά προϊόντα διευρύνονταν και έβρισκαν έρεισμα σε 
νέες κοινωνικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και αρκετών γυναικών), από 
την άλλη, η βιομηχανία του πορνό και οι κύριοι εκφραστές της αύξαναν συνε-
χώς την επιθετική τους στάση στα γυναίκεια αιτήματα για ισότητα και σεβα-
σμό, προωθώντας ολοένα και πιο προκλητικά σενάρια και πρότυπα.

  Μέσα στο κλίμα πολιτικής ήττας που περιγράψαμε 
παραπάνω, πολλές γυναίκες έστρεψαν την προσο-
χή τους στην πορνογραφία, θεωρώντας ότι είναι 
ένα σημαντικό πεδίο μάχης. Γυναικείες ομάδες 
όπως οι Women Against Violence Against Women 
που αρχικά στοχοποιούσαν τη σεξιστική βία στα μί-
ντια, άρχισαν να ασχολούνται όλο και περισσότερο 
με την πορνογραφία ως κύριο εκφραστή της σε-
ξουαλικοποιημένης βίας κατά των γυναικών. Στην 
Καλιφόρνια, η νεοσύστατη ομάδα  Women Against 
Violence in Pornography and Media, οργάνωσε το 
πρώτο συνέδριο γύρω από την πορνογραφία το 
1978. Στη Νέα Υόρκη, μία ομάδα φεμινιστριών δη-
μιούργησε το Women Against Pornography (WAP), 
που πάτησε πάνω στη συζήτηση γύρω από την σε-

Το περιβόητο εξώφυλλο του 
Hustler με την υπογραφή 
του Λάρυ Φλιντ “Δε θα 
ξανακρεμάσουμε τις γυναίκες 
σαν κομμάτι κρέατος”, 1978

Η Σούζαν Μπραουνμίλερ, συνιδρύτρια 
του WAP

Λεσβιακό ερωτικό περιοδικό που έκανε 
κριτική στο φεμινιστικό στρατόπεδο 
κατα της πορνογραφίας.
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τ
ο άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορμή μια συζήτηση που ξεκίνησε στο 
τελευταίο σεμινάριο της Μιγάδας στο Αρχείο 71 τον περασμένο Ιού-
λη, γύρω από το θέμα της γυναικείας σεξουαλικότητας. Το σεμινάριο 
εστίαζε στο ρόλο που έπαιξε η ιατρική επιστήμη στον αφανισμό της 

γυναικείας σεξουαλικής απόλαυσης  από το πεδίο του σεξ και στην κατασκευή 
του παθητικού, ευνουχισμένου ρόλου της γυναίκας στο κρεβάτι. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την εισήγηση ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά από 
τα ζητήματα που έθεταν οι γυναίκες του φεμινιστικού κινήματος την δεκαετία 
του ‘60 και ‘70 εξακολουθούν να μας απασχολούν και να μας βαραίνουν σήμε-
ρα. Η γυναικεία απόλαυση στο σεξ φαίνεται να εξακολουθεί να είναι διακύβευ-
μα, καθώς οι αντρικές σεξουαλικές ορέξεις συνεχίζουν να έχουν την πρωτοκα-
θεδρία στο κρεβάτι. Το ετεροφυλικό σεξ με διείσδυση εξακολουθεί να αποτε-
λεί τον ορισμό του «κανονικού» σεξ, και οι περισσότερες από εμάς δεν έχου-
με βασικές γνώσεις για τα σώματα μας και τις σεξουαλικές λειτουργίες του. Συν 
του ότι νοιώθουμε μια πληθώρα από παλιές και νέες πιέσεις στην καθημερινή 
ζωή και στο κρεβάτι, για το πώς πρέπει να είμαστε, να μοιάζουμε και να συμπε-
ριφερόμαστε. Στη συζήτηση που ακολούθησε πολλές γυναίκες συνέδεσαν αυ-
τές τις πιέσεις με τα ασφυκτικά πρότυπα ομορφιάς που συνεχίζει να επιτάσσει 
η βιομηχανία της μόδας, της ομορφιάς, και τα γυναικεία περιοδικά, αλλά και με 
τα πρότυπα και τα μοντέλα συμπεριφοράς που εδραιώθηκαν (για τις γυναίκες 
αλλά και για τους άντρες) παράλληλα με την διόγκωση της πορνογραφικής βι-
ομηχανίας στα δυτικά κράτη από τη δεκαετία του ’80 και μετά.

Ταυτόχρονα υπήρξε έντονος προβληματισμός γύρω από τι εικόνα μπορεί να 
έχει η γυναικεία σεξουαλική ενεργητικότητα σήμερα με φόντο αυτές τις πιέσεις.

Θέλοντας να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση αλλά και να εξερευνήσουμε αυ-
τούς τους προβληματισμούς, στραφήκαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ε-
στιάζοντας στο παράδειγμα της Αμερικής, για να θυμηθούμε την ιστορική δι-
αμάχη στο φεμινιστικό κίνημα που εκείνη την εποχή ήταν δυστυχώς στα τε-
λευταία του. Ο λόγος για τις λεγόμενες «Διαμάχες για το Σεξ» (Sex Wars ή Sex 
Debates), που ξεκίνησαν στα τέλη του ’70, όταν ένα μέρος του φεμινιστικού κι-
νήματος  στράφηκε ενάντια της πορνογραφίας, κατέληξε να διεκδικεί ποινική 
νομοθεσία κατά της βιομηχανίας του πορνό, και συγκρούστηκε με άλλες γυναί-
κες του φεμινιστικού χώρου που αντέδρασαν στα περιεχόμενα αλλά και στις 
μεθόδους των εκστρατειών. Η διαμάχη συνεχίστηκε μέσα στη δεκαετία του 
1980-90, με την ανάπτυξη του λεγόμενου «pro sex» φεμινιστικού λόγου που έ-
θετε το θέμα της γυναικείας ενεργητικότητας ως κεντρικό πρόταγμα. Μέσα στα 
χρόνια, τα δύο αυτά «στρατόπεδα» δίχασαν τον φεμινιστικό λόγο γύρω από το 
σεξ και την πορνογραφία αφήνοντας μια αμήχανη παρακαταθήκη που καλά 
κρατά μέχρι σήμερα.

Το κείμενο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εστιά-
σουμε στην ανάδυση της φεμινιστικής εκστρατείας κατά της πορνογραφίας και 
τις βασικές κριτικές που δέχτηκε από άλλες γυναίκες του φεμινιστικού χώρου 
στα τέλη του ’70. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε πιο αναλυτικά πώς η μερίδα των 
γυναικών που άσκησε αρχικά κριτική στον λόγο κατά της πορνογραφίας, υπο-
στήριξε την ενεργή ενσωμάτωση στην πορνική βιομηχανία μέσα στη δεκαετία 
του ’80, και τα αποτελέσματα που φέρει αυτό σήμερα. 

Οι "Διαμάχες για το Σεξ"  
του φεμινιστικού κινήματος  
τη δεκαετία των ‘80s  
και η αμήχανη παρακαταθήκη  
που μας άφησαν.

ξιστική βία στα μίντια και έστρεψε όλη την προσοχή προς την πορνογραφία. 
Η κύρια κατηγορία ήταν ότι η πορνογραφία είναι εξ ορισμού μια διαδικασία 

υποβίβασης της γυναίκας μέσω της απεικόνισης της σεξουαλικής επιβολής της 
αντρικής εξουσίας. Το 1975 η Σούζαν Μπράουνμίλλερ, συνιδρύτρια του WAP, 
δηλώνει ότι η πορνογραφία μετατρέπει τις γυναίκες σε ενήλικες κούκλες, «α-
ντικείμενα προς χρήση, κατάχρηση, σπάσιμο και απόρριψη»2. Το 1977 η Robin 
Morgan, συντάκτρια του γνωστού φεμινιστικού περιοδικού MS. αναγγέλλει: «Η 
πορνογραφία είναι η θεωρία, ο βιασμός η πρακτική»3.

Το WAP ξεκίνησε μια σειρά από κινητο-
ποιήσεις με στόχο να καταδείξει τον «βί-
αιο σεξισμό» της πορνογραφίας κάνο-
ντας σεμινάρια με slide shows για γυναί-
κες, τουρ σε περιοχές με sex shop και άλ-
λες πορνικές υπηρεσίες και οργανωμέ-
νες πορείες μέσα σ'αυτές τις περιοχές, 
συσπειρώνοντας ένα σώμα γυναικών 
που τάχθηκαν κατά της πορνογραφίας 
και της βιομηχανίας της.  Το 1980, δύο 
γυναίκες από αυτό το σώμα,  η Άντρεα 
Ντρουόρκιν και η δικηγόρος Κάθριν Μα-
κίνον, ξεκίνησαν να σχεδιάζουν ένα νο-
μοθετικό διάταγμα που αντί να εστιάζει 
στην κλασσική αξιολόγηση της πορνο-
γραφίας με όρους αισχρότητας, θα όριζε  
την πορνογραφία ως παραβίαση των πο-
λιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων της 
γυναίκας, και θα κατοχύρωνε το δικαίω-
μα ποινικής δίωξης κατά της πορνικής βι-

ομηχανίας σε γυναίκες, παιδιά και τρανς άτομα που θεωρούσαν ότι υπήρξαν 
θύματα της πορνογραφίας, είτε άμεσα (π.χ. από τον εξαναγκασμό στη συμμέ-
τοχη σε πορνό), είτε έμμεσα (μέσω της έκθεσης τους σε υλικό που θεωρούν 
τραυματικό/ ταπεινωτικό).   

Η διεκδίκηση του νομικού δικαιώματος για τα θύματα της πορνικής βιομη-
χανίας φαντάζει λογικό αίτημα απέναντι σε μια βιομηχανία όπου γυναίκες που 
βρέθηκαν μέσα σ’ αυτήν έχουν επανειλημμένα μιλήσει για συνθήκες εξαναγκα-
σμού, σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προσπάθει-
ες της Ντουόρκιν/ Μακίννον ξεκίνησαν από το παράδειγμα της  Λίντα Μπόρ-
μαν, πρωταγωνίστρια της πορνοταινίας «Βαθύ Λαρύγγι», που οχτώ χρόνια μετά 
την ταινία κατήγγειλε τον εξαναγκασμό της να συμμετάσχει στην ταινία από 
τον «βίαιο και κακοποιητικό» πρώην άντρα της ο οποίος την έδερνε και βία-
ζε συστηματικά, την εξέδιδε σε γνωστούς του Χόλιγουντ και απειλούσε την α-
σφάλεια αγαπημένων της προσώπων. Η διάταξη των Ντουόρκιν/ Μακίννον υ-
ποτίθεται ότι θα έδινε έναν τρόπο σε γυναίκες όπως η Μπόρμαν να διεκδική-
σουν αποζημίωση από την πορνική βιομηχανία για την παραβίαση των δικαι-
ωμάτων τους.

Οι πρώτες προσπάθειες κριτικής της πορνικής βι-
ομηχανίας δεν φαίνεται να συνάντησαν αρχικά α-
ντιθέσεις εντός του φεμινιστικού χώρου. Παρ’όλα 
αυτά, καθώς αναπτυσσόταν η δράση του WAP, η 
ομάδα άρχισε να δέχεται κριτική από άλλα κομ-
μάτια του φεμινιστικού κινήματος, σε μια σειρά 
από θέματα σε σχέση με το περιεχόμενο των ιδε-
ών αλλά και των μεθόδων που ακολούθησε η ο-
μάδα. Η τελική πόλωση όμως ξεκίνησε με τις προ-
σπάθειες θεσμικής ποινικοποίησης της πορνο-
γραφίας, όπου η ρήξη με άλλα κομμάτια του χώ-

ρου (κυρίως με γυναίκες του ελευθεριακού και του φιλελεύθερου φεμινισμού), 
οξύνθηκε με δραματικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, όταν η διάταξη της Ντουόρκιν/ Μακίννον απορρίφθηκε στην 
Μινεάπολις της Μινεσότα, η προσπάθειες τους στράφηκαν προς την Ιντιανάπο-
λις ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου William H. Hudnut, εκπρόσωπο της 
δεξιάς ρεπουμπλικανής παράταξης και ηγούμενο της Πρεσβυτεριανής εκκλη-
σίας, ο οποίος ήθελε να περάσει τη νομοθεσία στην πόλη του. Εκεί, μια άλλη ο-
μάδα γυναικών, κυρίως ακαδημαϊκές ερευνήτριες και δημοσιογράφοι σε συ-
νεργασία με την Αμερικανική Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα, δημιούργη-
σαν το Feminist Anti-Censorship Task Force (FACT), το οποίο επιδόθηκε επιτυ-
χώς στην δικαστική καταπολέμηση της διάταξης. Κι έτσι ξεκίνησε η περιβόη-
τη δημόσια διαμάχη μεταξύ δυο φεμινιστικών στρατοπέδων που δίχασε το φε-
μινιστικό λόγο, οδήγησε σε μια κουλτούρα αλληλοκατηγοριών, έδωσε πάτημα 
σε εξάρσεις και αντιμαχίες συνδυάζοντας μια για πάντα το λόγο γύρω από την 
πορνογραφία με τον λόγο για το σεξ, και δημιούργησε δυο (καθόλου χρήσιμες 
κατά εμάς) φράξιες γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας που συνεχίζουν να 
υπάρχουν μέχρι σήμερα.

ο ορισμός της Πορνογραφίας και το πολίτικα «ορθό» σεξ
Το μπλοκ των φεμινιστριών που τάχθηκε κατά της πορνογραφίας, σχημάτι-

σε έναν ορισμό της πορνογραφίας που την ταύτιζε με την αντρική επιβολή και 
την σεξουαλική βία στο ετεροφυλικό σεξ. Η Σούζαν Μπράουνμίλερ γράφει τo 
1975 στο βιβλίο της Against Our Will, «H πορνογραφία, όπως και ο βιασμός, εί-
ναι μια αντρική επινόηση, που στοχεύει στην αποκτήνωση των γυναικών, στην 
μείωση του θηλυκού ως ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης»4.

Αντίστοιχα, η Άντρεα Ντουόρκιν στο ευρείας επιρροής βιβλίο της, "Πορνο-
γραφία", συνδέει το ετερόφυλο σεξ με τη αντρική επιβολή και βία, και άρα την 
πορνογραφία με την αναπαράσταση αυτής της βίας:

«Το γαμήσι αποτελεί μια πράξη κατοχής -ταυτόχρονα μια πράξη κυριό-
τητας, αρπαγής, βίας, αποτελεί κυριαρχία [..] Η σεξουαλική πράξη σημαί-
νει εισδοχή του πέους που ακολουθείται από ρυθμική ώση και άπωση του 
πέους μέσα στον κόλπο. Η γυναίκα υφίσταται την πράξη, ο άντρας ενερ-
γεί και διαμέσου αυτής της ενέργειας εκφράζει εξουσία.»5

«Η αντρική εξουσία αποτελεί το λόγο ύπαρξης της πορνογραφίας, ο υποβι-
βασμός του θηλυκού είναι το μέσο για την απόκτηση αυτής της εξουσίας»6.

Πολλές γυναίκες από τον φεμινιστικό χώρο άρχισαν να αντιδρούν -όχι στην 
κριτική της πορνικής βιομηχανίας ως σεξιστικής και επικίνδυνης για τις διεκδι-
κήσεις των γυναικών, αλλά στα νοήματα που επένδυε ο αντι-πορνογραφικός 
λόγος στο ετεροφυλικό σεξ, τον ορισμό των κυρίαρχων και υποτακτικών συ-
μπεριφορών στο κρεβάτι και τις επιπλοκές που είχε αυτό στις διαφορετικές εκ-
φράσεις της γυναικείας σεξουαλικότητας. 

Πρώτα απ’ όλα, η σύνδεση της πράξης της διείσδυσης του πέους στον κόλ-
πο με τη βία και την παραβίαση, είχε επιπλοκές για πολλές γυναίκες του κινή-
ματος που συνέχιζαν να συνάπτουν ερωτικές σχέσεις με άντρες και είδαν στον 
ορισμό αυτόν την ενοχοποίηση της σεξουαλικής τους πρακτικής. Αντίστοιχα, 
υπήρξε έντονη κριτική από ένα κομμάτι του λεσβιακού χώρου που υποστή-
ριζε ότι οι φεμινίστριες του αντι-πορνογραφικού στρατοπέδου, προωθούσαν 
μια ηθικοπλαστική εικόνα του σεξ το οποίο στιγμάτιζε διαφορετικές σεξουαλι-
κές εκφάνσεις των λεσβιακών σχέσεων όπως τα butch/ femme ζευγάρια ή τις 
BDSM πρακτικές και νομιμοποιούσε μόνο την εικόνα του «vanilla» λεσβιακού 
σεξ και μιας συντηρητικής «θηλυπρε-
πούς» σεξουαλικότητας.7

Τα νοήματα αυτά έδιναν στις απόψεις 
του στρατοπέδου των φεμινιστριών 
κατά της πορνογραφίας, μια συντη-
ρητική και σεξοφοβική διάσταση η ο-
ποία δυσκόλεψε πολλές γυναίκες από 
το φεμινιστικό χώρο να συμμετάσχουν 
στις κινητοποιήσεις κατά της πορνο-
γραφίας. Έτσι η συζήτηση μετατοπί-
στηκε σε μια συζήτηση γύρω από το τι 
καθίσταται επιτρεπτό σεξ για μια φεμι-
νίστρια, μια σύγκρουση που εστίαζε σε 
«σωστές και λάθος» εικόνες και απεικο-
νίσεις γυναικών, κι όχι στις υλικές συν-
θήκες ζωής των γυναικών μέσα και έξω 
από την πορνογραφία.

οι άντρες ως σεξουαλικά αχαλίνωτοι, οι γυναίκες ως θύματα. 
Έχοντας λοιπόν τον παραπάνω ορισμό ως βασικό άξονα, κεντρικό μέλημα 
τόσο του WAP και της Διάταξης ήταν η προσπάθεια να συνδεθεί η πορνογρα-
φία με τα ποσοστά βίας κατά των γυναικών. Κλασικό παράδειγμα, τα περίφημα 
slide shows του WAP που συνδύαζαν εικόνες από τα ΜΜΕ και την πορνογρα-
φία με φωτογραφίες κακοποιημένων γυναικών από αστυνομικά αρχεία, προ-
σπαθώντας να υποδείξουν μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ του σεξισμού στην 
πορνογραφία και της βίας κατά των γυναικών. 

Το σκεπτικό είναι ότι οι άντρες εκπαιδεύονται στη βία του πορνό, βλέπουν 
τις γυναίκες ως αντικείμενα και αναπαράγουν αυτή τη βία στην προσωπική 
τους ζωή. Αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να ισχύει στο επίπεδο που η ε-
παφή με το πορνό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής νομιμο-
ποίησης της βίας κατά των γυναικών. Όταν όμως το πορνό παρουσιάζεται ως 
ένα είδος πλύσης εγκεφάλου -ότι οι άντρες δηλαδή επηρεάζονται από το πορ-
νό και δρουν ανεξέλεγκτα πάνω στις γυναίκες- τότε κινδυνεύει να ενισχυθεί η 
θεωρία περί αχαλίνωτης αντρικής σεξουαλικότητας που αντιτίθεται ξεκάθαρα 
στην φεμινιστική ανάλυση ότι ο βιασμός είναι επιβολή μιας εξουσίας την οποία 
οι άντρες κατέχουν σε όλα τα πεδία της ζωής ούτως ή άλλως. 

«Με το να βλέπουνε την σεξουαλική βία ως αποτέλεσμα της έκθεσης στην 
πορνογραφία,  οι φεμινίστριες προωθούν μια άποψη που απαλλάσσει τους 
άντρες κακοποιητές από την ευθύνη των πράξεών τους.»8 

το πολιτικό κλίμα, η ενσωμάτωση και το τέλος των κινημάτων
Τις δεκαετίες του 1960-70, το γυναικείο κίνημα είχε καταφέρει να περιγράψει α-
ναλυτικά τα δομικά στοιχεία της σεξιστικής καπιταλιστικής κοινωνίας, και συμ-
φωνούσε ότι βασικό στοιχείο αυτής, ήταν ο υποβιβασμός των γυναικών σε όλα 
τα πεδία της ζωής - την αναπαραγωγή, την εργασία, τη σεξουαλική ευχαρίστη-
ση και τις κοινωνικές σχέσεις, από την αντρική εξουσία.  Μίλησαν για το βια-
σμό ώς πράξη επιβολής αυτής της εξουσίας και για το πώς το ιατρικό, επιστη-
μονικό και πολιτισμικό κατεστημένο κατασκευάζει στερεότυπα που εγκλωβί-
ζουν τις γυναίκες σε ρόλους αδύναμου, παθητικού και κατώτερου υποκειμέ-
νου. Απάντησαν διεκδικώντας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, τη σεξουαλική 
έκφραση και απόλαυση, και προσπάθησαν να δώσουν νέες μορφές στη γυναι-
κεία επιθυμία.

Διεκδίκησαν τον διαχωρισμό μεταξύ σεξ και αναπαραγωγής στρέφοντας 
τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα προς το δικαίωμα για τη 
γυναικεία ευχαρίστηση. Διεύρυναν το πεδίο της σεξουαλικότητας των γυναι-
κών μέσα από ομάδες αυτοσυνείδησης, ή μέσα από γυναικείες έρευνες όπως 
το βιβλίο της Αν Κόεντ, «Ο μύθος του Κολπικού Οργασμού». Ανέδειξαν τον λε-
σβιασμό ως νόμιμη σεξουαλική έκφραση των γυναικών που συγκρουόταν με 
τον εξαναγκασμό στην ετεροφυλοφιλία που επιβάλλει η κοινωνία μας.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’70 όμως, το γυναικείο κίνημα αντιμετώπιζε μια 
σταδιακή αποδυνάμωση. Από τη μία, οι θεσμικές απαιτήσεις του κινήματος 
άρχισαν να χτυπούν τοίχο. Στην Αμερική, με την άνοδο μιας νέας συντηρητι-
κής δεξιάς με την κυβέρνηση Ρέιγκαν, κόπηκε η κρατική επιδότηση των εκτρώ-
σεων. Ένα μεγάλο κομμάτι του φεμινιστικού χώρου αναλώθηκε στη διαμάχη 
γύρω από το Equal Right Amendment (ERA), μια νομοθετική τροποποίηση που 
διεκδίκησαν φεμινίστριες της μεσαίας τάξης για την κατοχύρωση ίσων δικαιω-
μάτων για τις γυναίκες, η οποία τελικά δεν πέρασε1. Οι ίσοι μισθοί στην αγορά 
εργασίας φάνταζαν μακρινό όνειρο και οι προσπάθειες των φεμινιστριών να 
μειώσουν τη βία κατά των γυναικών δεν είχαν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Πα-
ράλληλα, η κουλτούρα του σεξισμού συνέχιζε να οργιάζει στα μίντια και τη δι-
αφήμιση βρίσκοντας νέα πεδία στην ολοένα και αναπτυσσόμενη βιομηχανία 
του πορνό. Μια βιομηχανία που εκείνη την περίοδο γινόταν όλο και πιο δημο-
φιλής, διευρύνοντας την εμβέλεια της και την επιρροή της στην αντρική κουλ-
τούρα μέσα από περιοδικά όπως το Playboy και το Hustler, αλλά και μέσα από 
το χώρο του φιλμ με ταινίες όπως το Βαθύ Λαρύγγι (1972), που απέκτησε cult 
στάτους και διεύρυνε το καταναλωτικό κοινό της τσόντας. 

Από την άλλη, υπήρξε μία σταδιακή στροφή προς την ενσωμάτωση από μια 
πλειοψηφία φεμινιστριών που είτε βίωναν την απογοήτευση με τα όρια του 
κινήματος, είτε έβλεπαν ευκαιρίες σε νέα εργασιακά πεδία όπως οι υπηρεσί-
ες υγείας, δομές πρόνοιας (πχ, για θύματα βιασμού ή κακοποίησης), και τα νε-
οσύστατα πανεπιστημιακά τμήματα μελέτης φύλου (Gender Studies), για να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν το φεμινιστικό λόγο/ δράση μέσα από έναν χρη-
ματοδοτούμενο ρόλο. Στις αρχές τις δεκαετίας του ‘80, ο φεμινιστικός χώρος 
είχε αρχίσει ήδη να στρέφεται στην επαγγελματοποίηση του φεμινιστικού λό-
γου, ή σε προσπάθειες σχηματισμού νέων θεσμικών πλαισίων σε συνεργασία 
με το κράτος. Τέτοια ήταν και η περιβόητη απόπειρα μιας ομάδας ριζοσπαστρι-
ών φεμινιστριών να δημιουργήσουν μια νέα νομοθετική διάταξη που στόχο θα 
είχε την πορνογραφία και τον ρόλο της στη βία κατά των γυναικών.

η πορνογραφία στο στόχαστρο των φεμινιστριών και η ρήξη στο εσωτερικό 
του φεμινιστικού χώρου.
Από τη μία λοιπόν, τα πορνικά προϊόντα διευρύνονταν και έβρισκαν έρεισμα σε 
νέες κοινωνικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και αρκετών γυναικών), από 
την άλλη, η βιομηχανία του πορνό και οι κύριοι εκφραστές της αύξαναν συνε-
χώς την επιθετική τους στάση στα γυναίκεια αιτήματα για ισότητα και σεβα-
σμό, προωθώντας ολοένα και πιο προκλητικά σενάρια και πρότυπα.

  Μέσα στο κλίμα πολιτικής ήττας που περιγράψαμε 
παραπάνω, πολλές γυναίκες έστρεψαν την προσο-
χή τους στην πορνογραφία, θεωρώντας ότι είναι 
ένα σημαντικό πεδίο μάχης. Γυναικείες ομάδες 
όπως οι Women Against Violence Against Women 
που αρχικά στοχοποιούσαν τη σεξιστική βία στα μί-
ντια, άρχισαν να ασχολούνται όλο και περισσότερο 
με την πορνογραφία ως κύριο εκφραστή της σε-
ξουαλικοποιημένης βίας κατά των γυναικών. Στην 
Καλιφόρνια, η νεοσύστατη ομάδα  Women Against 
Violence in Pornography and Media, οργάνωσε το 
πρώτο συνέδριο γύρω από την πορνογραφία το 
1978. Στη Νέα Υόρκη, μία ομάδα φεμινιστριών δη-
μιούργησε το Women Against Pornography (WAP), 
που πάτησε πάνω στη συζήτηση γύρω από την σε-

Το περιβόητο εξώφυλλο του 
Hustler με την υπογραφή 
του Λάρυ Φλιντ “Δε θα 
ξανακρεμάσουμε τις γυναίκες 
σαν κομμάτι κρέατος”, 1978

Η Σούζαν Μπραουνμίλερ, συνιδρύτρια 
του WAP

Λεσβιακό ερωτικό περιοδικό που έκανε 
κριτική στο φεμινιστικό στρατόπεδο 
κατα της πορνογραφίας.
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σεξουαλικότητας. Πρακτικά μάλιστα, οι Ντουόρκιν/ Μακίννον συνεργάστηκαν 
και δέχτηκαν χρηματοδότηση από δυνάμεις της χριστιανικής δεξιάς που ανα-
γνώριζαν στη Διάταξη τους ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιβολή μέτρων και 
ελέγχων σε «αποκλίνουσες» σεξουαλικές συμπεριφορές οι οποίες δεν συμμορ-
φώνονταν με τις αξίες τις οικογένειας και της χριστιανικής ηθικής. 

Μια αρκετά μεγάλη μερίδα φεμινιστριών που έβλεπε το σεξ ώς ένα σημαντι-
κό πεδίο διεκδίκησης και πιθανής πηγής ενδυνάμωσης των γυναικών, έβλεπε 
σε τέτοιου είδους προσπάθειες νομικής και θεσμικής οριοθέτησης των «βλα-
βερών» σεξουαλικών πρακτικών, τον πιθανό έλεγχο και περιορισμό έκφρασης 
και την εκ νέου αστυνόμευση της  γυναικείας σεξουαλικότητας με όρους πολι-
τικής ορθότητας. Τα παραπάνω όμως αντηχούν την παλιά πατριαρχική εικόνα 
της ηθικής, ευυπόληπτης γυναίκας, το στερεότυπο της Παρθένας και «του κα-
λού κοριτσιού».

Η θέση αυτή επιβεβαιωνόταν από το πάτημα που βρήκαν ομάδες τις δεξιάς 
με απόψεις ξεκάθαρα εχθρικές για τις γυναίκες, στα συνέδρια και τις κινητοποι-
ήσεις του WAP:

«Πήγα σε ένα συνέδριο κατά της πορνογραφίας γιατί ήμουν πολύ μπερ-
δεμένη για την ίδια μου τη θέση στο θέμα. Στα σεμινάρια άκουσα τις πιο 
αντιδραστικές πολιτικές απόψεις για το πώς πρέπει να διαλύσουμε την 
πορνογραφία και να σώσουμε την οικογένεια. Στην πραγματικότητα ήταν 
μια κριτική της Δεξιάς, κι όχι τόσο της Αριστεράς»10. 

Αντίστοιχα, αμηχανία υπήρξε και στις δημόσιες κινητοποιήσεις της WAP που 
πραγματοποιούσε τούρ στην Times Square, το pornography district της Νέας 
Υόρκης για να καταδείξει τον σεξισμό της πορνογραφίας, με αποκορύφωμα 
την μαζική διαδήλωση στην περιοχή τον Μάρτιο του 1979 που συγκέντρωσε 
μερικές χιλιάδες γυναίκες για να διαμαρτυρηθούν κατά της πορνογραφίας. Η 
Deidre English περιγράφει τη διαφορά μεταξύ των κινητοποιήσεων κατά της 
βίας όπως αρχικά εκφράστηκε στις διαδηλώσεις Take Back the Night11 και για-
τί δεν μπορούσε να στηρίξει τις νέες κινητοποιήσεις στις πορνικές περιοχές:

«Θα ήθελα να πάρω πίσω τη νύχτα, θα ήθελα να πάω σ’αυτές τις διαδη-
λώσεις αν αυτές οι πορείες πηγαίνουν σε σκοτεινά και επικίνδυνα σημεία 
της πόλης... Αλλά αν μιλάμε για μια πορεία μέσα από τις πορνικές περιο-
χές, τότε το νοιώθω ως επίθεση σ’αυτές τις γυναίκες που δουλεύουν σ’ αυ-
τές τις περιοχές, και ως μια περιττή επίθεση σε μια μικρή ζώνη σχετικής 
σεξουαλικής ελευθερίας»12.

Στον αντίποδα αυτού, πολλές φεμινίστριες αισθάνθηκαν ότι ο ίδιος αυτός ορι-
σμός αφαιρεί κάθε πιθανότητα ελέγχου, επιλογής και αυτενέργειας από τις γυ-
ναίκες και δίνει μια ντετερμινιστική ερμηνεία για την ετεροφυλική σεξουαλικό-
τητα και τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Μακίνον υποστήριξε ότι οι 
γυναίκες στην πατριαρχική κοινωνία δεν είναι ελεύθερες να αρνηθούν το σεξ 
με τους άντρες και άρα η συμμετοχή τους δεν είναι πλήρως συναινετική. Η συ-
ζήτηση αυτή γύρω από τη συναίνεση και τον εξαναγκασμό στην ετεροφυλία, 
ήταν ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο το οποίο εξετάστηκε από πολλές φε-
μινίστριες που προσπάθησαν να εξηγήσουν το πως οι κοινωνικές σχέσεις ορί-
ζουν τη θέση μας στο κρεβάτι (βλ. αντίστοιχες ιδέες στο κείμενο της Φεντερί-
τσι, Για τη σεξουαλικότητα ως εργασία). Η χρήση όμως αυτού του επιχειρήματος 
από τις φεμινίστριες κατά της πορνογραφίας, σε συνδυασμό με την κατάδειξη 
της ετεροφυλίας ως de facto σχέση εξουσίας, δημιουργούσε ένα κλίμα θυμα-
τοποίησης και υποτίμησης κάποιων γυναικών. Όποια γυναίκα απολάμβανε το 
σεξ με τους άντρες ή πρακτικές που μπορεί να εμπεριείχαν παιχνίδια εξουσίας 
και επιβολής, στιγματίστηκε από το αντι-πορνογραφικό στρατόπεδο ως στην 
καλύτερη περίπτωση θύμα, και στην χειρότερη συνεργάτρια της πατριαρχίας 
και άρα λιγότερο φεμινίστρια. Αυτή η θυματοποίηση των γυναικών δέχθηκε 
κριτική για το γεγονός ότι έμμεσα διαιώνιζε την εκπαίδευση των γυναικών στο 
φόβο και τις καθήλωνε, τις ευνούχιζε και τις απέτρεπε απ΄το να υπάρξουν ως ε-
νεργητικά υποκείμενα.9

Όλες οι παραπάνω απόψεις αντανακλούσαν ένα απ’ τα βασικά προβλήματα 
με την ανάλυση ομάδων όπως το WAP: με το να βλέπουν το πορνό ως δημιουρ-
γό της σχέσης εξουσίας και της αντρικής επιβολής στην κοινωνία κι όχι ως έκ-
φραση των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και συσχετισμών, καταλήγουν να 
ξεχωρίζουν τη βιομηχανία αυτή από όλους τους άλλους οργανωμένους φορείς 
σεξισμού όπως τα ΜΜΕ, τη βιομηχανία της ομορφιάς, τα καταναλωτικά πρότυ-
πα, την οικογένεια και τους κρατικούς θεσμούς, που επίσης αντανακλούν, στη-
ρίζουν και χτίζουν τις σεξιστικές κοινωνικές σχέσεις στις οποίες ζούμε. Οι κοι-
νωνικοί συσχετισμοί είναι αυτοί που ορίζουν και ευθύνονται για την ύπαρξη 
της βίας κατά των γυναικών. Το να αποδίδονται οι αιτίες της έμφυλης βίας στην 
πορνογραφία είναι μια απλοϊκή, επικίνδυνη αναγωγή που παραπέμπει περισ-
σότερο σε εκστρατείες που στοχεύουν σε θεσμικές απαγορεύσεις και ηθικές 
σταυροφορίες κι όχι σε αγώνες που εξυπηρετούν τα γυναικεία συμφέροντα. 
Όπως θα δούμε παρακάτω, οι μέθοδοι αυτών των εκστρατειών αντανακλούν 
αυτά τα ζητήματα ακόμη πιο ξεκάθαρα.

η σύμπραξη φεμινισμού και συντηρητικής Δεξιάς.
Στη Διάταξη που σχεδίασαν, οι Ντουόρκιν/ Μακίνον προσπάθησαν να ορίσουν  
το πορνογραφικό υλικό που μπορεί να θεωρηθεί βλαβερό για τις γυναίκες. 
Κατά τη Διάταξη λοιπόν, ως πορνογραφία ορίζεται η αναπαράσταση μέσα από 
εικόνες ή και λέξεις γυναικών σεξουαλικά υποταγμένων, γυναικών ως αντικεί-
μενα ή εμπορεύματα, γυναικών που απολαμβάνουν την ταπείνωση ή τον πόνο 
σε στάσεις σεξουαλικής δουλικότητας. Επίσης, ως πορνογραφία ορίζεται η έκ-
θεση μερών του γυναικείου σώματος, όπως το στήθος, ο κόλπος, οι γλουτοί και 
όχι μόνο, ως μέρη με τα οποία ταυτίζονται οι γυναίκες.  

Σε μία περίοδο όπου η άνοδος της δεξιάς και η συντηρητική οπισθοδρό-
μηση στην Αμερική απειλούσαν τα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των γυ-
ναικών (βλ. επίθεση στο δικαίωμα στη έκτρωση), πολλές γυναίκες ένιωθαν ότι 
ένας τέτοιος ορισμός έδινε πάτημα, και μάλιστα συνδιαλλεγόταν με τις πουρι-
τανικές τάσεις και δυνάμεις τις κοινωνίας που στόχο είχαν να καταπιέσουν και 
να ελέγξουν και πάλι την έκφραση της σεξουαλικότητας και άρα της γυναικείας 

Τόσο το FACT, όσο και άλλες φεμινίστριες ανησυχούσαν επίσης ότι στα χέρια 
του κράτους μια τέτοια διάταξη θα χρησιμοποιούνταν σίγουρα για να στοχο-
ποιήσει άλλες μειονοτικές μορφές πορνό/ερώτικα, πολλές από τις οποίες ήταν 
και προϊόντα του ίδιου του φεμινιστικού χώρου. Το 1991, υπήρξε ένα τέτοιο 
παράδειγμα, με ένα διάταγμα συνταγμένο από την Μακίνον που πέρασε και ε-
φαρμόστηκε στον Καναδά. Η πρώτη επιχείρηση της αστυνομίας στόχευσε σε 
γκέι και λεσβιακά βιβλιοπωλεία όπου κατασχέθηκε υλικό όπως τα λεσβιακά πε-
ριοδικά «On Our Backs» και «Bad Attitude».

Στο βιβλίο τους Caught Looking: Feminism, Pornography and Censorship, οι 
συγγραφείς και εκπρόσωποι του στρατοπέδου κατά της λογοκρισίας αναρω-
τιούνται: «Πώς γίνεται οι φεμινίστριες να εμπιστεύονται το πατριαρχικό κρά-
τος με το έργο του νομικού διαχωρισμού εικόνων σε επιτρεπτές και μη επι-
τρεπτές;»13  Η Amber Hollibaugh επίσης θέτει τον προβληματισμό: «...Κάποτε 
μιλούσαμε για το πώς η θρησκεία, το κράτος και η οικογένεια δημιουργούν 
τον σεξισμό και υποστηρίζουν τον βιασμό. Καμία δεν μιλάει γι’αυτούς τους θε-
σμούς πια. Έγιναν ξαφνικά οι καλοί.»14

η εκστρατεία κατά της πορνογραφίας: μια προβληματική στρατηγική
Το στρατόπεδο κατά της πορνογραφίας ζητούσε ουσιαστικά, κρατική διαμε-
σολάβηση στις διεκδικήσεις του μέσω της ποινικής δίωξης της πορνογραφί-
ας. Λες και το κράτος δεν είναι από μόνο του βασικός φορέας σεξισμού και 
υποτίμησης των γυναικών. Όπως και στην περίπτωση της πορνείας, είναι ξε-
κάθαρο ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από το κράτος μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να καταλήξει σε κατασταλτικούς μηχανισμούς που πλήττουν 
πρώτα απ’ όλα εκείνες που εργάζονται στην βιομηχανία. Κατά δεύτερον μπο-
ρούν να στραφούν προς όποια κατεύθυνση επιλέξει η εκάστοτε εξουσία, στο-
χοποιώντας υποκουλτούρες, πολιτικούς χώρους και μειονοτικές κοινωνικές ο-
μάδες. Μια νομοθετική διάταξη που επιτρέπει σε όποιον θεωρεί ότι βλάπτεται 
από την πορνογραφία να ασκήσει ποινική δίωξη δεν σταματά οργανωμένους 
κρατικούς και θεσμικούς εκπροσώπους απ’ το να επιτεθούν π.χ. σε υλικό που 
προάγει την ομοφυλία, όπως επίσης δεν προστατεύει τις εργαζόμενες στη βιο-
μηχανία του σεξ από την στοχοποίηση, τον στιγματισμό και τη δίωξη. 

Ένα τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα είναι και οι κρατικές προσπάθειες ποι-
νικοποίησης πορνοπελατών στην Γαλλία (όπως και σε διάφορες Σκανδιναβι-
κές χώρες). Παρ’ ότι ο νόμος θεωρητικά στρέφει την προσοχή στον πελάτη, 
στην πραγματικότητα, η ποινικοποίηση έδωσε περαιτέρω εξουσίες στο γαλλι-
κό κράτος και τη γαλλική αστυνομία να προβεί σε ενέργειες εκφοβισμού και α-
νακρίσεων των εργατριών του σεξ, σε σκούπες με στόχο μετανάστριες εργά-
τριες, στον έλεγχο των αδειών παραμονής και στην απέλαση μεταναστριών και 
στον έλεγχο του πεζοδρομίου με τρόπο που εξωθούσε τις εργάτριες του σεξ σε 
μεγαλύτερη εξάρτηση από μεσολαβητές και κυκλώματα.15 

Ένα μεγάλο κομμάτι του «αντι-πορνό» φεμινιστικού χώρου συνεχίζει να στη-
ρίζει τέτοιου είδους θεσμικές λύσεις ακόμη και σήμερα, παρά τα ζητήματα α-
σφάλειας και στοχοποίησης που προκύπτουν για τις εργαζόμενες του χώρου.

Οι κινητοποιήσεις κατά της πορνογραφίας τη δεκαετία του ’70 ναι μεν συ-
σπείρωσαν πολλές γυναίκες, απέκλεισαν όμως πολλές άλλες. Οι διαδηλώσεις 
στις πορνικές περιοχές στιγμάτιζαν εργαζόμενες του χώρου ως θύματα, και 
στην πραγματικότητα δεν στόχευαν στο να ανοίξει δίοδος επικοινωνίας γύρω 
από το θέμα της πορνικής βιομηχανίας με γυναίκες που δούλευαν σε αυτές τις  
υπηρεσίες. Αυτό δεν μας εκπλήσσει σχεδόν καθόλου, αφού αυτό που προκύ-
πτει ξεκάθαρα από το περιεχόμενο και τις μεθόδους της παράταξης των φεμι-
νιστριών που στράφηκαν κατά της πορνογραφίας είναι ότι δεν είχαν καμία θε-
ώρηση ή ανάλυση για το ρόλο της εργασίας μέσα στον καπιταλισμό και για την 
ειδική σχέση των γυναικών με την εργασία. Τα επιχειρήματά τους επικεντρώθη-
καν γύρω από έναν ηθικολογικό λόγο για την σεξουαλική  εκμετάλλευση των 
γυναικών, που άφηνε όμως ασχολίαστο το γεγονός ότι σε μια σεξιστικά δομη-
μένη καπιταλιστική κοινωνία η εργασία των γυναικών είναι κατεξοχήν υποτιμη-
μένη σε όλους τους τομείς, άρα και στη βιομηχανία του σεξ.  Παρότι μιλούν για 
την εγγενή επιβολή της αντρικής εξουσίας στο κρεβάτι και την εκμετάλλευση 
του γυναικείου σώματος, η ανάλυσή τους δεν αναγνωρίζει ότι το σεξ είναι ερ-
γασία την οποία κάνουν οι γυναίκες με ή χωρίς μισθό, άρα ένα πεδίο μάχης και 
διεκδικήσεων όπως τα πεδία της αναπαραγωγής, της οικογένειας και των κοι-
νωνικών σχέσεων. Κι έτσι αντί να αδράξουν την ευκαιρία να συνάψουν συμμα-
χίες με γυναίκες εντός της πορνικής βιομηχανίας, ακολούθησαν στρατηγικές 
που ήταν συχνά εχθρικές προς αυτές.

Τέλος, σε μια εποχή που οι γυναίκες προσπαθούσαν να βρουν νέες κατευ-
θύνσεις και τρόπους για να εκφράσουν την σεξουαλική ενεργητικότητά τους,  
το φεμινιστικό στρατόπεδο κατά της πορνογραφίας αντικατέστησε την παλιά 
ηθική κρίση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα με μια νέα κρίση πολιτι-
κής ορθότητας. Έτσι πολλές γυναίκες που στήριζαν μια ποικιλόμορφη εικόνα 

της γυναικείας σεξουαλικότητας και έβλεπαν τη γυναικεία ενεργητικότητα ως  
βασικό πεδίο διεκδικήσεων αποξενώθηκαν από την κριτική στο σεξ που εμπε-
ριέχει παιχνίδια εξουσίας, και την άρνηση του μπλοκ κατά της πορνογραφίας 
να αναγνωρίσει τον διαχωρισμό μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στο 
πεδίο του σεξ.

Ως αποτέλεσμα, οι φεμινίστριες που αντιτάχθηκαν στη Διάταξη αλλά και τον 
ευρύτερο λόγο κατά της πορνογραφίας, στράφηκαν μέσα στη δεκατεία του ’80 
στην γυναικεία ενεργητικότητα ως την κεντρική στρατηγική που θα απελευθέ-
ρωνε τις γυναίκες όχι μόνο από τον σεξισμό της πορνογραφίας, αλλά και από 
τον σεξισμό συνολικά στο σεξ και τις ερωτικές σχέσεις. 

Στο επόμενο τεύχος θα δούμε πώς ο λόγος που αναπτύχθηκε αρχικά μέσω του 
FACT και ως αντίλογος στη Διάταξη Μακίνον/ Ντουόρκιν εξελίχθηκε τη δεκαε-
τία του 1980-90 στη λεγόμενη «Pro Sex» τάση του φεμινιστικού χώρου που άν-
θισε στα πανεπιστήμια και στα νέα τμήματα μελέτης Φύλου και Σεξουαλικότη-
τας ως μέρος της ενσωμάτωσης του φεμινιστικού λόγου στην ακαδημαϊκή κοι-
νότητα. Ταυτόχρονα θα χαρτογραφήσουμε τη σχέση αυτού του χώρου με τη δη-
μιουργία μιας niche φεμινιστικής αγοράς στην πορνογραφία με γυναίκες σε ρό-
λους παραγωγού-αφεντικού και θα εξετάσουμε την εικόνα της γυναικείας σεξου-
αλικότητας και επιθυμίας που έχουμε σήμερα, αλλά και τη σχέση μας με την τε-
ράστια πλέον πορνική βιομηχανία που συνεχίζει να διεισδύει σε όλα τα πεδία της 
κοινωνικής μας ζωής. 
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Γραμμένο στα πλακάτ: «Το πορνό είναι βία κατά των γυναικών»

Οι κινητοποιήσεις της WAP 
στην Times Square

Η Times Square, 1983

Take back the night:  Οι πρώτες διαδηλώσεις Take Back the Night κατά του βιασμού και της 
βίας κατά των γυναικών
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σεξουαλικότητας. Πρακτικά μάλιστα, οι Ντουόρκιν/ Μακίννον συνεργάστηκαν 
και δέχτηκαν χρηματοδότηση από δυνάμεις της χριστιανικής δεξιάς που ανα-
γνώριζαν στη Διάταξη τους ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιβολή μέτρων και 
ελέγχων σε «αποκλίνουσες» σεξουαλικές συμπεριφορές οι οποίες δεν συμμορ-
φώνονταν με τις αξίες τις οικογένειας και της χριστιανικής ηθικής. 

Μια αρκετά μεγάλη μερίδα φεμινιστριών που έβλεπε το σεξ ώς ένα σημαντι-
κό πεδίο διεκδίκησης και πιθανής πηγής ενδυνάμωσης των γυναικών, έβλεπε 
σε τέτοιου είδους προσπάθειες νομικής και θεσμικής οριοθέτησης των «βλα-
βερών» σεξουαλικών πρακτικών, τον πιθανό έλεγχο και περιορισμό έκφρασης 
και την εκ νέου αστυνόμευση της  γυναικείας σεξουαλικότητας με όρους πολι-
τικής ορθότητας. Τα παραπάνω όμως αντηχούν την παλιά πατριαρχική εικόνα 
της ηθικής, ευυπόληπτης γυναίκας, το στερεότυπο της Παρθένας και «του κα-
λού κοριτσιού».

Η θέση αυτή επιβεβαιωνόταν από το πάτημα που βρήκαν ομάδες τις δεξιάς 
με απόψεις ξεκάθαρα εχθρικές για τις γυναίκες, στα συνέδρια και τις κινητοποι-
ήσεις του WAP:

«Πήγα σε ένα συνέδριο κατά της πορνογραφίας γιατί ήμουν πολύ μπερ-
δεμένη για την ίδια μου τη θέση στο θέμα. Στα σεμινάρια άκουσα τις πιο 
αντιδραστικές πολιτικές απόψεις για το πώς πρέπει να διαλύσουμε την 
πορνογραφία και να σώσουμε την οικογένεια. Στην πραγματικότητα ήταν 
μια κριτική της Δεξιάς, κι όχι τόσο της Αριστεράς»10. 

Αντίστοιχα, αμηχανία υπήρξε και στις δημόσιες κινητοποιήσεις της WAP που 
πραγματοποιούσε τούρ στην Times Square, το pornography district της Νέας 
Υόρκης για να καταδείξει τον σεξισμό της πορνογραφίας, με αποκορύφωμα 
την μαζική διαδήλωση στην περιοχή τον Μάρτιο του 1979 που συγκέντρωσε 
μερικές χιλιάδες γυναίκες για να διαμαρτυρηθούν κατά της πορνογραφίας. Η 
Deidre English περιγράφει τη διαφορά μεταξύ των κινητοποιήσεων κατά της 
βίας όπως αρχικά εκφράστηκε στις διαδηλώσεις Take Back the Night11 και για-
τί δεν μπορούσε να στηρίξει τις νέες κινητοποιήσεις στις πορνικές περιοχές:

«Θα ήθελα να πάρω πίσω τη νύχτα, θα ήθελα να πάω σ’αυτές τις διαδη-
λώσεις αν αυτές οι πορείες πηγαίνουν σε σκοτεινά και επικίνδυνα σημεία 
της πόλης... Αλλά αν μιλάμε για μια πορεία μέσα από τις πορνικές περιο-
χές, τότε το νοιώθω ως επίθεση σ’αυτές τις γυναίκες που δουλεύουν σ’ αυ-
τές τις περιοχές, και ως μια περιττή επίθεση σε μια μικρή ζώνη σχετικής 
σεξουαλικής ελευθερίας»12.

Στον αντίποδα αυτού, πολλές φεμινίστριες αισθάνθηκαν ότι ο ίδιος αυτός ορι-
σμός αφαιρεί κάθε πιθανότητα ελέγχου, επιλογής και αυτενέργειας από τις γυ-
ναίκες και δίνει μια ντετερμινιστική ερμηνεία για την ετεροφυλική σεξουαλικό-
τητα και τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Μακίνον υποστήριξε ότι οι 
γυναίκες στην πατριαρχική κοινωνία δεν είναι ελεύθερες να αρνηθούν το σεξ 
με τους άντρες και άρα η συμμετοχή τους δεν είναι πλήρως συναινετική. Η συ-
ζήτηση αυτή γύρω από τη συναίνεση και τον εξαναγκασμό στην ετεροφυλία, 
ήταν ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο το οποίο εξετάστηκε από πολλές φε-
μινίστριες που προσπάθησαν να εξηγήσουν το πως οι κοινωνικές σχέσεις ορί-
ζουν τη θέση μας στο κρεβάτι (βλ. αντίστοιχες ιδέες στο κείμενο της Φεντερί-
τσι, Για τη σεξουαλικότητα ως εργασία). Η χρήση όμως αυτού του επιχειρήματος 
από τις φεμινίστριες κατά της πορνογραφίας, σε συνδυασμό με την κατάδειξη 
της ετεροφυλίας ως de facto σχέση εξουσίας, δημιουργούσε ένα κλίμα θυμα-
τοποίησης και υποτίμησης κάποιων γυναικών. Όποια γυναίκα απολάμβανε το 
σεξ με τους άντρες ή πρακτικές που μπορεί να εμπεριείχαν παιχνίδια εξουσίας 
και επιβολής, στιγματίστηκε από το αντι-πορνογραφικό στρατόπεδο ως στην 
καλύτερη περίπτωση θύμα, και στην χειρότερη συνεργάτρια της πατριαρχίας 
και άρα λιγότερο φεμινίστρια. Αυτή η θυματοποίηση των γυναικών δέχθηκε 
κριτική για το γεγονός ότι έμμεσα διαιώνιζε την εκπαίδευση των γυναικών στο 
φόβο και τις καθήλωνε, τις ευνούχιζε και τις απέτρεπε απ΄το να υπάρξουν ως ε-
νεργητικά υποκείμενα.9

Όλες οι παραπάνω απόψεις αντανακλούσαν ένα απ’ τα βασικά προβλήματα 
με την ανάλυση ομάδων όπως το WAP: με το να βλέπουν το πορνό ως δημιουρ-
γό της σχέσης εξουσίας και της αντρικής επιβολής στην κοινωνία κι όχι ως έκ-
φραση των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και συσχετισμών, καταλήγουν να 
ξεχωρίζουν τη βιομηχανία αυτή από όλους τους άλλους οργανωμένους φορείς 
σεξισμού όπως τα ΜΜΕ, τη βιομηχανία της ομορφιάς, τα καταναλωτικά πρότυ-
πα, την οικογένεια και τους κρατικούς θεσμούς, που επίσης αντανακλούν, στη-
ρίζουν και χτίζουν τις σεξιστικές κοινωνικές σχέσεις στις οποίες ζούμε. Οι κοι-
νωνικοί συσχετισμοί είναι αυτοί που ορίζουν και ευθύνονται για την ύπαρξη 
της βίας κατά των γυναικών. Το να αποδίδονται οι αιτίες της έμφυλης βίας στην 
πορνογραφία είναι μια απλοϊκή, επικίνδυνη αναγωγή που παραπέμπει περισ-
σότερο σε εκστρατείες που στοχεύουν σε θεσμικές απαγορεύσεις και ηθικές 
σταυροφορίες κι όχι σε αγώνες που εξυπηρετούν τα γυναικεία συμφέροντα. 
Όπως θα δούμε παρακάτω, οι μέθοδοι αυτών των εκστρατειών αντανακλούν 
αυτά τα ζητήματα ακόμη πιο ξεκάθαρα.

η σύμπραξη φεμινισμού και συντηρητικής Δεξιάς.
Στη Διάταξη που σχεδίασαν, οι Ντουόρκιν/ Μακίνον προσπάθησαν να ορίσουν  
το πορνογραφικό υλικό που μπορεί να θεωρηθεί βλαβερό για τις γυναίκες. 
Κατά τη Διάταξη λοιπόν, ως πορνογραφία ορίζεται η αναπαράσταση μέσα από 
εικόνες ή και λέξεις γυναικών σεξουαλικά υποταγμένων, γυναικών ως αντικεί-
μενα ή εμπορεύματα, γυναικών που απολαμβάνουν την ταπείνωση ή τον πόνο 
σε στάσεις σεξουαλικής δουλικότητας. Επίσης, ως πορνογραφία ορίζεται η έκ-
θεση μερών του γυναικείου σώματος, όπως το στήθος, ο κόλπος, οι γλουτοί και 
όχι μόνο, ως μέρη με τα οποία ταυτίζονται οι γυναίκες.  

Σε μία περίοδο όπου η άνοδος της δεξιάς και η συντηρητική οπισθοδρό-
μηση στην Αμερική απειλούσαν τα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των γυ-
ναικών (βλ. επίθεση στο δικαίωμα στη έκτρωση), πολλές γυναίκες ένιωθαν ότι 
ένας τέτοιος ορισμός έδινε πάτημα, και μάλιστα συνδιαλλεγόταν με τις πουρι-
τανικές τάσεις και δυνάμεις τις κοινωνίας που στόχο είχαν να καταπιέσουν και 
να ελέγξουν και πάλι την έκφραση της σεξουαλικότητας και άρα της γυναικείας 

Τόσο το FACT, όσο και άλλες φεμινίστριες ανησυχούσαν επίσης ότι στα χέρια 
του κράτους μια τέτοια διάταξη θα χρησιμοποιούνταν σίγουρα για να στοχο-
ποιήσει άλλες μειονοτικές μορφές πορνό/ερώτικα, πολλές από τις οποίες ήταν 
και προϊόντα του ίδιου του φεμινιστικού χώρου. Το 1991, υπήρξε ένα τέτοιο 
παράδειγμα, με ένα διάταγμα συνταγμένο από την Μακίνον που πέρασε και ε-
φαρμόστηκε στον Καναδά. Η πρώτη επιχείρηση της αστυνομίας στόχευσε σε 
γκέι και λεσβιακά βιβλιοπωλεία όπου κατασχέθηκε υλικό όπως τα λεσβιακά πε-
ριοδικά «On Our Backs» και «Bad Attitude».

Στο βιβλίο τους Caught Looking: Feminism, Pornography and Censorship, οι 
συγγραφείς και εκπρόσωποι του στρατοπέδου κατά της λογοκρισίας αναρω-
τιούνται: «Πώς γίνεται οι φεμινίστριες να εμπιστεύονται το πατριαρχικό κρά-
τος με το έργο του νομικού διαχωρισμού εικόνων σε επιτρεπτές και μη επι-
τρεπτές;»13  Η Amber Hollibaugh επίσης θέτει τον προβληματισμό: «...Κάποτε 
μιλούσαμε για το πώς η θρησκεία, το κράτος και η οικογένεια δημιουργούν 
τον σεξισμό και υποστηρίζουν τον βιασμό. Καμία δεν μιλάει γι’αυτούς τους θε-
σμούς πια. Έγιναν ξαφνικά οι καλοί.»14

η εκστρατεία κατά της πορνογραφίας: μια προβληματική στρατηγική
Το στρατόπεδο κατά της πορνογραφίας ζητούσε ουσιαστικά, κρατική διαμε-
σολάβηση στις διεκδικήσεις του μέσω της ποινικής δίωξης της πορνογραφί-
ας. Λες και το κράτος δεν είναι από μόνο του βασικός φορέας σεξισμού και 
υποτίμησης των γυναικών. Όπως και στην περίπτωση της πορνείας, είναι ξε-
κάθαρο ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από το κράτος μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να καταλήξει σε κατασταλτικούς μηχανισμούς που πλήττουν 
πρώτα απ’ όλα εκείνες που εργάζονται στην βιομηχανία. Κατά δεύτερον μπο-
ρούν να στραφούν προς όποια κατεύθυνση επιλέξει η εκάστοτε εξουσία, στο-
χοποιώντας υποκουλτούρες, πολιτικούς χώρους και μειονοτικές κοινωνικές ο-
μάδες. Μια νομοθετική διάταξη που επιτρέπει σε όποιον θεωρεί ότι βλάπτεται 
από την πορνογραφία να ασκήσει ποινική δίωξη δεν σταματά οργανωμένους 
κρατικούς και θεσμικούς εκπροσώπους απ’ το να επιτεθούν π.χ. σε υλικό που 
προάγει την ομοφυλία, όπως επίσης δεν προστατεύει τις εργαζόμενες στη βιο-
μηχανία του σεξ από την στοχοποίηση, τον στιγματισμό και τη δίωξη. 

Ένα τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα είναι και οι κρατικές προσπάθειες ποι-
νικοποίησης πορνοπελατών στην Γαλλία (όπως και σε διάφορες Σκανδιναβι-
κές χώρες). Παρ’ ότι ο νόμος θεωρητικά στρέφει την προσοχή στον πελάτη, 
στην πραγματικότητα, η ποινικοποίηση έδωσε περαιτέρω εξουσίες στο γαλλι-
κό κράτος και τη γαλλική αστυνομία να προβεί σε ενέργειες εκφοβισμού και α-
νακρίσεων των εργατριών του σεξ, σε σκούπες με στόχο μετανάστριες εργά-
τριες, στον έλεγχο των αδειών παραμονής και στην απέλαση μεταναστριών και 
στον έλεγχο του πεζοδρομίου με τρόπο που εξωθούσε τις εργάτριες του σεξ σε 
μεγαλύτερη εξάρτηση από μεσολαβητές και κυκλώματα.15 

Ένα μεγάλο κομμάτι του «αντι-πορνό» φεμινιστικού χώρου συνεχίζει να στη-
ρίζει τέτοιου είδους θεσμικές λύσεις ακόμη και σήμερα, παρά τα ζητήματα α-
σφάλειας και στοχοποίησης που προκύπτουν για τις εργαζόμενες του χώρου.

Οι κινητοποιήσεις κατά της πορνογραφίας τη δεκαετία του ’70 ναι μεν συ-
σπείρωσαν πολλές γυναίκες, απέκλεισαν όμως πολλές άλλες. Οι διαδηλώσεις 
στις πορνικές περιοχές στιγμάτιζαν εργαζόμενες του χώρου ως θύματα, και 
στην πραγματικότητα δεν στόχευαν στο να ανοίξει δίοδος επικοινωνίας γύρω 
από το θέμα της πορνικής βιομηχανίας με γυναίκες που δούλευαν σε αυτές τις  
υπηρεσίες. Αυτό δεν μας εκπλήσσει σχεδόν καθόλου, αφού αυτό που προκύ-
πτει ξεκάθαρα από το περιεχόμενο και τις μεθόδους της παράταξης των φεμι-
νιστριών που στράφηκαν κατά της πορνογραφίας είναι ότι δεν είχαν καμία θε-
ώρηση ή ανάλυση για το ρόλο της εργασίας μέσα στον καπιταλισμό και για την 
ειδική σχέση των γυναικών με την εργασία. Τα επιχειρήματά τους επικεντρώθη-
καν γύρω από έναν ηθικολογικό λόγο για την σεξουαλική  εκμετάλλευση των 
γυναικών, που άφηνε όμως ασχολίαστο το γεγονός ότι σε μια σεξιστικά δομη-
μένη καπιταλιστική κοινωνία η εργασία των γυναικών είναι κατεξοχήν υποτιμη-
μένη σε όλους τους τομείς, άρα και στη βιομηχανία του σεξ.  Παρότι μιλούν για 
την εγγενή επιβολή της αντρικής εξουσίας στο κρεβάτι και την εκμετάλλευση 
του γυναικείου σώματος, η ανάλυσή τους δεν αναγνωρίζει ότι το σεξ είναι ερ-
γασία την οποία κάνουν οι γυναίκες με ή χωρίς μισθό, άρα ένα πεδίο μάχης και 
διεκδικήσεων όπως τα πεδία της αναπαραγωγής, της οικογένειας και των κοι-
νωνικών σχέσεων. Κι έτσι αντί να αδράξουν την ευκαιρία να συνάψουν συμμα-
χίες με γυναίκες εντός της πορνικής βιομηχανίας, ακολούθησαν στρατηγικές 
που ήταν συχνά εχθρικές προς αυτές.

Τέλος, σε μια εποχή που οι γυναίκες προσπαθούσαν να βρουν νέες κατευ-
θύνσεις και τρόπους για να εκφράσουν την σεξουαλική ενεργητικότητά τους,  
το φεμινιστικό στρατόπεδο κατά της πορνογραφίας αντικατέστησε την παλιά 
ηθική κρίση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα με μια νέα κρίση πολιτι-
κής ορθότητας. Έτσι πολλές γυναίκες που στήριζαν μια ποικιλόμορφη εικόνα 

της γυναικείας σεξουαλικότητας και έβλεπαν τη γυναικεία ενεργητικότητα ως  
βασικό πεδίο διεκδικήσεων αποξενώθηκαν από την κριτική στο σεξ που εμπε-
ριέχει παιχνίδια εξουσίας, και την άρνηση του μπλοκ κατά της πορνογραφίας 
να αναγνωρίσει τον διαχωρισμό μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στο 
πεδίο του σεξ.

Ως αποτέλεσμα, οι φεμινίστριες που αντιτάχθηκαν στη Διάταξη αλλά και τον 
ευρύτερο λόγο κατά της πορνογραφίας, στράφηκαν μέσα στη δεκατεία του ’80 
στην γυναικεία ενεργητικότητα ως την κεντρική στρατηγική που θα απελευθέ-
ρωνε τις γυναίκες όχι μόνο από τον σεξισμό της πορνογραφίας, αλλά και από 
τον σεξισμό συνολικά στο σεξ και τις ερωτικές σχέσεις. 

Στο επόμενο τεύχος θα δούμε πώς ο λόγος που αναπτύχθηκε αρχικά μέσω του 
FACT και ως αντίλογος στη Διάταξη Μακίνον/ Ντουόρκιν εξελίχθηκε τη δεκαε-
τία του 1980-90 στη λεγόμενη «Pro Sex» τάση του φεμινιστικού χώρου που άν-
θισε στα πανεπιστήμια και στα νέα τμήματα μελέτης Φύλου και Σεξουαλικότη-
τας ως μέρος της ενσωμάτωσης του φεμινιστικού λόγου στην ακαδημαϊκή κοι-
νότητα. Ταυτόχρονα θα χαρτογραφήσουμε τη σχέση αυτού του χώρου με τη δη-
μιουργία μιας niche φεμινιστικής αγοράς στην πορνογραφία με γυναίκες σε ρό-
λους παραγωγού-αφεντικού και θα εξετάσουμε την εικόνα της γυναικείας σεξου-
αλικότητας και επιθυμίας που έχουμε σήμερα, αλλά και τη σχέση μας με την τε-
ράστια πλέον πορνική βιομηχανία που συνεχίζει να διεισδύει σε όλα τα πεδία της 
κοινωνικής μας ζωής. 

 

Διαβάσαμε
Susan Brownmiller, Against Our will: Men, Women and Rape, Simon & Schuster, Ballantine 

Books, 1993

Andrea Dworking, Πορνογραφία, Εκδόσεις Ουτοπία, 1983

Amber L. Hollibaugh, My Dangerous Desires, Duke University Press, Durham & London, 2000

Feminists Against Censorhip, Pornography and Feminism, The Case Against Censorship, 

Lawrence & Wishart Ltd, 1991

Kate Ellis, Beth Jaker, Nan D. Hunter, Caught Looking: Feminism, Pornography and Censorship,  

Real Comet Press; 2nd edition, 1988

Boston Womens’ Collective, Our bodies Ourselves, Simon & Schuster, 1975

Gayle S. Rubin, «Thinking Sex: Notes for a radical Theory of the Politics of Sexuality» , Carole 

Vance, ed., Pleasure and Danger, (Routledge & Kegan, Paul), 1994

Claire Potter, «Not Safe for Work: Why Feminist Pornography Matters», Dissent Magazine, 

Volume 63, Number 2, Pen Press, 2016

Ann Ferguson, «Sex War: The Debate Between Radical and Libertarian Feminists», Signs,  

Vol. 10, No.1 University of Chicago Press, 1984

Ann Ferguson, «Power and the Porn Wars», The Women’s Review of Books, Vol.3, No.8, Old City 

publishing, 1986

Ann Garry, Sex, Lies and Pornography, Ethics in Practice, ed. H. La Follette, Blackwell, 2002 

Silvia Federici, Για τη σεξουαλικότητα ως εργασία, περιοδικό μιγάδα τεύχος 3.

1 Το λεγόμενο Equal Rights Ammendment (ERA) ήταν μια προτεινόμενη τροπολογία του 
Αμερικανικού συντάγματος, σχεδιασμένο από φεμινίστριες του πρώτου κύματος φεμινι-
σμού τη δεκαετία του ’20 που ζητούσε τη θεσμοθέτηση ίσων δικαιωμάτων για τις γυναί-
κες. Η τροπολογία επανήλθε στο προσκήνιο το 1975 μετά από πιέσεις της Εθνικής Οργάνω-
σης για τις Γυναίκες (National Organisation for Women), μια ιστορική οργάνωση με θεσμι-
κές βλέψεις που αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες της μεσαίας τάξης. Το ERA θα ‘εξίσω-
νε’ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ αντρών και γυναικών σε βαθμό που οι γυναί-
κες θα έχαναν σημαντικές παροχές στον εργασιακό χώρο όπως το μειωμένο ωράριο, την 
απαλλαγή από τις νυχτερινές βάρδιες και τη βαριά σωματική εργασία. Συνεπώς συνάντη-
σε αντιδράσεις από γυναίκες τις εργατικής τάξης και δίχασε τις φεμινίστριες και στις δυο ι-
στορικές φάσεις του κινήματος.
2 Susan Brownmiller, Against Our Will,  Simon and Schuster,1993
3 Robin Morgan, Going Too Far: The Personal Chronicle of a Feminist, Vintage Books, 1978
4 Susan Brownmiller, Against Our Will,  Simon and Schuster, 1993
5 Andrea Dworking, Πορνογραφία και Ανδροκρατική Κοινωνία, Εκδόσεις Ουτοπία, σελ. 21
6 Andrea Dworking, Πορνογραφία και Ανδροκρατική Κοινωνία, Εκδόσεις Ουτοπία, σελ. 25
7 Ann Ferguson, περιοδικό Signs, Vol.10 No.1, «Sex War: The Debate Between Radical and 
Libertarian Feminists», 1984, σελ. 107
8 Deborah Cameron & Elizabeth Frazer, On the Question of Pornography and Sexual 
Violence: moving beyond cause and effect, 2000
9 Amber L. Hollibaugh, My Dangerous Desires, σελ.127
10 Amber L. Hollibaugh, My Dangerous Desires, σελ.127
11 Οι φεμινιστικές διαδηλώσεις Take Back the Night, ήταν νυχτερινές πορείες μέσα στην 
πόλη που ξεκίνησαν στα μέσα του ‘70 σε πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, ως διαμαρ-
τυρία κατά του βιασμού και της βίας κατά των γυναικών.
12 Amber L. Hollibaugh, My Dangerous Desires, σελ.126

13 Kate Ellis, Beth Jaker, Nan D. Hunter, Caught Looking: Feminism, Pornography and 
Censorship
14 Amber L. Hollibaugh, My Dangerous Desires, σελ.133
15 Δες Μιγάδα, Τεύχος 8, Η πολιτική οικονομία στο πεζοδρόμιο

Γραμμένο στα πλακάτ: «Το πορνό είναι βία κατά των γυναικών»

Οι κινητοποιήσεις της WAP 
στην Times Square

Η Times Square, 1983

Take back the night:  Οι πρώτες διαδηλώσεις Take Back the Night κατά του βιασμού και της 
βίας κατά των γυναικών


