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 η ραχοκοκαλιά 
του κόσμου ετούτου

Συζήτηση με τη Sivia Federici τον Αύγουστο του 2008

Τον Αύγουστο του 2008 μέλη από συλλογικότητες και γυναικείες ομάδες της Αθή-
νας (no woman’s land, QVzine, Κοινός Τόπος) και άλλες συντρόφισσες συναντηθή-
καμε με τη Silvia Federici. Η συνάντησή μας έγινε με πρωτοβουλία της, σε μία λο-
γική ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού πάνω στους αγώνες στους οποίους 
συμμετείχε η ίδια όπως και εκείνους που βλέπει σήμερα ως επίκαιρους αλλά συνά-
μα ελλιπείς. 

Η Silvia Federici συμμετείχε στο γυναικείο, φοιτητικό και αντιπολεμικό κίνημα της 
δεκαετίας του ’60 στις ΗΠΑ και συνδέθηκε με το αυτόνομο κίνημα των ιταλίδων φε-
μινιστριών του ’70. Συμμετείχε στη Διεθνή Κολλεκτίβα Φεμινιστριών (International 
Feminist Collective), μέσω της οποίας ήρθαν σε επαφή ομάδες φεμινιστριών από δι-
άφορες χώρες, όπως την Αγγλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με σκοπό την 
προπαγάνδιση του μισθού για την οικιακή εργασία.
Πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα» (κυκλοφορεί σε ελληνική 
μετάφραση από τις Εκδόσεις των Ξένων) στο οποίο πραγματεύεται την άνοδο του 
καπιταλισμού και το κυνήγι των μαγισσών στο μεσαίωνα. Συμμετέχει επίσης στην 
οικο-φεμινιστική ομάδα που εκδίδει το ακαδημαϊκό περιοδικό «Capitalism, Nature 
and Socialism» και στην ομάδα Midnight Notes Collective.

Η συζήτηση που έγινε άγγιξε πολλά θέματα. Κρατήσαμε τα κομμάτια εκείνα που θε-
ωρούμε πιο χρήσιμα για την κατανόηση της θέσης των γυναικών σήμερα και το ση-
μαντικό τους ρόλο στην κοινωνική αναπαραγωγή. Κρατήσαμε επίσης μέρος της εξι-
στόρησης της προσωπικής πορείας της Silvia Federici, γιατί βρήκαμε χρήσιμη τη συ-
χνά κριτική διάθεση με την οποία αξιολογεί τους αγώνες στους οποίους η ίδια συμ-
μετείχε. Τέλος, κρατήσαμε και παραθέτουμε τη γνώμη της για την εκμετάλλευση των 
μεταναστών εργατών σήμερα.



 
 η ραχοκοκαλιά 
του κόσμου ετούτου

Silvia Federici: Μπορώ να σας πω την ιστορία μου, που 
είναι λίγο μεγαλύτερη από τη δική σας, λόγω ηλικίας. 
Γεννήθηκα στην Ιταλία και πήγα στις ΗΠΑ το ‘60, όπου 
συμμετείχα στο γυναικείο, το φοιτητικό και το αντιπολε-
μικό κίνημα. Από τα 70s άρχισα να συμμετέχω στο φεμι-
νιστικό κίνημα. Ειρωνικά, ανακάλυψα το ιταλικό κίνημα 
των εργατιστών ενόσω ήμουν στις ΗΠΑ. Τότε άρχισα να 
δουλεύω με κάποιους  άντρες από την Ιταλία, με την ιδέα 
να μεταφράσουμε και να συλλέξουμε κείμενα με την νέα 
αριστερή σκέψη που ερχόταν από την Ιταλία, και στη συ-
νέχεια να την παρουσιάσουμε στο «αμερικανικό κοινό». 
Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 1971 έγινε το πρώτο σχέ-
διο του βιβλίου της Mariarosa Dalla Costa «Η δύναμη 
των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή» (The Power of 
Women and the Subversion of the Community). Το διά-
βασα σε ένα τρένο και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη για-
τί ενώ υπήρχαν πολλές ομάδες μελέτης από το ’69 μέχρι 
το ’71 στο φεμινιστικό κίνημα των ΗΠΑ, η ανάλυση αυτή 
συνδύαζε πολλά πράγματα για μένα: μια ταξική σκοπιά, 
την μαρξιστική ανάλυση για την εκμετάλλευση, αλλά 
από μια φεμινιστική οπτική. Το ’72 έγινε μια συνάντη-
ση στην Πάντοβα και δημιουργήθηκε η Διεθνής Κολλε-
κτίβα Φεμινιστριών, μια συλλογικότητα με γυναίκες από 
διαφορετικές χώρες που προπαγάνδισε την εκστρατεία 
«Μισθοί για τις νοικοκυρές» (Wages for Housewives). 
Βασικά στην Ιταλία αυτό ήδη γινόταν μέσα από την δου-
λειά της Επιτροπής της Πάντοβα και της Lotta feminista, 
που ήταν η πρώτη οργάνωση που ασχολήθηκε με αυτό 
το ζήτημα. Μέχρι τα τέλη του ‘70, η κύρια ασχολία μου 
με το φεμινισμό είχε να κάνει με το θέμα «μισθοί για τις 
νοικοκυρές» και τη δημιουργία ομάδων γυναικών σε 
όλες τις Πολιτείες. Μία από τις ομάδες λεγόταν Επιτροπή 
της Νέας Υόρκης για το Μισθό της Νοικοκυράς, και εξέ-
διδε ένα ημερολόγιο που λεγόταν Tap dance. Θα μπο-
ρούσαμε να μιλάμε όλο το απόγευμα για το θέμα «γιατί 
μισθοί για τις νοικοκυρές;». Η εμπειρία μου λέει ότι κάθε 
φορά που ανοίγει αυτό το θέμα προκαλεί πάντα πάρα 
πολλά σχόλια! Με ενδιαφέρει ακόμη αυτή η συζήτηση, 
αλλά τώρα οι καιροί είναι διαφορετικοί.

Κατά τα τέλη του ‘70 οι πολιτικές μας οργανώσεις πέ-
ρασαν μια κρίση, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Γινόταν όλο και 
πιο δύσκολο να οργανωθείς πολιτικά. To ‘80, με τον Ρι-
γκανισμό, ήταν ένα σημείο καμπής για πολλές πολιτικές 
ομάδες. Τότε ξεκίνησε αυτό που θα λέγαμε «αντεπανά-

σταση», η απαρχή της παγκοσμιοποίησης και των προ-
γραμμάτων αναδιάρθρωσης. Βλέπαμε την αρχή του νε-
οφιλελευθερισμού και μια ευρεία επίθεση σε όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Η επίθεση ενάντια στο ιταλικό κί-
νημα ήταν μέρος αυτού. Κοιτούσαμε την καταστροφή 
της πολιτικής μας οργάνωσης. Ξέρετε… όταν συμβαίνει 
αυτό που τίποτα δεν κινείται, που εσύ δουλεύεις, δου-
λεύεις, δουλεύεις, αλλά τίποτα δεν κινείται.

Οπότε τότε πήραμε (με τον George Kaffetzis) την μέγα-
απόφαση να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Νι-
γηρία, όπου δούλεψα στο πανεπιστήμιο. Εκεί άνοιξε ένα 
νέο κεφάλαιο στη ζωή μου επειδή πολλά από τα θέμα-
τα που με ενδιέφεραν, κυρίως θεωρητικά, ιδιαίτερα το 
ερώτημα της «ανάπτυξης» και υποανάπτυξης, άρχισα να 
τα καταλαβαίνω με πολύ διαφορετικό τρόπο. Όταν πήγα 
στη Νιγηρία, το 1984, ήταν η αρχή μιας πολύ σημαντι-
κής περιόδου με τα προγράμματα αναδιάρθρωσης του 
ΔΝΤ. Μάλιστα, όταν πρωτοπήγα διεξαγόταν και ο δημό-
σιος διάλογος για το εάν έπρεπε ή όχι να πάρουν δάνειο 
από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Τελικά έφυγα 
το 1986 γιατί έγινε πολύ δύσκολο να επιβιώσω εκεί μετά 
τη λήψη του δανείου από το ΔΝΤ.

Όταν ήμουν στην Νιγηρία συμμετείχα σε μια γυναι-
κεία οργάνωση που λεγόταν WIN (Women In Nigeria). 
Από αυτές έμαθα πολλά, για τις γυναίκες στην Αφρική, 
για τις γυναίκες και τη γη. Βασικά, ανακάλυψα τη γη. Και 
είναι αστείο γιατί είμαι μάλλον η δεύτερη γενιά μακριά 
από το περιβάλλον, οπότε ποτέ δεν είδαμε τη γη ως ένα 
θέμα. Οικιακή εργασία ναι, εργοστάσια ναι, γραφεία ναι. 
Αλλά η γη ήταν… των μαμάδων μας. Στην Αφρική ανα-
κάλυψα πόσο σημαντική είναι η γη ακόμη για πολλούς 
ανθρώπους στον πλανήτη, αλλά και για εμάς στις ΗΠΑ. 
Οπότε στη δουλειά μου τώρα ένα από τα κεντρικά εν-
διαφέροντά μου είναι το αγροτικό θέμα και η παραγω-
γή τροφής. Και ο ρόλος των γυναικών σε όλο αυτό. Οι 
γυναίκες παίζουν παγκοσμίως ένα πολύ σημαντικό ρόλο 
στην αγροτική παραγωγή. Είναι στην πρώτη γραμμή 
των αγώνων υπερασπιζόμενες μη-καπιταλιστικές χρή-
σεις γης. Υπερασπίζονται μια γεωργία της αυτάρκειας, 
μια μη-καπιταλιστική μορφή γεωργίας.

Από τότε, και για τα επόμενα 20 χρόνια συμμετέχω σε 
αγώνες για την εκπαίδευση. Όταν έφυγα από το πανε-
πιστήμιο στη Νιγηρία αρχίσαμε να βλέπουμε την επί-

θεση στην εκπαίδευση, και κυρίως στα πανεπιστήμια, 
με τα μέτρα λιτότητας και τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα. 
Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η επίθεση στόχευε στον 
επαναπροσδιορισμό του καταμερισμού της εργασίας. 
Για παράδειγμα, εργαζόμενοι σε τράπεζες μας μετέφε-
ραν συζητήσεις από το εσωτερικό των τραπεζών που εν 
πολλοίς έλεγαν ότι η Αφρική δεν έχει ανάγκη από πανε-
πιστήμια. Γινόταν μια αναδιάρθρωση που έβλεπε τους 
Αφρικανούς ως πρώτη ύλη. Η Αφρική εξάγει μεταλλεύ-
ματα και εργάτες, οπότε τι να τα κάνεις εκεί τα πανεπι-
στήμια; Σύντομα βέβαια καταλάβαμε ότι τα σχέδια για 
την υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην Νιγηρία ήταν 
παρόμοια με αυτά για τις ΗΠΑ: ιδιωτικοποίηση, άμεση 
εμπλοκή των μεγάλων εταιρειών στα πανεπιστήμια και 
την παραγωγή γνώσης. Σήμερα στις ΗΠΑ έχουμε μεγά-
λη κρίση, το κόστος της εκπαίδευσης είναι τόσο μεγάλο 
που οι φοιτητές σχεδόν βουλιάζουν κάτω από αυτό. Και 
μετά είναι δύσκολο να βρουν δουλειά… 

Μια άλλη σημαντική διάσταση της δουλειάς μου είναι 
η ιστορική δουλειά, όπως το «Κάλιμπαν και η Μάγισ-
σα», την οποία βλέπω όλο και περισσότερο ως κομμά-
τι της πολιτικής μου δουλειάς. Πιστεύω ότι πρέπει να 
επανοικειοποιθούμε την ιστορία, γιατί αν δε το κάνου-
με εμείς, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Γιατί όταν κά-
νουμε πολιτική δεν λογαριάζουμε μόνο για το παρόν 
αλλά κλείνουμε και τους λογαριασμούς μας με το πα-
ρελθόν. Η ιστορία είναι κάτι πολύ ζωντανό στην πολιτι-
κή μου δουλειά. 

Θα ήθελα να έχω πολλές ζωές για να συνεχίσω αυτή τη 
δουλειά. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχω κάνει αρκετή δου-
λειά πάνω στις γυναίκες και την οργάνωση της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής και ό,τι σημαίνει αυτή για την γυναι-
κεία εργασία, την αναδιοργάνωση του νοικοκυριού. Και 
πώς αυτό έχει επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ γυναικών. Για 
παράδειγμα, έχω σκεφτεί να γράψω την ιστορία της σχέ-
σης των παιδιών με τον καπιταλισμό, καθώς τα τελευταία 
15-20 χρόνια τα παιδιά έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη 
επίθεση διεθνώς. Είναι τόσοι πολλοί οι τρόποι εκμετάλ-
λευσης των ανηλίκων και αυτό είναι παραπάνω από συμ-
βολικό: επιτιθέμενος στα παιδιά επιτίθεσαι στο μέλλον 
των ανθρώπων και στη δυνατότητα να προβάλεις τη ζωή 
με έναν τρόπο διαφορετικό από τον παρόντα. Πιο πρό-
σφατα σκέφτομαι πολύ τα θέματα γύρω από τους ηλικι-
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ωμένους και την γυναικεία εργασία. Μια προσωπική μου 
εμπειρία έφερε ζωντανά στο μυαλό μου το θέμα της αύ-
ξησης των ηλικιωμένων και της κατάρρευσης οποιασδή-
ποτε εναπομείνασας κοινωνικής δομής υποστήριξης. Η 
αλληλοβοήθεια που υπήρχε στις προλεταριακές κοινότη-
τες έχει διαλυθεί, οπότε έχεις έναν μεγάλο αριθμό ηλικι-
ωμένων ανθρώπων που είναι μόνοι τους και άρρωστοι, 
πέρα από τους κοινωνιολόγους και τους σχεδιαστές της 
κρατικής πολιτικής. Αυτό το βρίσκω τρομακτικό. Και σή-
μερα είναι έξω από οποιασδήποτε ριζοσπαστικό πολιτι-
κό σχεδιασμό, είτε αναρχικών, είτε αριστερών, είτε φεμι-
νιστριών. Οι περισσότερες γυναίκες που κάνουν φεμινι-
στική δουλειά είναι νέες και ασχολούνται με το θέμα της 
φροντίδας των παιδιών, αλλά η φροντίδα των ηλικιωμέ-
νων είναι πολύ κρυμμένη.

NWL: Θα θέλατε να μιλήσετε λίγο για το πρόσφα-
το άρθρο σας στο «Commoner» σχετικά με το κυνή-
γι των μαγισσών στην Αφρικής; Εδώ μας ανησυχεί 
πολύ ο ρόλος των γυναικών στην κρίση, γιατί φαί-
νεται να έχουμε μία αύξηση του μισογυνισμού…. 

SF: Μετά το εύρος της δουλειάς που έγινε με το «Κάλι-
μπαν και η Μάγισσα» βλέπω την μετέπειτα δουλειά μου 
πάνω στο θέμα γυναίκες και παγκοσμιοποίηση ως μία 
συνέχεια, μια επικαιροποίηση των δεδομένων και μία 
ανάπτυξη των αξιωμάτων που συνέθεσα στη διαδικα-
σία συγγραφής του βιβλίου. Το «αξίωμα» που έφτιαξα 
για το πώς κανείς μπορεί να καταλάβει το θέμα γυναί-
κες, παγκοσμιοποίηση και βία κατά των γυναικών λέει 
ότι η υποτίμηση της γυναικείας εργατικής δύναμης είναι 
αναγκαία συνθήκη για τον καπιταλισμό. Αυτό γίνεται ιδι-
αίτερα σε περιόδους αλλαγών, περιόδους αναδιάρθρω-
σης, όπως το ‘80 και το ‘90, όπου οι ταξικές σχέσεις ανα-
δομούνται προς όφελος του καπιταλιστή. Και αυτό γίνε-
ται με την υποτίμηση γενικά της εργατικής δύναμης. Η 
υποτίμηση των γυναικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργα-
λείο σε αυτές τις περιόδους, γιατί η υποτίμηση τους είναι 
προϋπόθεση για την υποτίμηση ολόκληρου του προλε-
ταριάτου. (Χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους πολύ γε-
νικά, με το «προλεταριάτο» δεν εννοώ τους βιομηχανι-
κούς εργάτες). Η βία έχει συχνά τις γυναίκες ως στόχο, 
για διάφορους λόγους. Και όλοι τους έχουν σχέση με το 
ζήτημα της αναπαραγωγής. Με το ρόλο που οι γυναίκες 
έχουν στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, αλλά 
και την υποτίμησή της. Με άλλα λόγια ο καπιταλισμός 
σήμερα, όπως και τον 16ο ή τον 17ο αιώνα πρέπει να 
αναδιοργανώσει την εργατική δύναμη με τρόπο τέτοιο 
ώστε να αποδυναμώσει και όχι να ενδυναμώσει τους ερ-
γάτες. Οπότε για να υποτιμήσεις αυτή τη δύναμη πρέπει 
να υποτιμήσεις τις γυναίκες. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη 
και θα εξηγήσω πώς συμβαίνει αυτό σε διάφορα πεδία. 

Ένα παράδειγμα είναι η παγκόσμια γεωργία: αν δει 
κανείς την αναδιάρθρωσή της και τον έλεγχό της (έλεγ-
χος εδώ σημαίνει έλεγχος της γης, της παραγωγής φα-
γητού, των φυσικών πόρων) θα δει μια επίθεση όπου οι 
γυναίκες είναι στο κέντρο της. Διεθνώς οι γυναίκες εί-
ναι αυτές που απασχολούνται περισσότερο σε αυτές τις 
«αυτάρκεις οικονομίες» (subsistence economies). Αυ-
τές είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενες και έτσι υπερασπίζο-
νται περισσότερο τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσι-
κό πλούτο, όπως τα δάση ή τη γεωργία, και τις υπηρεσί-
ες που προσφέρουν στην κοινότητα κάποια αυτονομία. 
Αυτό βέβαια σημαίνει μια κάποια αυτονομία από την 
αγορά. Εκατομμύρια άνθρωποι πιθανώς να ήταν νεκροί 
εάν δεν είχαν μια κοινότητα ή εάν δεν είχαν καταλάβει 
κάποια γη για να καλλιεργήσουν καλαμπόκι ή να εμπο-
ρευτούν προϊόντα μεταξύ τους, καταφέρνοντας έτσι να 
αυξήσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για αυτό 
το θέμα έχουν γραφτεί αρκετά, όπως από τη Vandana 

Shiva, τη Maria Mies. Αλλά και όλη η βιβλιογραφία που 
προέρχεται από την Αφρική και δείχνει πόσο κεντρικές 
είναι οι γυναίκες για τη γεωργία. Νομίζω ότι όλες οι προ-
σπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας να προωθήσει το 
σύστημα των μικροδανείων (microcredit) σε πολλές πε-
ριοχές του «τρίτου κόσμου» έχουν σχέση με την προ-
σπάθεια να ωθήσουν τις γυναίκες στη χρηματική οικο-
νομία. Ώστε να έχουν ένα μικροδάνειο που θα τις συν-
δέει με την τράπεζα και θα λειτουργεί ως μία «εναλλα-
κτική» ενάντια στην αυτάρκεια, την επανοικειοποίηση 
της γης, τη συμμετοχή στους αγώνες για τη γη. Έχετε δει 
για παράδειγμα στο άρθρο μας στο The Commoner, πως 
οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν επανακατάληψη της 
δημόσιας γης που δε χρησιμοποιείται, προκειμένου να 
την καλλιεργήσουν. Οπότε εγώ λέω ότι η σχέση μεταξύ 
Παγκόσμιας Τράπεζας και γυναικών στη γεωργία είναι 
μία σχέση εμπόλεμη. 

Αν για παράδειγμα δει κανείς την αναφορά της Τρά-
πεζας για το 2008 θα δει ότι όλη αναφέρεται στη γεωρ-
γία και αρχίζει με μια απίστευτη εικόνα, η οποία είναι σα 
να λέει: «Κοιτάξτε εδώ! Μία αφρικανή γυναίκα σκάβει 
με τσάπα»! Όλο είναι στημένο έτσι ώστε να κατασκευ-
αστεί μια εικόνα οπισθοδρόμησης, φτώχειας και μιζέρι-
ας. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα για αυτούς; Η γυναί-
κα που είναι εξαρτημένη από έναν οπισθοδρομικό τρό-
πο παραγωγής. Και βέβαια ποια είναι η εναλλακτική; Να 
μπει στην χρηματική αγορά, να έχει σχέση με τα δάνεια 
των τραπεζών, επειδή έχει μικρο-επιχείρηση. Βλέπω όλο 
αυτό ως μία βίαιη επίθεση στις γυναίκες, ως ένα δομι-
κό στοιχείο στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση που στο-
χεύει να ελέγξει την αναπαραγωγή. Γιατί ο πλήρης έλεγ-
χος της αναπαραγωγής, σε όλες τις μορφές του, είναι θε-
μελιώδης για τον έλεγχο των ταξικών κινημάτων. Επειδή 
λοιπόν οι γυναίκες έχουν τον έλεγχο της αυτάρκειας των 
κοινοτήτων, γίνονται ο στόχος για τις μεγάλες λεηλασί-
ες γης. Και τώρα όλο και περισσότερο: για εξορυκτικές 
δραστηριότητες, για παραγωγή βιοκαυσίμων κ.α. 

Αυτό είναι ένα μέτωπο, αλλά όχι το μόνο. Πρέπει να συν-
δέσουμε επίσης τα παραπάνω που είπαμε με το θέμα 
της βίας. Η αναδιοργάνωση της εργασίας στην αναπα-
ραγωγή βάζει τους άντρες απέναντι στις γυναίκες και 
βαθαίνει τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ τους. Έχω δύο σχε-
τικά παραδείγματα. Πρώτον, οι σχέσεις εξουσίας στην 
παραγωγή και την αναπαραγωγή έχουν αλλάξει γιατί οι 
γυναίκες έχουν δουλειές και έχουν μεγαλύτερη αυτονο-
μία λόγω αυτού. Αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει πολ-
λές βίαιες αντιδράσεις από τους άντρες. Δεύτερον, έχει 
γενικά μειωθεί ο μισθός των αντρών. Η λειτουργία του 
ανδρικού μισθού είχε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα γιατί οι σχέσεις των δύο φύλων οργανώνονταν κοινω-
νικά μέσω του ανδρικού μισθού. Οι άντρες μπορούσαν 
να προστάξουν την εργασία των γυναικών μέσω του μι-
σθού. Όμως αυτό άλλαξε με την παγκοσμιοποίηση. Του-
λάχιστον στις βιομηχανοποιημένες χώρες, η σχέση αυτή 
έχει υπονομευτεί. Και εμείς βλέπουμε τις επιπτώσεις αυ-
τού: οι άντρες μνησικακούν τις γυναίκες γιατί ανταγω-
νίζονται τις δουλειές τους, ή δεν μπορούν να τις διατά-
ξουν και ως αποτέλεσμα βλέπουμε την αύξηση της οι-
κογενειακής βίας. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του 
trafficking. Είναι ένας τρόπος να βγάζουν οι άντρες κέρ-
δος από τη λεηλασία του γυναικείου σώματος. Εδώ η εκ-
μετάλλευση των γυναικών γίνεται όχι έμμεσα, μέσω πχ. 
της οικιακής εργασίας, αλλά άμεσα από τα σώματα των 
γυναικών, τα οποία γίνονται μέσα ανταλλαγής, πωλού-
νται στην αγορά της πορνείας ως ένας τρόπος οι άντρες 
να επιτυγχάνουν την οικονομική ευμάρεια. Επίσης, θα 
έχετε ακούσει για τους φόνους στην Ινδία που έκαναν 
κατά τη δεκαετία του ’90 άντρες μικροαστικής προέλευ-
σης κατά των συζύγων τους έτσι ώστε να παντρευτούν 

Αφίσα από την καμπάνια για  μισθό στην οικιακή 
εργασία. Ο τόπος το Βrooklyn  της Νέας Υόρκης. «Το 
νοικοκυριό είναι κοινό μας  πρόβλημα. Ας το κάνουμε 

κοινό μας αγώνα».
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με το οποίο λειτουργεί ο καπιταλισμός, κατά τη διάρκεια 
όλης της ιστορίας του. Η εκμετάλλευση, η επίθεση και 
η βία που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα και την Ιτα-
λία ήταν ο τρόπος που δούλευαν οι άνθρωποι στη Βρα-
ζιλία, την Αφρική, την Ινδία και τις αποικίες. Και αυτός εί-
ναι ο τρόπος που δούλευε για αιώνες η παγκόσμια εργα-
τική τάξη υπό το ζυγό των ευρωπαίων. Η διαφορά είναι 
ότι τώρα το βλέπουμε μέσα στις πόλεις μας, κάτω από 
τα μάτια μας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την εργα-
σία στα πλαίσια του νόμου, των συμβάσεων, της κοινω-
νικής πρόνοιας. Αλλά αυτό συγκρινόμενο με την οργά-
νωση της εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν πάντα 
η μειονότητα. Η πλειοψηφία δουλεύει χωρίς συμβάσεις, 
δεν έχει την κλασική μισθωτή σχέση. Για παράδειγμα, σε 
δύο δεκαετίες το Βέλγιο σκότωσε 3 εκατομμύρια εργά-
τες στο Κογκό για να δημιουργήσει τη βιομηχανία καου-
τσούκ. Επίσης, σήμερα η Ε.Ε. διαπραγματεύεται το Equal 
Parnership Agreement. Πρόκειται για την πιο αποικιο-
κρατική σύμβαση σήμερα, με κλασική φιλελεύθερη λο-
γική, όπου η ευρώπη βασικά λέει στην αφρική: «Θα σας 
δώσουμε ένα μικρό μέρος της αγοράς μας για να μπο-
ρείτε πουλάτε οτιδήποτε. Φιστίκια, χαρτόνια, ζάχαρη. Σε 
αντάλλαγμα θα πρέπει να απελευθερώσετε τελείως τις 
οικονομίες σας και παράλληλα έχουμε το δικαίωμα να 
εισέλθουμε με το δικό μας τραπεζικό σύστημα, το δικό 
μας σύστημα υγείας, εκπαίδευσης κλπ».

Όταν βλέπουμε όλα αυτά τα σαδιστικά μέτρα, τις απε-
λάσεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης κλπ, βλέπουμε 
τον καπιταλισμό στα καλύτερά του, βλέπουμε τη ραχο-
κοκαλιά της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Το να κατά-
σχουν οι μπάτσοι τα πράγματά των μεταναστών, να τους 
απελαύνουν… όλα αυτά είναι συνθήκες εργασίας. Όταν 
εδραιωθούν ουσιαστικά το κράτος έχει καταφέρει να πει 
«αυτό μπορώ να το κάνω στους εργάτες». Πρέπει όμως 
οι εργάτες να βλέπουν ότι δεν είναι μόνο οι μετανάστες 
που θα δέχονται αυτή την κακοποίηση και τη βία, αυτό 
είναι αυτοκτονικό. Νομίζω ότι ένα κίνημα είναι πολύ ση-
μαντικό να κάνει αυτές τις συνδέσεις. Δεν λέω ότι η ανά-
δειξη αυτών των πολιτικών είναι ο μόνος τρόπος να πα-
λέψουμε γύρω από ζητήματα της μετανάστευσης. Αλλά 
είναι αυτά που λείπουν πολύ.

μετά μία άλλη γυναίκα να πάρουν και τη δική της προί-
κα. Όπως και στην Σιουδάδ Χουάρες, όπου εκατοντά-
δες γυναίκες έχουν σκοτωθεί. Μία θεωρία είναι ότι είναι 
απλά θύματα βιασμών, επειδή δουλεύουν στις maquilas 
(εργοστάσια που είναι εκτός πόλης) και για να πάνε μέ-
χρι εκεί αναγκάζονται να ταξιδεύουν βράδυ. Η άλλη θε-
ωρία είναι ότι σκοτώνονται από σωματέμπορους και την 
βιομηχανία του snuff [παραγωγή εξαιρετικά βίαιων ται-
νιών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δολοφονίες και 
βιασμούς γυναικών]. Αυτό είναι βέβαια και μία συνέχεια 
της βίας κατά των πορνών, οι οποίες πολλές φορές δο-
λοφονούνται επειδή αρνούνται να κάνουν κάτι στον πε-
λάτη ή κρατάνε τα χρήματα για τον εαυτό τους κ.α. 

Η οργάνωση της πορνείας είναι σημαντικό θέμα όταν 
μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι 
πολλές οργανώσεις εργατριών του σεξ είναι ενάντια σε 
αυτή την χρήση της «πολιτικής ενάντια στο trafficking», 
γιατί βλέπουν πως μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο για 
την καταπάτηση των μεταναστευτικών δικαιωμάτων και 
επίσης, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις γυ-
ναίκες να φαίνονται παθητικές, σαν να μην είχαν καμία 
ενεργό συμμετοχή στο εάν θα μεταναστεύσουν ή όχι. Σε 
πολλές περιπτώσεις αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στις πε-
ρισσότερες τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Από μία 
έρευνα που έκανα στην Ιταλία και τις ΗΠΑ πάνω στην 
αναδιάρθρωση της εργασίας του σεξ είναι ξεκάθαρο 
ότι στην πρώιμη περίοδο της μετανάστευσης οι γυναί-
κες από την αφρική και την ανατολική ευρώπη πραγμα-
τικά δεν ήξεραν ότι θα έρχονταν εδώ για να δουλέψουν 
στην πορνεία. Αλλά στο τέλος των ’90 ήξεραν, ίσως αυτό 
που δεν ήξεραν ήταν ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν 
τόσο άσχημες. Αλλά στην πλειοψηφία τους το ήξεραν. 
Οπότε αυτές οι πολιτικές ενάντια στο trafficking έχουν 
όντως πρόσφατα χρησιμοποιηθεί ενάντια στις μετανά-
στριες γυναίκες. 

NWL: Εδώ στην Ελλάδα το θέμα της μετανάστευσης 
είναι πολύ σημαντικό. Η κατάσταση ξεπερνά κάθε 
έννοια εργατικών δικαιωμάτων και υποτίμησης. 
Εσείς είπατε ότι η υποτίμηση της εργασίας περνά 

Το πρόγραμμα bracero (στα ισπανικά “δυνατό χέρι”) ήταν η 
σειρά συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού κατά τη διάρκεια 
του Β’παγκοσμίου πολέμου, με σκοπό φτηνό εργατικό δυναμικό 
να έρχεται για περιορισμένο χρόνο να δουλεύει στα τεράστια 
χωράφια των δυτικών ΗΠΑ.

μέσα από την υποτίμηση της κοινωνικής αναπα-
ραγωγής. Και αναρωτιέμαι, πώς ταιριάζει αυτό με 
την σημερινή κατάσταση των μεταναστών στην 
ελλάδα; 

SF: Η Ευρώπη σήμερα είναι πολύ χειρότερη για τους με-
τανάστες απ’ ό,τι η Β. Αμερική, γεγονός πολύ σημαντικό. 
Τα κράτη εφαρμόζουν πολιτικές σύμφωνα  με τις οποί-
ες η χώρα προέλευσης των μεταναστών είναι υπεύθυ-
νη για την αναπαραγωγή τους. Πολιτικές που κάνουν τις 
ζωές τους αβίωτες. Τους κρατάνε μόνο εάν δεν χρειάζε-
ται να τους πληρώνουν για την κοινωνική αναπαραγωγή 
τους, τους απαγορεύουν τα δικαιώματά τους, τους απα-
γορεύουν να απεργήσουν. Έρχονται, τους ξεζουμίζουν 
και τους πετάνε έξω. Αυτή είναι η ιδέα της χρήσης τους. 

Για παράδειγμα, στην Αμερική το πρόγραμμα των 
braceros (βλ. φωτό/λεζάντα) κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του ‘50, επέτρεπε σε μεξικανούς μετανάστες να δου-
λεύουν για μία ορισμένη χρονική περίοδο. Όμως πήγαι-
ναν μόνο όπου το κράτος ήθελε να δουλέψουν, δούλευ-
αν σε συνθήκες που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να ελέγξουν, 
χωρίς δικαιώματα, και μετά τους έστελναν πίσω. Σήμερα 
δε μπορούν να το κάνουν αυτό. Διεθνώς οι ροές των ερ-
γατών, το πού θα πάνε, δεν είναι ελέγξιμες. Νομίζω ότι η 
κατάσταση που μου περιγράφετε εδώ στην Ελλάδα εί-
ναι μία επίθεση έτσι ώστε να εδραιωθεί μια διαφορετική 
διαχείριση της μετανάστευσης. Η ελεγχόμενη μετανά-
στευση. Έτσι ώστε να μπορούν να τους πηγαίνουν όπου 
τους θέλουν για δουλειά. Αλλά τα κράτη δεν έχουν κατα-
φέρει να ελέγξουν πού θα γίνει η εκμετάλλευση του ερ-
γατικού δυναμικού. Και βέβαια έχουν γίνει πολλοί αγώ-
νες γύρω από την αναπαραγωγή των μεταναστών: για τη 
στέγαση, για την επανένωση με τις οικογένειές τους, για 
την ελευθερία στην κίνησή τους… Η Ε.Ε. δε θέλει γενικά 
μετανάστες. Θέλει μετανάστες που να είναι σε άθλια κα-
τάσταση. Ένα πληθυσμό εργατών που δε θα έχουν δικαι-
ώματα, ώστε να δημιουργήσουν μία μορφή σκλαβιάς, η 
οποία πάντα ήταν κεντρική για τον καπιταλισμό. Πρέπει 
να το θυμόμαστε ότι αυτή η σκλαβιά, παρόλο που εμείς 
δε τη βλέπαμε γιατί γινόταν στην Αφρική, είναι ο τρόπος 


