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Ψη φ ί δ ε ς  μ ν ή μ η ς  α π ό  τ ο  Α ρ χ ε ί ο ' 7 1 

Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας μια σχετικά νέα έκδοση, μια συλλογή αρχείων γύρω 
από το κίνημα για το μισθό στην οικιακή εργασία στη Νέα Υόρκη (1972-1977).1 Από 
αυτήν επιλέξαμε να μεταφράσουμε και να αναδημοσιεύσουμε ένα άρθρο το οποίο 
προέρχεται από το περιοδικό Tap Dance (κλακέτες), που κυκλοφόρησε το 1984. Το 
Tap Dance εκδιδόταν από μια μικρή ομάδα γυναικών, μελών της επιτροπής για το 
μισθό στην οικιακή εργασία και γυναίκες με άλλες εμπειρίες από το φεμινιστικό κί-
νημα των 70s. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, όπως πολλές άλλες εκείνη την πε-
ρίοδο, ένιωθαν την επείγουσα ανάγκη να ανασυνταχθούν, να κινητοποιηθούν και 
να έρθουν σε επαφή με όσες περισσότερες γίνεται για να αντιμετωπίσουν τη Δε-
ξιά, η οποία έκανε επίθεση σε όσα είχαν κερδίσει. Το περιοδικό αυτό αντανακλού-
σε τις αντιθέσεις κατά την περίοδο Ρήγκαν, την ανάδυση της ακροδεξιάς οργάνω-
σης «Moral Majority»,2 την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, την ανάπτυξη πυ-
ρηνικών, την επίθεση στις εκτρώσεις. Όπως αναφέρεται στο περιοδικό, ήταν μια ε-
πίθεση που αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, όχι μόνο για τις ίδιες τις γυναί-
κες αλλά και για όλα τα κομμάτια της εργατικής τάξης. 

Στο κείμενο αυτό καταπιάνονται με το θέμα της έκτρωσης, και τη σημασία 
που έχει για το κράτος ο έλεγχος της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Αφού 
παραθέτουν τη ρητορική της δεξιάς περί ηθικής και αξίας της ζωής, απαντάνε πως 
στην ουσία το κράτος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ανθρώπινη ζωή, αντίθε-
τα την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για μια πολύ πιο επιθετική πολιτική. Αντίστοιχα 
βλέπουν εχθρικά και το ρόλο της αριστεράς αλλά και κομματιών του φεμινιστικού 
κινήματος τα οποία τάσσονται με τις ιδέες αυτές, οι οποίες «μπορούν να οδηγήσουν 
στην αποπολιτικοποίηση του αγώνα μας». Πίσω από το «ηθικό ζήτημα» ισχυρίζο-
νται πως κρύβεται η ανησυχία του κράτους και των αφεντικών για επαρκή αριθμό 
εργατών, αλλά και την ποιότητα αυτών. Έτσι λοιπόν, η πολιτική κατά των εκτρώσε-
ων στοχεύει στο να γεννάνε περισσότερο οι «κατάλληλες» ενώ οι «ακατάλληλες» να 
στειρώνονται και ταυτόχρονα στην επιστροφή των γυναικών στο σπίτι και στην α-
πλήρωτη εργασία τους εκεί. 

Οι πολιτικές θεωρίες και πρακτικές κατά των εκτρώσεων που περιγράφονται, 
έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να υπάρχουν σταθερά και σε αυτόν τον τόπο. Ο λόγος 
και οι πρακτικές κατά των εκτρώσεων αναθερμαίνονται κάθε τόσο, αφού το «δημο-
γραφικό πρόβλημα» ή το «πρόβλημα υπογεννητικότητας» εμφανίζονται συχνά πυκνά 
στο δημόσιο λόγο, ενώ προωθούνται πολιτικές για την αναπαραγωγή των Ελλήνων υ-
πηκόων και ταυτόχρονα πολιτικές ελέγχου των μεταναστριών στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης αλλά και έξω από αυτά. Δεν παραμυθιαζόμαστε με τον κυρίαρχο λόγο για το 
δημογραφικό: ότι δηλαδή σε κάμποσα χρόνια από τώρα ο πληθυσμός θα είναι μισός 
και «ωιμέ, τι θα κάνουμε». Ότι δηλαδή το κράτος ανησυχεί για το μέλλον του και μαζί 
του πρέπει να ανησυχήσουμε και όλες εμείς. Αντίθετα,  αναγνωρίζουμε πως πρόκειται 
για πολιτικές που αφορούν το σήμερα, που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του πόσοι 
και ποιοι πρέπει να αναπαραχθούν. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιήσαμε λοιπόν πώς 
ζητήματα που μας προβληματίζουν σήμερα είχαν τεθεί και αναλυθεί σε βάθος από το 
φεμινιστικό κίνημα στο παρελθόν, με γνώμη ξεκάθαρη και ανταγωνιστική. Το ιδιαίτε-
ρο σε αυτή την περίπτωση είναι πως δε μιλάμε μόνο για διαφορετική χρονική περίοδο 
αλλά και έναν τελείως διαφορετικό τόπο. Παρόλα αυτά, οι στρατηγικές για την πειθάρ-
χηση της εργατικής τάξης αποδεικνύονται όμοιες. 

Περιοδικό  
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Η έκτρωση, το δικαίωμα στη ζωή και το γυναικείο κίνημα

Αν και η έκτρωση αποτελεί κεντρικό σημείο για όσες ασχο-
λούνται με τον φεμινισμό, το γυναικείο κίνημα διακατέχε-
ται ακόμα από αρκετή αμηχανία όσον αφορά την εκστρα-
τεία κατά της έκτρωσης. Η καμπάνια ψυχολογικής τρο-
μοκρατίας που έχουν εξαπολύσει οι δυνάμεις κατά της έ-
κτρωσης μοιάζει να έχει αποτέλεσμα. Εδώ και μήνες μας 

βομβαρδίζουν με προειδοποιήσεις ότι η έκτρωση είναι το πλέον «συ-
ναισθηματικό» και πλέον «διασπαστικό» ζήτημα που αντιμετωπίζει 
αυτή η χώρα –εννοώντας: πρέπει να προσέχουμε πριν θέσουμε ζήτη-
μα υπέρ της έκτρωσης γιατί η Δεξιά είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για 
να κερδίσει αυτή τη μάχη. Ακόμα πιο ύπουλη είναι η κατηγορία ότι το 
να υπερασπίζεσαι την έκτρωση είναι σημάδι ανευθυνότητας, αδιαφο-
ρίας και «ναρκισσισμού». […] Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι η ρητο-
ρική της Δεξιάς (ακόμα και όταν αυτή φορά «προοδευτικό» μανδύα), 
αλλά το γεγονός ότι πολλές φεμινίστριες φαίνεται να παίρνουν αυτές 
τις κατηγορίες στα σοβαρά, μπαίνοντας έτσι σε μια μάχη που ο τόπος 
και τα όπλα διεξαγωγής της επιλέγονται από τους εχθρούς μας. Συχνά, 
ας πούμε, διαβάζουμε στα κείμενα «υπέρ της έκτρωσης» ότι η έκτρω-
ση είναι ένα ηθικό ζήτημα, μια πολύ προσωπική επιλογή, που η κάθε 
μία τη σκέφτεται μόνη της με τη συνείδησή της. Υπάρχει ακόμα η τάση 
να επιδεικνύουμε τα «ηθικά μας διαπιστευτήρια», καθησυχάζοντας τις 
εαυτές μας ότι ο φεμινισμός δεν έχει να κάνει με τον εγωισμό/ατομι-
σμό και ότι οι φεμινίστριες στοχεύουν κι αυτές στο «χτίσιμο ισχυρών 
δεσμών» και «σταθερών δεσμεύσεων» μεταξύ των ανθρώπων, ακόμα 
ίσως και για μια σταθερή οικογενειακή ζωή. 

Για μερικές αδερφές αυτή η τάση προέρχεται από την ανάγκη 
τους να συνδιαλλαγούν με τους αριστερούς συντρόφους τους, πολ-
λοί από τους οποίους είτε είναι «μπερδεμένοι» όσον αφορά το ζήτη-
μα, είτε εναντιώνονται ανοιχτά στις εκτρώσεις, συντάσσοντας τους ε-
αυτούς τους με τη Δεξιά και το κράτος. Για άλλους είναι μέρος μιας γε-
νικότερης κλάψας για την «αποτυχία του γυναικείου κινήματος να α-
ντεπεξέλθει με ζητήματα που αφορούν τη μητρότητα, την οικογένεια 
και το φύλο». Ωστόσο αυτό σπάνια συνοδεύεται από μια εναλλακτική 
στρατηγική. Το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά βρισκόμαστε σε μια θέση 
άμυνας, κάτι που μόνο να ευνοήσει μπορεί όσους τάσσονται κατά της 
έκτρωσης. Το να δεχτούμε ότι η έκτρωση είναι ένα ηθικό ζήτημα, ένα 
ζήτημα «αξιών», το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί στην αποπολιτικο-
ποίηση των αγώνων μας. 

Επιπλέον, νομιμοποιεί την ιδέα ότι τα κίνητρα της Δεξιάς είναι 
«ανθρωπιστικής φύσης» -ότι το ζήτημά της είναι η «υπεράσπιση της 
ζωής στην πιο ευάλωτη μορφή της»,  «στο πιο αδύναμο στάδιό της» 
όπως το παρουσίασε ο γερουσιαστής John East. Στην πραγματικότητα 
η έκτρωση είναι εξίσου πολιτική με κάθε άλλο ερώτημα που έχει να κά-
νει με τις συνθήκες ζωής και εργασίας μας. Ο αγώνας υπέρ του δικαιώ-
ματος στην έκτρωση μπορεί να δοθεί μόνο εντός ενός πολιτικού πλαι-



28

κτοι (λιγότερο ικανοί να μετακινηθούν από μέρος σε μέρος και από δου-
λειά σε δουλειά) και άρα με λίγα λόγια ένα ακριβό εργατικό δυναμικό. Αν 
λάβει κανείς υπόψη και την ανησυχία πως οι κοινωνικές δαπάνες είναι ι-
διαίτερα αυξημένες παρέα και με τη στρατιωτική προετοιμασία για έναν 
πιθανό πόλεμο, μπορεί να γίνει κατανοητό το γιατί η παρούσα κυβέρνη-
ση είναι τόσο πρόθυμη να εξαναγκάσει τις γυναίκες να αναπαράγουν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα.[…]

Εδώ και αρκετό καιρό η «επιχειρηματική κοινότητα» προβληματίζε-
ται με το ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι διατεθειμέ-
νοι να εργαστούν σε υποδεέστερες δουλειές. […]

Οι επιχειρήσεις ωστόσο δεν ενδιαφέρονται μόνο για την «ποσότη-
τα» αλλά και για την «ποιότητα» των εργατών «τους». Το ερώτημα δεν εί-
ναι μόνο πόσα παιδιά θα γεννηθούν, αλλά και ποιος επιτρέπεται να ανα-
παραχθεί. Υπάρχει ο φόβος πως αν η τωρινή κατάσταση συνεχιστεί το 
εργατικό δυναμικό θα αποτελείται κυρίως από Λατινοαμερικάνους μετα-
νάστες, γυναίκες και μαύρους. Είναι αλήθεια πως οι μετανάστες εργάτες, 
ιδιαίτερα όταν δεν έχουν χαρτιά, μπορούν εκβιαστικά να παίρνουν χαμη-
λότερους μισθούς με το φόβο της απέλασης. Αλλά τι θα γίνει με τις μελ-
λοντικές γενιές, που πιθανώς να έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τους γο-
νείς τους;[…] 

Όσο για τους μαύρους, η εμπειρία των ‘60s και ‘70s έδειξε ότι δεν εν-
διαφέρονται και πολύ να κάνουν τις βρωμοδουλειές της λευκής κοινωνί-
ας και ότι μπορεί να κρατιούνται με το ζόρι στις πιο κακοπληρωμένες, πιο 
σκληρές και επικίνδυνες δουλειές, αλλά το τίμημα είναι συνεχείς κοινω-
νικές εκρήξεις. Οι γυναίκες από την άλλη με την μαζική είσοδό τους στην 
μισθωτή εργασία, αρνούνται όλο και περισσότερο να δουλέψουν ως ά-
μισθες εργάτριες στο σπίτι. Αυτό που ανησυχεί  στην πραγματικότητα τη 
Δεξιά δεν είναι τόσο το ότι οι γυναίκες «πηγαίνουν να δουλέψουν», αλλά 
το ότι δουλεύοντας με μισθό, υπονομεύουν τον παραδοσιακό τους ρόλο 
σ’ αυτήν την κοινωνία που τις προορίζει για απλήρωτες σκλάβες στο σπί-
τι, που με τη δωρεάν εργασία τους θα παρέχουν το υποστηρικτικό σύ-
στημα της διαδικασίας αναπαραγωγής: τα γεύματα, τα καθαρά ρούχα, το 
σεξ και τα καλά λόγια, που δίνουν στους άντρες τη δυνατότητα να επι-
στρέψουν το επόμενο πρωί στη δουλειά τους. 

Από αυτή την οπτική γωνία η εκστρατεία κατά των εκτρώσεων πε-
τυχαίνει με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια: (α) αναγκάζει κάποιες γυναίκες 
να γεννούν περισσότερους εργάτες˙ (β) αναγκάζει άλλες -αυτές για τις ο-
ποίες η ανατροφή ενός παιδιού είναι οικονομικά ανέφικτη -να καταφύ-
γουν σε στείρωση˙ (γ) στέλνει πολλές γυναίκες πίσω στο σπίτι, «εκεί όπου 
ανήκουν», όπου θα ολοκληρώσουν τον «φυσικό τους ρόλο» ως σύζυγοι 
και μητέρες (ίσως με λίγη παράλληλη «εργασία από το σπίτι» που θα γλι-
τώσει τις επιχειρήσεις από το κόστος ενός ολόκληρου μισθού).  

σίου, σε κοινή μοίρα με τα προνοιακά δικαιώματα, τις συνθήκες ασφά-
λειας στο χώρο εργασίας, το μισθό για την οικιακή εργασία, τα δικαιώ-
ματα των γκέι και ούτω καθεξής. Αν πάρουμε στα σοβαρά τον ισχυρισμό 
του Moral Majority, ότι αυτοί είναι οι αληθινοί προστάτες της ζωής, είναι 
σα να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός πως οι ίδιοι που σπαράζουν για τη 
ζωή του γονιμοποιημένου  ωαρίου, είναι και εκείνοι που υποστηρίζουν 
με όλο τους το είναι τις γενοκτονίες του Ρήγκαν στο Ελ Σαλβαδόρ και σε 
άλλες περιοχές του κόσμου˙ είναι οι ίδιοι που υποστηρίζουν τη θανατική 
ποινή και τα πυρηνικά όπλα και που, εδώ και χρόνια, υποστήριζαν τις ση-
μερινές περικοπές κοινωνικών δαπανών -περικοπές οι οποίες θα εμποδί-
σουν την επιβίωση εκατομμυρίων παιδιών. Με βάση τα παραπάνω γίνε-
ται ξεκάθαρο, πως η «ζωή» είναι το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει τις 
δυνάμεις «υπέρ της ζωής», και ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο 
από κάποιου είδους «ηθικό ζήτημα». 

Η Δεξιά μοιάζει να επιτίθεται στο ζήτημα της έκτρωσης σαν αυτό να 
είναι μεμονωμένο. Ωστόσο, η εξάλειψη των εκτρώσεων είναι μέρος ενός 
μακροπρόθεσμου πολιτικού προγράμματος, το οποίο θα έχει καταστρο-
φικές συνέπειες για τους εργάτες της χώρας. Όπως έχουν σημειώσει πολ-
λές φεμινίστριες, η εκστρατεία κατά των εκτρώσεων δεν μπορεί να δι-
αχωριστεί από τον Οικογενειακό Προγραμματισμό της κυβέρνησης Ρή-
γκαν, όπως αυτό εκφράστηκε με το Νόμο περί Προστασίας της Οικογέ-
νειας.[…]

[…]Πίσω από αυτό το δήθεν «ηθικό ζήτημα», βρίσκεται μια βαθιά 
ανησυχία οικονομικής φύσης. Οι δυνάμεις κατά των εκτρώσεων είναι α-
ποφασισμένες να επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα που έχει το κε-
φάλαιο με την εργασία, αρχίζοντας απ’ την ποιότητα και την ποσότητα 
της εργατικής δύναμης. Πρώτο και σημαντικότερο, η έλλειψη μελλοντι-
κών νέων εργατών. Η σταθερή μείωση των γεννήσεων κατά τη δεκαετία 
του ‘70 είναι ζήτημα κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και για την 
κυβέρνηση. Λιγότερα παιδιά σημαίνει λιγότεροι μελλοντικοί εργάτες, μι-
κρότερος ανταγωνισμός για εύρεση θέσης εργασίας, και επομένως υψη-
λότεροι μισθοί. Λιγότερα παιδιά σημαίνει γηραιότερο εργατικό δυναμι-
κό, δηλαδή εργάτες πιο εξειδικευμένοι, πιο απαιτητικοί, λιγότερο ευέλι-

1 Ο τίτλος του βιβλίου είναι: «Wages for housework, The New York Committee 1972-1977: 
history, theory, documents», επιμ. Silvia Federici και Arlen Austin, Brooklyn, N.Y.(2017). 

2 Το Moral Majority ήταν μια πολιτική οργάνωση στις ΗΠΑ, η οποία ήταν φιλικά προσκείμε-
νη στη χριστιανική δεξιά και το ρεπουμπλικανικό κόμμα και όπως φαίνεται έπαιξε βασικό 
ρόλο στις κινητοποιήσεις ενάντια στις εκτρώσεις εκείνη την περίοδο.
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Από την ίδια διαδήλωση με την προηγούμενη εικόνα. Το πανό γράφει  

«Μισθοί για την οικιακή εργασία».


