
Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Dox
Moje rozczarowanie feminizmem

6 kwietnia 2016

wolnosciimilosc.bzzz.net
Tytuł jest nawiaz̨aniem do jednej z prac Emmy Goldman

pl.anarchistlibraries.net

Moje rozczarowanie feminizmem

Dox

6 kwietnia 2016



Witam.
W wieku wczesnej adolescencji, zorientowałam sie ̨ w jakim kierunku ma

zmierzać moje życie z racji tego, że urodziłam sie ̨ z kobiecym ciałem. Mam
być uprzedmiotowianym bytem podporzad̨kowanymmeż̨czyznom? Tamyśl
sprawiła, że zbierałam na operacja ̨ zmiany płci, gdy dorosne.̨ Chciałam zro-
bić wszystko, by uniknać̨ tego, co znaczy być kobieta.̨ Potem poznałam dys-
kurs feministyczny. Uznałam ten pomysł za dobry. Kobiety sa ̨ równe meż̨-
czyznom. Super. Można być człowiekiem bed̨ac̨ kobieta.̨ Git.

Jednak, odkad̨ pamiet̨am, coś mnie w tym feminizmie wkurwiało. Już jako
16-latka doszłam do wniosku, że coś jest nie tak z tym dyskursem. Mówiłam
o tym, że kobiety znajduja ̨ sie ̨ obecnie na uprzywilejowanej pozycji, bo dzie-̨
ki temu co wywalczyły, moga ̨ być wolne; że cały proces emancypacji doty-
czył tylko kobiet. Pamiet̨am, mówiłam „kobiety wszyły z tej bajki, a ci biedni
chłopcy zostali sami na tych swoich białych koniach i na dodatek nie rozu-
mieja ̨ czemu tak sie ̨ stało”. Nie był to wyraźnie popularny poglad̨, bo nigdy
nie wywoływał dyskusji. Co najwyżej milczenie bad̨ź zmieszane potakiwanie.

Ta kwestia powraca po latach. Codziennie widze ̨ ogromna ̨ potrzeba ̨ poli-
tyczna ̨ zmiany sytuacji, w jakiej znalazł sie ̨ świat w obliczu emancypacji ko-
biet. Feminizm zastygł, doszedł do martwego punktu. Uniemożliwiajac̨ tym
samym rozwój procesów równościowych. Walka o równość została z zało-
żenia zawłaszczona przez kobiety. Historia feminizmu i jej polityczność to
kobiety. Przeciw czemu one walcza ̨ po emancypacji ekonomicznej? Przeciw
patriarchatowi! Przeciw kulturze, która nie stwarza możliwości całkowitej
równości. Przeciw władzy nad kobietami. Przeciw wzorcom petryfikujac̨ym
role ̨ kobiety.

Wiadomo, oczywiście, że różne fale feminizmu mierzyły sie ̨ z różnymi in-
telektualnymi problemami. Trzecia fala feminizmudoszła do tego, że realiza-
cja siebie- kobiety poprzez bycie „jak meż̨czyzna” było kiepskim pomysłem.
Powstała ideologia queer. Mamy gender studies. Ale co z tego wynika?

Według mnie niewiele. W walce o równość nie ma miejsca dla meż̨czyzn.
Powiedzenie, ze patriarchat istnieje i jest zły nie załatwia problemu, a
wrec̨z marginalizuje głos meż̨czyzn. Nie ma dla nich miejsca jako dla ofiar
patriarchatu. Nie ukrywajmy, że feminiści to zawsze tylko „meż̨czyźni,
którzy wspieraja ̨ kobiety”. Ruch feministyczny kompletnie zapomniał o
tym, że kultura płci tak samo okalecza meż̨czyzn, jak kobiety.

To nie jest tak, że faceci sami z siebie chca ̨ dyskryminować kobiety. Im
to nakazuje kultura! Tak samo jak przez setki lat kultura nakazywała kobie-
tom wystep̨ować w tej, a nie innej roli społecznej. Od urodzenia facet słyszy,
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co to znaczy „być meż̨czyzna”̨, tak samo jak kobiety słysza ̨ instrukcje bycia
kobieta.̨ Indoktrynacja jest dla facetów stawka ̨ być albo nie być. Musza ̨ sie ̨
wyzbyć takich aspektów człowieczeństwa jak emocjonalność, empatia czy
współpraca. Być meż̨czyzna ̨ to znaczy „nie być jak baba”. To znaczy być sil-
nym, rywalizować i zawsze wygrywać.

Jeśli walka z patriarchatemma być atakiem na tak „wyprodukowana”̨ gru-
pe ̨ społeczna,̨ to ja dziek̨uje.̨ Jak dla mnie to jest smutne. Nie dość, że społe-
czeństwo robi facetom tak straszliwa ̨przemocw ramach dehumanizacji jaka ̨
im funduje od momentu narodzin, to jeszcze słysza ̨ oni od wyzwolonych ko-
biet, że sa ̨ chujowi, bo co krok powielaja ̨ zachowania i myślenie patriarchal-
ne. Czy to brzmi jak zachet̨a dowspółpracy? Kobiety zapomniały, że ichwróg
to kultura i władza, a nie faceci. Zamiast wyciag̨ać do nich rek̨e ̨ i zachec̨ić, do
tego, że światmoże być lepszy…Niewidza ̨wmeż̨czyznach ani cierpienia, ani
potencjalnych partnerówwwalce o równość. Przede wszystkim, nie widza ̨w
nich przyjaciół, a to fundamentalne dla współpracy przy budowie społeczeń-
stwa opartego na wolnościowych wartościach. Kobiety chca ̨ działać tylko z
kobietami. A przecież nie zmienimy tego świata same.

Zamiast szukać łatwego wroga, trzeba ruszyć wyobraźnie.̨ Bo nie ukrywaj-
my, że mizoandryczek nie brakuje. Kuszac̨e jest wyładowanie swojej złości
na tych „normalnych facetach”, którzy staja ̨ sie ̨ winni patriarchalnej kultu-
rze. Za dużo hejtu. Jak człowiek, który całe życie słyszy, że niemoże być słaby
i nie może być miły, ma nagle odrzucić cały proces maskulinizacji i stać sie…̨
nie wiem czym? Jedyna droga bycia meż̨czyzna ̨ na lewicy to określenie sie ̨
jako osoba homoseksualna lub queer. A nie ukrywajmy, że to nie przemawia
do wszystkich. W ruchu równościowym brakuje przekazu pozytywnej me-̨
skości. Tego, że jako meż̨czyzna jesteś super taki jaki jesteś i nie musisz być
silny; że zasługujesz namiłość, godność i szacunek dlatego, że jesteś człowie-
kiem. I że można realizować swoje człowieczeństwo jednocześnie określajac̨
sie ̨ jako meż̨czyzna.

Meż̨czyźni doświadczaja ̨ w dzisiejszym świcie podwójnej dehumanizacji.
Pierwotnie przez kulture,̨ wtórnie przez kobiety. Co za ironia, żeby w XXI
wieku stwierdzenie „meż̨czyzna też człowiek” było rewolucyjne. Na koniec
sieg̨ne ̨po znany slogan „girls just want to have fun”. Chłopaki też chca ̨mieć
fun. Ale nie we władzy i pieniad̨zach, do czego zmusza ich kultura, tylko taki
prawdziwy, ludzki. Nie maja ̨ jednak dostep̨u do tego rodzaju myślenia. Bar-
dzo trudno jest wytworzyć pozytywne samoupodmiotowienie, szczególnie
w dzisiejszych czasach przesiak̨niet̨ych seksualizacja ̨ konsumpcji. Wiec̨ co z
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tym przekazem? Musimy o tymmówić, bo jeśli faceci nie usłysza ̨zachet̨y do
możliwości pozytywnego bycia, to usłysza ̨ inna,̨ narodowo-katolicka.̨

Czekam z utes̨knieniemna czwarta ̨fale ̨feminizmu, która bed̨zie zakładała
wspólne tworzenie i realizacje ̨pozytywnego egzystowania kobiet imeż̨czyzn
w społeczeństwie i… no właśnie, ten „fun”.

EDIT sierpień 2018:
Pamiet̨ajmy też, że oprócz dehumanizacji jakiej doświadczaja ̨ wszystkie

osoby w procesie socjalizacji do roli płciowej, system różnicuje nas pod ka-̨
tem uprzywilejowania. Przywileje te sa,̨ jak to sie ̨ trafnie mówi, „przezroczy-
ste” dopóki nie uświadomimy sobie ich i ich wpływu na nasze funcjonowa-
nie w społeczeńśtwie. Koniecznym jest pamiet̨ać o tym, że osoby, które sa ̨
białymi cis-płciowymi heterseskualnymi meż̨czyznami maja ̨ tych przywile-
jów społecznych najwiec̨ej.Wiec̨ jeżeli chcewie ̨daż̨yć dowolności i równośći
to, walczac̨ z konsekwencjami procesu maskulinizacji, koniecznym jest też
walczyć z przywilejami jakie nadane zostały daje osobie przy urodzeniu. W
tym celu należy być w ciag̨łej refleksji i krytyce wobec swojego zachowania;
czytać teksty obażajac̨e przywileje (Meż̨czyźni objaśniaja ̨mi świat- Rebecca Sol-
nit;lub Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry- Reni Eddo-Lodge;
lub o „ableizmie” : oprzywilejach osób pełnosprawnych w stosunku do osób
z niepełnosprawnościmi fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi…); py-
tać innych osób czy czuja ̨sie ̨ z nami bezpiecznie, czy możemy coś zrobić aby
poczuły sie ̨ bezpieczniej; potrafić sie ̨ wycofać z danej przestrzeni jeżeli zaj-
mujemy w niej zbyt dużo miejsca i zostacić ta ̨ przestrzeń osobom, które nie
sa ̨ tak uprzywilejowane jak my; słuchać krytyki pod naszym adresem i nie
dyskutować z nia;̨ starać sie ̨ i okazywać szacunek wszystkim osobom.

W ramach równości genderowej wszelkich istot ludzkich polecam prak-
tyke ̨ ruchu queer. Nie zapominajmy, że istnieja ̨ wiec̨ej niż dwie płci. Osoby,
o różnych tożsamościach genderowych zasługuja ̨ na takie samo upodmioto-
wienie. W walce o równość nie ma miejsca na transfobie,̨ queerfobie,̨ inter-
fobie ̨ i cisfobie.̨

Wszystkie jesteśmy osobami <3
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