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Płeć jako narzed̨zie władzy
Płeć to hierarchia, kolejne narzed̨zie władzy, które rozróżnia i kategoryzuje
ciała/osoby. Ciała sa ̨podzielone na płcie na podstawie wyglad̨u, zachowania,
pozycji ekonomicznej/społecznej/kulturowej i innych. Kategorie sa ̨ ułożo-
ne w hierarchie,̨ w której meż̨czyźni i ich praca jest bardziej ceniona niż ko-
biety i ich praca (praca domowa, opieka nad młodzieża/̨osobami starszymi,
praca psychologiczna/społeczna, usługi gastronomiczne, handel detaliczny,
wszystkie prace oparte na pracy emocjonalnej itp.).

Płeć używa swoich kategorii, aby odgrywać role ̨ w rzad̨zeniu sfera ̨ spo-
łeczna ̨w celu zachowania jej reprodukcji. Tworzy podział pracy ze wzgled̨u
na płeć, mied̨zy mes̨ka ̨ i żeńska,̨ „meż̨czyzna”̨ i „kobieta”̨. Praca kobiet jest
mniej ceniona i opłacana, a w przypadku wiek̨szości prac domowych wcale.
Wyceniajac̨ prace ̨kobiet mniej niż te ̨wykonywana ̨przez meż̨czyzn, próbuje ̨
sie ̨ je ekonomicznie uzależnić odmeż̨czyznw ramach klasy robotniczej. Obo-
wiaz̨kowe poleganie na zwiaz̨kach heteroseksualnych jest tak stare jak cy-
wilizacja i społeczeństwo klasowe. Kobiety sa ̨ zmuszane, strukturalnie oraz
interpersonalnie, do zwiaz̨ków z meż̨czyznami w celu przetrwania i repro-
dukcji cywilizacji. Jak ujet̨o to w „Against the Couple-Form”,

„zamiast z esencjalistycznej koncepcji, kategoria kobiet wywo-
dzi sie ̨ z płciowej metody wyzysku i sprowadza pewne rodzaje
pracy do prywatnej, nieodpłatnej strefy”.

Sfery pracy reprodukcyjnej.
Wyzysk ekonomiczny nie jest jedynym sposobem, w jaki rzad̨zi nami płeć.

Na poziomie społecznym płeć wyznacza standardy i normy dla naszych ciał
i zachowań. Ciała sa ̨ klasyfikowane w oparciu o drugorzed̨ne cechy płciowe,
głos, zachowania, ubiór/ estetyke/̨pochodzenie etniczne itp. Oczekiwania te
różnia ̨sie ̨w zależności od sytuacji i pozycji społecznej/kulturowej. Płeć regu-
luje ciała według pewnych norm, które maja ̨być interpretowane na określo-
ne kategorie (meż̨czyzna/kobieta itp.). Normy te reguluje ściślejsza interpre-
tacja dla kobiet i surowsza kara za ich przekroczenie. To właśnie płeć każe
kobietommyśleć, że jesteśmy za mało lub za bardzo troche ̨czymś jednym, a
troche ̨drugim. Płeć reguluje to jak sie ̨poruszamy („w nocy nie jest bezpiecz-
nie”) i nasze możliwości („to nie jest to, co robia ̨ kobiety”, „kobiety nie po-
winny robić tego czy tamtego”). Płeć wytwarza nasze lek̨i/pragnienia bycia
„mes̨kimi” i „kobiecymi”, aby sprostać kapitalistycznemu ideałowi łatwych
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do zidentyfikowania, kategoryzowania i przewidywalnych ciał i działań. Płeć
rzad̨zi sfera ̨ społeczna.̨

Zarzad̨zanie i płeć definiuja ̨ wszystkie aspekty hierarchii cywilizacji. Za-
rzad̨zanie to regulacja, normalizacja i (re)produkcja ciał/ludzi i terytorium.
Czyni to poprzez wiez̨ienia, policje,̨ nadzór, granice, płeć, prace,̨ eksmisje,
szkołe,̨ rasizm, zadłużenie, ksenofobie ̨ itp., tworzac̨ klase ̨ tych, którzy korzy-
staja,̨ i klase ̨ tych, którzy cierpia.̨

Czym jest to, co ma być zrobione
Każdy w środowisku wie, że trzeba ”robić totalna ̨ rozwałke”̨ (make total de-
stroy), znieść cokolwiek, rozbić to czy tamto. Płeć to tylko kolejny aparat,
który należy rozbić, spalić i rozrzucić pozostałości. Aby zniszczyć taki apa-
rat, musimy zniszczyć jego korzenie. Lecz po drodze jest gleba, która zakry-
wa je i chroni. Policja, rasiści, mizogini – patriarchowie wszelkiej maści – to
jest gleba, która ̨musimy przekopać.

Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Konfrontacja z policja ̨ wymaga bojowości
(czujność + świadomość + wiedza taktyczna), a bojowość ta wymaga zaanga-
żowania i przygotowania, na które wiele osób nie jest gotowych. W wiek̨szo-
ści „środowisk postep̨owych” przejście do ofensywy jest postrzegane jako
pochopne, nierozważne lub w najgorszym przypadku jako reakcyjne. Rewo-
lucjoniści wiedza,̨ że ci, którzy czekaja,̨ aż uderzy ich ofensywa państwa, któ-
rzy czekaja,̨ aż jakaś tragedia zostanie wykorzystana jako dźwignia i uspra-
wiedliwienie reform, sa ̨prawdziwymi reakcjonistami. Rewolucjoniści musza ̨
wyjść poza półśrodki, poza reformy, ustep̨stwa i wycofywanie sie,̨ i naciskać
na oderwanie sie ̨ od normalności codziennego życia. Musimy daż̨yć do po-
wstania przeciwko wszelkiej władzy.

“Insurekcja KtóraNadchodzi” stwierdza: „Celemkażdej insurekcji jest aby
stała sie ̨ ona nieodwracalna”. Odnalezienie sie ̨w takiej nieodwracalnej sytu-
acji oznacza wykopanie korzeni i rozmontowanie patriarchatu oraz wszyst-
kich innych form hierarchii. Mówiac̨ bardziej realnie, oznacza to, że mamy
społeczności i przestrzenie, które sa ̨nie tylko bezpieczne, ale także stanowia ̨
zagrożenie dla tych, którzy sprzeciwiaja ̨ sie ̨ naszym pragnieniom i naszym
przestrzeniom. To nie tylko bezpieczna przestrzeń dla grupy czytelniczej,
ale odzyskane terytorium zdolne do zaspokojenia potrzeb klasy robotniczej/
kobiet/wykluczonych (wolne od przemocy wynikajac̨ej z istnienia płci). Te
przestrzenie nie spadna ̨ nam z nieba. Stanie sie ̨ to poprzez okupacje ̨ pogra-
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nicza i miejsc produkcji lub mniej formalnych terytoriów oporu, takich jak
grupa przyjaciół, którzy trzymaja ̨sie ̨razem, stworzymy lub odzyskamyprze-
strzeń dla wszystkich.

Żadnego chowania sie,̨ żadnych panów
Nasza insurekcja wymierzona w płeć nie może kończyć sie ̨ tylko na samo-
identyfikacji płci czy nowej liście terminów, których wszyscy powinni sie ̨
nauczyć i szanować. Insurekcjamusi przekroczyć te granice, aby swobodniej
bawić sie ̨działaniem, zachowaniem, seksualnościa ̨ itp. Tak, aby robienie lub
czerpanie przyjemności z tego czy innego nie wtłaczało cie ̨ do jakiejś ogra-
niczajac̨ej roli.

Być wolnym od rzad̨zenia pociag̨a za soba ̨bycie wolnym od płci. Bycie wol-
nym od płci wymaga bycia wolnym od kategoryzacji, normalizacji i wyzysku
rzad̨zenia.
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