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Istnieja ̨ różne sposoby kooptacji ruchu kobiecego i udaremniania mu
wszelkich możliwości stania sie ̨ autonomicznym i rewolucyjnym ruchem
politycznym. Jeden z nich zakłada, że bed̨ziemy asystować kapitalizmowi we
włac̨zaniu i integrowaniu kobiet w nowe obszary stosunków wyzysku. […]
Owo wykorzystanie rebelii do włac̨zenia najbardziej słyszalnej mniejszości,
aby służyła celom rozwoju kapitału z „odnowiona ̨energia ̨ i witalnościa”̨, nie
jest ani czymś nowym, ani czymś ograniczonym tylko do kobiet. To ogólna
zasada rozwoju kapitalistycznego. Na przykład byłym światem kolonialnym,
który Brytyjczycy „wyedukowali” do samodzielnego rzad̨zenia sie,̨ rzad̨za ̨
„wdziec̨zni ludzie z zewnat̨rz” (ang. grateful outsiders). Musimy uważnie
przyjrzeć sie ̨ temu, w jaki sposób mamy być „wykorzystane”, jeśli chcemy
zapobiec sytuacji, w której bed̨ziemy sie ̨ organizować tylko po to, aby
kapitalizm mógł stać sie ̨ mniej zacofany, oraz uczestniczyć w procesie
dalszego zniewalania nas, zamiast działać na rzecz jego zniszczenia, co
stanowi jedyny możliwy proces wyzwolenia.

Inny, choć powiaz̨any z powyższym, sposób kooptacji w pewnym stopniu
już ma miejsce, a jego sprawca ̨ sa ̨ organizacje lewicowe. Skutecznie przeko-
nały nas, że jeśli chcemy złac̨zyć sie ̨ z kobietami z klasy robotniczej, musi
sie ̨ to dokonać albo poprzez te właśnie organizacje, albo, nawet w wiek̨szym
stopniu, poprzez ich definicje klasy społecznej, ich orientacje i ich sposoby
działania. Wyglad̨a to tak, jakby blokowały one otwarte drzwi. Podważaja ̨za-
sadność autonomicznego ruchu kobiecego albo wprost, albo pośrednio (mar-
ginalnie traktujac̨ kobiety, które sa ̨ wszak szczególnie wyzyskiwana ̨ grupa ̨
w ramach klasy). Dla nich „prawdziwa” klasa robotnicza ma biała ̨ skóre ̨ i
jest meż̨czyzna ̨ po trzydziestce. Rasizm, mes̨ki szowinizm i dominacja ze
wzgled̨u nawiekmaja ̨tuwspólny rodowód. Chce sie ̨z nas skutecznie uczynić
czynnik pomocniczy wzgled̨em „ogólnej” walki – tak, jakby to oni reprezen-
towali uogólniona ̨walke ̨ i jakby mogła istnieć ogólna walka bez kobiet oraz
bez meż̨czyzn przyłac̨zajac̨ych sie ̨ do kobiet i popierajac̨ych ich postulaty.
Główny problem, w odniesieniu do którego przełkneł̨yśmy ich orientacje ̨ i
zostałyśmy dokooptowane, abymóc bronić naszego własnego ruchu, to kwe-
stia uzwiaz̨kowienia kobiet. […]

Oto gdzie ruch może nabrać kształtów lub zostać złamany. Możemy być
współczesnymi sufrażystkami, jedynie nieco groźniejszymi, gdyż o ile one
zachec̨ały kobiety do korzystania zwolności prawwyborczych,my bed̨ziemy
je zachec̨ać do korzystania z wolności poprzez prace.̨

Niewat̨pliwie czasem bed̨ziemy zaniedbywać nasz obowiaz̨ek, gdy nie
udzielimy wsparcia czy nawet zachet̨y kobietom domagajac̨ym sie ̨ miejsc
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pracy, zwłaszcza tam, gdzie sa ̨ one z dala od branż zdominowanych przez
kobiety, co oznacza, że fabryki wyzysku (ang. sweat shops) staja ̨ sie ̨ jedynym
miejscem w promieniu wielu kilometrów, w którym kobieta może zarobić
na tyle dużo, by pokryć koszty inflacji i uniknać̨ własnej degradacji, ozna-
czajac̨ej dla niej konieczność proszenia meż̨a o pieniad̨ze na rajstopy. Jeśli
jednak ograniczymy sie ̨ do tego, jeśli to ma być nasz program, a nie jedynie
taktyka wspierania mobilizacji kobiet w konkretnych sytuacjach, bed̨zie to
oznaczało, że całe nasze działanie sprowadza sie ̨ do organizowania kobiet
do bardziej skutecznego i bezwzgled̨nego wyzysku.

Pytanie brzmi: jakie mamy ogólne alternatywy w kwestii organizacji i
postulatów?

Po pierwsze, organizacja kobiet jest na niskim poziomie. To najważniej-
szy powód, dla którego kobiety w ruchu zmuszone sa ̨ przyciag̨ać kobiety do
zwiaz̨kówzawodowych. Otomamy instytucje ̨już działajac̨a ̨i „doświadczona”̨
– my zaś takie nie jesteśmy – której nie trzeba budować od podstaw. Próba
budowania organizacji bez tradycji (poza tradycja ̨ samej walki) to wyłama-
nie sie ̨ z innych tradycji, które – obok innych rzeczy – przez stulecia uda-
remniały stworzenie rewolucyjnego ruchu kobiecego. Trudno myśleć o nie-
zależnej organizacji – niezależnej od każdego sektora establishmentu a tym
bardziej stworzyć ja,̨ bez zaangażowania tysiec̨y kobiet. […]

Musimy skupić sie ̨ na żad̨aniach, poprzez które ruch w kilku słowach
wyraża zakres sprzeciwu wobec ucisku i wyzysku kobiet. Napiec̨ie pomie-̨
dzy walka ̨ lokalna ̨ a wyrażonymi zasadami ruchu nie zanika, ale wraz z każ-
dym lokalnym żad̨aniem, które mobilizuje kobiety, gdziekolwiek sa,̨ walka
traci swój sporadyczny, prowincjonalny i izolowany charakter. Żad̨ania od
poczat̨kumusza ̨dotyczyćmożliwości nowych rodzajów i obszarów działania
w każdej lokalnej sytuacji, a jednocześnie nie tracić z pola widzenia kwestii
fundamentalnych. Można o tym powiedzieć wiec̨ej, ale lepiej przejść do pro-
ponowanych żad̨ań.

1. Żad̨amy prawa do tego, by pracowaćmniej.Krótszy tydzień roboczy
dla wszystkich. Dlaczego ktokolwiek miałby pracować dłużej niż dwadzie-
ścia godzin w tygodniu? Gospodynie domowe boja ̨ sie ̨poprosić meż̨czyzn po
tygodniu przynajmniej czterdziestogodzinnej harówki, aby zajel̨i sie ̨ swymi
dziećmi i swoja ̨własna ̨bielizna.̨ A jednak kobiety właśnie to robia ̨- dla siebie
i dla meż̨czyzn. Gdy kobietom grozi sie ̨ zwolnieniami, walka musi dotyczyć
postulatu krótszego tygodnia roboczego. (Może wówczas meż̨czyźni dla od-
miany przejma ̨ od nas przywództwo).

3



2. Żad̨amy gwarantowanego dochodu dla kobiet i meż̨czyzn, pracu-
jac̨ych i niepracujac̨ych, zameż̨nych i niezameż̨nych. Jeśli wychowujemy
dzieci, mamy prawo do płacy umożliwiajac̨ej przeżycie (ang. living wage).
Klasa panujac̨a gloryfikuje macierzyństwo tylko wtedy, gdy jest wypłata,
dziek̨i której można sobie na nie pozwolić. Pracujemy dla klasy kapitalistów.
Niech nam płaca,̨ albo pójdziemy do fabryk i biur, i posadzimy nasze dzieci
na kolanach ich ojców. Zobaczmy, czy bed̨a ̨ w stanie robić samochody
Forda i zmieniać pieluchy w tym samym czasie. Żad̨amy płac za prace ̨ do-
mowa.̨Wszyscy, którzy zajmuja ̨ sie ̨ domem, maja ̨ prawo do wynagrodzenia
(meż̨czyźni także).

3. W tym kontekście żad̨amy możliwości kontroli nad naszym wła-
snym ciałem. Nawet jeśli kontrola urodzeń byłaby bezpłatna, czy byłaby to
faktycznie kontrola? A jeśli bed̨ziemymiały dostep̨ do darmowych aborcji na
życzenie, czy bed̨zie to kontrola? A co z dziećmi, które chcemy, ale na które
nas nie stać? Jesteśmy zmuszone domagać sie ̨ aborcji i sterylizacji tak samo,
jak zostałyśmy zmuszone domagać sie ̨ miejsc pracy. Dajcie nam pieniad̨ze
i dajcie nam czas, a bed̨ziemy miały wiek̨sze możliwości kontrolowania na-
szych ciał, umysłów i zwiaz̨ków. Wolna kontrola urodzin, darmowe aborcje
dla każdej, która sobie tego życzy (w tym dla naszych sióstr za granica,̨ któ-
rym odmawia sie ̨ tego prawa – siostrzeństwo ma wymiar mied̨zynarodowy).
Domagamy sie ̨ prawa do tego, aby mieć dzieci albo ich nie mieć. […]

4. Żad̨amy równej płacy dla wszystkich.[…]
5. Żad̨amy przerwania podwyżek cen, w tympodatków, czynszów, żyw-

ności i ubrań. […]
6. Żad̨amy darmowych, kontrolowanych społecznie żłobków i przed-

szkoli. Mamy prawo do społecznej egzystencji bez konieczności szukania
kolejnej pracy poza domem. Matki również maja ̨prawo, by pracować krócej.
[…]

Zaczynamy od zjednoczenia tego, co kapitał podzielił. Jeśli meż̨czyźni
nie nauczyli sie ̨ jeszcze wspierać podjet̨ej przez nas walki o równa ̨ płace,̨ to
dzieje sie ̨tak dlatego, że wciaż̨ maja ̨w odróżnieniu od nas przywileje, zwłasz-
cza wat̨pliwy „przywilej” samej płacy, które zaślepiły ich w klasowym inte-
resie. Za niejednoczenie sie ̨ z nami zawsze słono płacili utrata ̨miejsc pracy,
które zajmowała „tańsza” kobieca siła robocza. Wciaż̨ możemy stanać̨ wo-
bec konieczności konfrontacji nie tylko z pracodawcami, zwiaz̨kami zawodo-
wymi i rzad̨em, ale również meż̨czyznami, gdy domagamy sie ̨ równej płacy.
Postulat równej płacy dla wszystkich może zachec̨ić ich do wysuniec̨ia po-
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stulatu równej płacy wśród nich samych, jak i do zjednoczenia sie ̨ z nami.
[…]

Możemy organizować kobiety tam, gdzie pracuja ̨ jako pracownice na-
jemne, gdzie robia ̨ zakupy, gdzie żyja ̨ i pracuja.̨ Kobiety w wielu dzielnicach
przemysłowych maja ̨ w pobliżu pasaże handlowe, gdzie robia ̨ zakupy w
czasie przerwy obiadowej. Nierzadko mieszkaja ̨ w pobliżu. Możemy zaczać̨
od rozdawania ulotek we wszystkich tych miejscach, stawiajac̨ sobie za cel
zorganizowanie kobiet wokół ich najbardziej palac̨ych problemów, jak: czas
pracy, płace, inflacja, opieka nad dzieckiem i niewolnictwo. Gospodynie
domowe moga ̨ udać sie ̨ do biur opieki socjalnej i żad̨ać pienied̨zy, tak jak
zrobiły to kobiety i dzieci w regionach górniczych – nie musimy czekać, aż
meż̨czyźni przyłac̨za ̨ sie ̨ do strajku, ale możemy domagać sie,̨ by wsparli
nasze działania.

Możliwe, że kobiety (albo my same) bed̨a ̨ czuły sie ̨ zbyt słabe, by działać
niezależnie od zwiaz̨ków zawodowych (choć nasze zadanie polega na pod-
kreślaniu ich potencjalnej siły), a gdy zaczna ̨ działać, moga ̨ z różnych stron
doświadczać nacisku – zwłaszcza pracodawców – aby sie ̨do zwiaz̨ków zapisy-
wały. W tym momencie trudno powiedzieć, bed̨zie dalej. Jeśli pomożemy im
wysunać̨ żad̨ania, nawet to, co otrzyma ja ̨od zwiaz̨ków zawodowych, bed̨zie
wiek̨szym osiag̨niec̨iem. Zyskaja ̨pewność siebie i doświadczenie. My wszyst-
kie je zyskujemy, wspólnie. Możemy podejmować strajki przeciwko inflacji,
podwyżkom czynszów, pracy zmianowej kobiet i meż̨czyzn. Gospodyniom
domowym możemy zaoferować życie społeczne innego rodzaju niż jeszcze
jedna praca – możemy im zaoferować walke ̨ jako taka.̨ […]
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