
להגות ולפוליטיקה הסוציאליסטית עבר מורכב 
בכל הקשור למאבק לשוויון בין גברים ונשים. 
אמנם שארל פורייה, סוציאליסט בן המאה ה־19, 
היה הראשון שעשה שימוש במושג ”פמיניזם” 
ואף ראה בשחרור האישה תנאי לשחרור האדם 
והחברה, אך על אף המחויבות הכללית לשחרור 
כלל בני האדם )באמצעות שחרור מעמד העובדים(, 
לקתה פעמים רבות התנועה הסוציאליסטית – על 
הוגיה, ארגוניה ומפלגותיה – בהתעלמות מסוגיית 
המגדר. לעיתים אף שימרו פעולות של כוחות 
סוציאליסטיים את מעמדן הנחות של הנשים 
בחברה ואת הנחיתות הכפולה של הנשים העובדות 
בתוכה. במקביל, בקרב התנועה הפמיניסטית 
ניתן היה למצוא עיוורון לשאלת המעמד, למשל 
במאבקים לשיפור חייהן ומעמדן של נשים בנות 
המעמד הגבוה, לפעמים על חשבון נשים )וגברים( 

מהמעמדות הנמוכים.
דומה שבעניין זה כדאי היה לשוב להגותו של 
שארל פורייה, שכן חשיבות העיסוק בשאלות מגדר 
ובמעמדן של נשים בחברה אינו חשוב רק למען 
קידומן של נשים. נשים אינן עוד ”מגזר”, ”קבוצה 
מוחלשת” ובוודאי שאינן ”מיעוט”. נשים אינן רק 
רוב בחברה, אלא – בדיוק כפי שאמר פורייה – 
האינטרסים של נשים מהווים את האינטרסים של 
החברה כולה. אי אפשר לפעול לקידום שוויון 
בין בני האדם ללא התייחסות למבנים, לנורמות 
ולפעולות המעצבות את היחסים הבלתי שוויוניים 

בין גברים ונשים.
סוגיה מרכזית למעמדן של נשים בחברה היא ייצוגן 
הזעום בפוליטיקה. אי אפשר לדמיין פוליטיקה 
סוציאל־דמוקרטית ופמיניסטית ללא ייצוג שווה 
לנשים בתוכה. הבחירות המוניציפליות המתקיימות 
בחודש בו יוצא גיליון זה הן זירה מרכזית בה צריכה 
להיעשות עבודה רבה על מנת להגיע לשוויון, 
כאשר ייצוג הנשים ברשויות המקומיות לפני 

הבחירות נמוך אף מייצוגן בכנסת ובממשלה.
שאלת הייצוג היא חשובה אך אינה מספיקה. 
חתירה לשוויון בין גברים ונשים, שחרור האדם 
והחברה וכינון חברה סוציאל־דמוקרטית לא 
יוכלו לקרות ללא אימוץ ויישום של מדיניות 
פמיניסטית, בתוך וכחלק אינטגרלי מהפוליטיקה 

ותפיסת העולם הסוציאל־דמוקרטית. נכון, על אף 
שפעמים רבות הפרקטיקה הסוציאל־דמוקרטית 
אינה מנוסחת כפמיניסטית, בפועל היא כזו. הדיון 
על עובדי קבלן בשוק העבודה של ימינו, עוסק 
בפועל בעובדות קבלן. גם מהגרי עבודה הן לרוב 
מהגרות עבודה. התאגדויות עובדים חדשות? 
ברבות מהן מדובר בהתאגדויות של עובדות )על 
אף שהייצוג הפוליטי וההנהגה נותרים פעמים 

רבות בידי גברים(. 
אך גם בכך לא די. פעמים רבות מדי בעבר לקתה 
המדיניות הסוציאל־דמוקרטית בעיוורון מגדרי, 
ומתוך כוונה לקדם את מעמד העובדים שימרה 
בפועל את מעמדן הנחות של הנשים. דוגמה מובהקת 
לכך היא מדיניות רווחה ועבודה המשמרת את 
תפקידה החברתי של האישה במלאכות הטיפול 
בבית ובמשפחה, או מאבקים של איגודים מקצועיים 
לשיפור תנאי העבודה והשכר של העובדים אשר 
מתעלמים משאלת פערי השכר המגדריים ותנאי 
העבודה הייחודיים לנשים. כינון חברה שוויונית 
אפשרי, לפיכך, רק תוך שיתוף פעולה ולימוד 
הדדי בין הפוליטיקה וההגות הסוציאל־דמוקרטית 
והפמיניסטית. גיליון זה של ”חברה” – ”מגדר 
ומשפחה” – מבקש לקחת חלק, קטן אמנם, 
בדיון החשוב והמתמשך בין הסוציאל־דמוקרטיה 
והפמיניזם, דיון שהוא קריטי לכל מי שמבקשת 
ומבקש לכונן חברה אנושית טובה יותר, לכלל 

בני ובנות האדם. ///
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