
להבנה )לרוב אחרי אירוע טראומטי 
כמו זה של מקרייט(, שסוגיות אלו לא 
"נפתרו". במובנים רבים, ניתן לראות 
תופעה זו כחלק מהתפכחות כללית של 
בנות ובני מעמד הביניים הגבוה בעולם 
המערבי מההבטחה הניאו־ליבראלית 
לאוטופיה מריטוקרטית, שבה קיים 
שוויון הזדמנויות מלא והפערים היחידים 
נובעים מכך שיש אנשים "מוכשרים יותר" 
או ש"מתאמצים יותר", כאשר התובנה 
שדיכוי יכול להופיע גם מתחת לפני 
השטח נעשית נפוצה יותר ויותר. ניתן 
לקוות שהתפכחות זו תוביל לתמיכה 

רבה יותר באלטרנטיבות לקפיטליזם.
לקח נוסף שניתן ללמוד ממקרה זה קשור 
לחשיבות שאלות הייצוג והזהות בתוך 
תנועות פוליטיות. למרות שמקרייט זכתה 
לשיתוף פעולה מלא כאשר יזמה אירוע 
ששילב בין מטרות התנועה שלה )קידום 
האתאיזם( לפמיניזם, הזלזול שחוותה 
בהמשך הרחיק אותה מהתנועה. חשוב 
להתייחס לתופעה זו גם כתמרור אזהרה, 
גם פעילות סוציאל־דמוקרטית  שכן 
יכולה להתנהל בצורה שמפלה על בסיס 
מגדרי, אתני, ואפילו על רקע מעמדי, 
לעתים באופן שקשה לשים אליו לב. 
כך קרה בתחילת המאה ה-20 כאשר 
הנשים שנאבקו על זכות הבחירה פרשו 
ממפלגת העבודה הבריטית וממפלגות 

פועלים נוספות.
פעילים רבים עלולים להתלות בסיסמאות, 
נכונות כשלעצמן, כמו "רוב עובדי הקבלן 
הן נשים ולכן פעולה למען עובדי קבלן היא 
פעולה למען נשים" כדי להצדיק אפליה 
או חוסר ייצוג לקבוצות שונות בתוך 
אפליה וזלזול  ההתארגנויות השונות. 
בשאלות אלו יכולים להוביל א/נשים 
לקיצוניות  לעבור  שנפגעו מאפליה 
השניה - לנטוש לחלוטין את העיסוק 
עיסוק  לטובת  הסוציאל־דמוקרטי, 
בנסיונות לתקן את האפליה בממדים 
הסמליים בלבד )"פוליטיקה של זהויות"(. 
לכן, יש לוודא שהתארגנויות סוציאל־

דמוקרטיות נותנות דגש מיוחד ליצירת 
אקלים מקבל, תומך ומקשיב לצרכיהן 
של קבוצות שונות, כך שהאלטרנטיבה 
שהן מציעות תהיה אלטרנטיבה מלאה 

יותר ואמיתית יותר. ///

במספר מוקדים בארה"ב ובקנדה. רעידת 
אדמה דווקא לא התרחשה. אך החוויה 
של מקרייט מהאירוע הביאה למפנה 
מקרייט  בתנועה האתאיסטית עצמה. 
תיארה בבלוג שלה שלאחר האירוע, 
היא "זכתה" להצעות מגונות והערות על 
הופעתה החיצונית דווקא בתוך הקהילה 
האתאיסטית. מעבר לכך, כאשר ניסתה 
לשלב תיאוריות פמיניסטיות בהסברים 
שלה על הבעייתיות שבכל העניין, היא 
נתקלה בעוינות הולכת וגוברת, מקריאות 
"פמינאצית", דרך קללות ואיומים באונס.

המקרה של מקרייט לא היה מקרה יחיד. 
אחת הסיסמאות הפופולריות של התנועה 
 Good" היא  בארה"ב  האתאיסטית 
without God" – טובים ללא אלוהים 
– דהיינו שניתן לפעול בצורה מוסרית 
גם ללא אמונה באל ובדת שמכתיבה 
כללים מוסריים. למרות זאת, בשנים 
האחרונות עולות יותר ויותר תקריות כמו 
זו של מקרייט בהן נראה שאנשי התנועה 
שמתיימרת להוביל שיח ועשייה של 
ערכים חיוביים ליברליים אינם מצליחים 
להכיל אנשים שחורגים מהסטנדרט של 
גברים לבנים מהמעמד הבינוני הגבוה. 
בעקבות תקריות אלו קמו מספר תתי 
תנועות, כמו Atheism Plus – התנועה 
שמקרייט עצמה היתה מעורבת בהקמתה.  
תנועות אלה מנסות לשלב בין אתאיזם 
לבין פמיניזם, מגוון של מוצאים אתניים 

ונטיות מיניות, וצדק חברתי. 
מאפיין מעניין שחוזר בסיפורים של 
פעילות רבות שעברו מתמיכה כוללת 
בתנועה האתאיסטית לתמיכה בעיקר 
בתת תנועות שמתייחסות לנושאים 
המעבר מאידיאליזציה  נוספים הוא 
של התנועה ותחושה ש"אין צורך" 
להתייחס באופן מיוחד לסוגיות של 
מגדר, נטיה מינית, מוצא או מעמד, 

 מאז שהסתיים תור הזהב של מדינת 
והשבעים  השישים  בשנות  הרווחה 
של המאה ה-20, הרעיון הסוציאל־
דמוקרטי נמצא במגננה מול תפיסות 
קפיטליסטיות וניאו־ליברליות. כתוצאה 
מכך, מאז שנות השמונים, רוב העיסוק 
הסוציאל־דמוקרטי התיאורטי מוקדש 
מצד אחד לניתוח של תיאוריות ושיטות 
כלכליות מתחרות, ומצד שני למחשבה 
על פרוגרמות פוליטיות שיוכלו להביא 
בחזרה  הסוציאל־דמוקרטיה  את 
למרכז הבמה. מסיבות אלה וגם מכיוון 
שמעטים המדינות והגופים שיכולים 
ליישם מדיניות סוציאל־דמוקרטית, יש 
עיסוק מועט בהרחבה של רעיונות אלו 
לתחומים חדשים וביישום שלהם בעולם 
משתנה. במדור חדש זה ננסה להרחיב את 
היריעה ולהתייחס לתופעות חדשות או 
תופעות שצצו מחדש מתחומים שנמצאים 
הסוציאל־ העיסוק  של  בפריפריה 
דמוקרטי, אף שחלקם מרכזיים מאוד 

בחשיבה החברתית והפוליטית היום.

בתחילת 2010, טען איש הדת האירני 
הבכיר קאזם סדיגי שרעידות האדמה 
שפקדו את ארצו נובעות מכך שנשים 
מתלבשות באופן בלתי צנוע, וקרא 
בהתאם  להתלבש  איראן  לצעירות 
רעידות  למנוע  כדי  ולמסורת  לחוק 
אדמה. ג'ן מקרייט, פעילה אתאיסטית 
פמיניסטית אמריקאית, בחרה לפעול 
את  וארגנה  זו,  התבטאות  מול  אל 
"Boobquake" – אירוע שבו נשים 
רבות התקהלו בלבוש לא צנוע במיוחד, 
מתוך אמירה שאם איש הדת צודק, 
האירוע בוודאי יגרום לרעידת אדמה...

האירוע של מקרייט זכה לפרסום ולתמיכה 
רבה בקהילה האתאיסטית האמריקאית, 
ולבסוף השתתפו בו מעל מאה אלף איש 

 פמיניזם בתנועות חברתיות: 
המקרה של התנועה האתאיסטית בארה"ב
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