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Ukraiñski ruch kobiecy – Femen

Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ jest ruch kobiecy Femen, który po-
wsta³ na Ukrainie na pocz¹tku XXI wieku. Cz³onkiniami tego zbioro-

wego spontanicznego dzia³ania s¹ g³ównie m³ode kobiety, które w walce
z przemoc¹, wykorzystuj¹ w³asne cia³o, organizuj¹c wyst¹pienia happe-
ningowe i performerskie. Aktywnoœci¹ swoj¹ wzbudzaj¹ wiele kontro-
wersji i prowokuj¹ do publicznej debaty na tematy dotycz¹ce
dyskryminacji kobiet. Zg³êbiaj¹c to zagadnienie zasadne wydaje siê po-
stawienie kilku pytañ: W jakich okolicznoœciach dosz³o do powstania Fe-
men? O co walcz¹ uczestniczki tego ruchu? Jakie metody wykorzystuj¹
w swoich dzia³aniach? Jak s¹ odbierane przez spo³eczeñstwo i inne ruchy
kobiece? Czy jest to ruch feministyczny?

W swoich rozwa¿aniach wykorzysta³am metodê biograficzn¹, empi-
ryczn¹ i historyczn¹. Metoda biograficzna polega na takim prowadzeniu
badañ, w których do rozwi¹zywania postawionego zagadnienia zbiera siê
materia³y zawieraj¹ce relacje ludzi o ich uczestnictwie w zdarzeniach
i procesach stanowi¹cych przedmiot badañ, a na podstawie relacji doko-
nuje opisu danych procesów i stawia hipotezy wyjaœniaj¹ce. Wœród zalet
metody biograficznej wymienia siê przede wszystkim mo¿liwoœæ pozna-
nia motywacji ludzkich dzia³añ, mechanizmów kszta³towania siê postaw
i d¹¿eñ jednostek i grup spo³ecznych. Jest to z pewnoœci¹ metoda, która
pozwala zrozumieæ procesy przemian wzorów ¿ycia, zwyczajów i obycza-
jów, a przede wszystkim przemian, które dokonuj¹ siê w œwiadomoœci i ich
zale¿noœci wzglêdem struktury spo³ecznej (W³odarek, Zió³kowski, 1990).

Metody badañ empirycznych to okreœlony, powtarzalny sposób uzyski-
wania pewnego typu informacji o rzeczywistoœci, niezbêdnych dla rozwi¹za-
nia okreœlonego typu problemu badawczego, szukanie odpowiedzi na pytanie
okreœlonego rodzaju przez szeroko pojmowan¹ obserwacjê rzeczywistoœci
(Nowak, 2007).

Z kolei metoda historyczna jest metod¹ z pogranicza historii i politolo-
gii. Polega ona na poszukiwaniu zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miê-
dzy zdarzeniami z przesz³oœci a sytuacj¹ teraŸniejsz¹.



Sytuacja kobiet na Ukrainie nie jest ³atwa, bowiem równouprawnienie
p³ci na Ukrainie zagwarantowane w konstytucji, nie przek³ada siê na rze-
czywistoœæ. Ukraina podpisuje miêdzynarodowe deklaracje i zobowi¹za-
nia dotycz¹ce równego traktowania kobiet i mê¿czyzn, jednak ¿aden
z rz¹dów na powa¿nie nie zaj¹³ siê rozwi¹zywaniem problemów w tej sfe-
rze. Pomarañczowa rewolucja niewiele w tej sprawie zmieni³a. Przemoc
wobec kobiet, handel ¿ywym towarem, nierówne wynagrodzenie, tzw.
szklany sufit dla kobiet, czyli utrudnienia w awansie zawodowym, jak
równie¿ „codzienna” dyskryminacja to s¹ kwestie, z którymi boryka³y
i borykaj¹ siê kobiety ukraiñskie. W powszechnym przekonaniu, jak za-
uwa¿a Katarzyna Kwiatkowska, kobieta na Ukrainie ma siln¹ pozycjê,
co lubi¹ podkreœlaæ zw³aszcza politycy ukraiñscy. Wi¹¿e siê to jednak
z ukraiñsk¹ tradycj¹, w której silnie zakorzeni³ siê mit Berehyni, stra¿-
niczki domowego ogniska. Jednak wyobra¿enia o „odwiecznym rów-
nouprawnieniu” nie s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹. W okresie wp³ywów
radzieckich na Ukrainie wprowadzono odgórne „równouprawnienie p³ci”,
dotyczy³o to jednak przede wszystkim obowi¹zku pracy, który zosta³
na³o¿ony na kobiety. Z kolei II wojna œwiatowa zaburzy³a strukturê
spo³eczn¹. W wyniku dzia³añ wojennych zaczê³o brakowaæ mê¿czyzn.
W spo³ecznym rozumieniu wartoœæ ich wzros³a. Zaczê³y pog³êbiaæ siê
problemy spo³eczne. Wraz z upadkiem Zwi¹zku Radzieckiego, walkê
z postêpuj¹c¹ pauperyzacj¹, wywo³an¹ bezrobociem i kryzysem ekono-
micznym, podjê³y przede wszystkim kobiety (Kwiatkowska, 2012).

Ruch feministyczny na Ukrainie to zjawisko niszowe. W krajach Euro-
py Zachodniej jest on wyraŸnie usytuowany, w czasie i czêsto wi¹¿e siê ze
zmianami w spo³eczeñstwie. Z kolei w krajach Europy Wschodniej o¿y-
wienie dyskursu feministycznego nast¹pi³o po rozpadzie bloku socjalis-
tycznego. Na Ukrainie trudno jest wskazaæ jak¹œ konkretn¹ datê, bowiem
jak zauwa¿a N. Œniadanko, ukraiñski feminizm nie zacz¹³ siê gwa³townie
rozwijaæ ani z pocz¹tkiem niepodleg³oœci, ani po pomarañczowej rewolu-
cji. Feminizm w ukraiñskich realiach odbierany jest stereotypowo, nega-
tywnie, porównywany jest te¿ do ukraiñskiego produktu kulturowego.
Z jednej strony to niby modne, ale z drugiej strony trudno pozbyæ siê „pro-
wincjonalno-wiejskich” skojarzeñ narzuconych w radzieckich czasach.
Ukraiñskie kobiety spe³nione zawodowo i rodzinnie prze¿ywaj¹ rozdarcie,
nie do koñca wiedz¹c czy maj¹ uwa¿aæ siê za feministki, czy nimi po pros-
tu byæ. W praktyce ¿yj¹ i myœl¹ jak feministki, natomiast nie odwa¿y³by
siê zdefiniowaæ w ten sposób w obawie przed negatywnymi skojarzenia-
mi, jakie budzi feminizm. Brak pozytywnego postrzegania feminizmu
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prowadzi do tego, ¿e ich sukces nie jest doceniany przez otoczenie, bowiem
kobieta powinna spe³niaæ siê tylko w roli ¿ony i matki (Œniadanko, 2009).

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych na Ukrainie powstaj¹ nowe orga-
nizacje kobiece, a tak¿e wznawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ stare, istniej¹ce
jeszcze przed czasami radzieckimi. Pierwsze poradzieckie organizacje
kobiece okreœla³y siê jako stowarzyszenia matek, przyjmuj¹c legitymo-
wan¹ kulturowo rolê, która pozwala³a im zdobyæ miejsce w przestrzeni
publicznej. Ich dzia³alnoœæ zyska³a poparcie wœród ukraiñskich kobiet
i przyczyni³a siê do ich masowoœci. I chocia¿ w tym czasie nie poruszano
kwestii dyskryminacji kobiet, ani walki o równe prawa kobiet i mê¿czyzn,
jak zauwa¿a Oksana Kiœ, sam fakt masowej aktywnoœci obywatelskiej ko-
biet pozwoli³ aktywistkom zdobyæ cenne doœwiadczenie w zakresie zor-
ganizowanej dzia³alnoœci obywatelskiej i przyzwyczai³ spo³eczeñstwo do
obywatelskiej aktywnoœci kobiet. Organizacje kobiece, maj¹ce charakter
narodowy, które rozwinê³y swoj¹ dzia³alnoœæ w niepodleg³ej Ukrainie,
swoje g³ówne wysi³ki ukierunkowa³y na podniesienie kultury narodowej
i rozbudowê niepodleg³ego kraju. Równoczeœnie aktywnie propagowa³y
one ideê ukraiñskiego matriarchatu. Organizacje obywatelskie nawo³y-
wa³y kobiety, aby zaopiekowa³y siê swoj¹ wielk¹ rodzin¹–krajem i swoim
wielkim domem–Ukrain¹ z pozycji matki–gospodyni. Natomiast obrona
interesów i praw kobiet pozosta³a na marginesie dzia³alnoœci najpotê¿niej-
szych i najliczniejszych organizacji kobiecych a¿ do po³owy lat dziewiêæ-
dziesi¹tych (Kiœ, 2003).

Po raz pierwszy zainteresowano siê problemami dyskryminacji kobiet
podczas przygotowañ do IV Œwiatowej Konferencji w sprawie Kobiet
w Pekinie w 1995 r., wówczas to Ukraina mia³a przedstawiæ sprawozdanie
na temat sytuacji kobiet na Ukrainie oraz zdaæ raport z dzia³añ na rzecz
wprowadzenia „Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet”. W kontekœcie przygotowania tego dokumentu przepro-
wadzono pierwsze du¿e badania, dotycz¹ce kwestii równego statusu kobiet
i mê¿czyzn na Ukrainie. Ich wyniki, potwierdzi³y dyskryminacjê kobiet
w ró¿nych sferach. Dokumenty podsumowuj¹ce IV Œwiatow¹ Konferen-
cjê w sprawie Kobiet, Deklaracja Pekiñska i Platforma Dzia³ania, sta³y siê
drogowskazami dla dzia³alnoœci kobiecych organizacji obywatelskich na
nastêpne dziesiêciolecia. Wydarzenia te zapocz¹tkowa³y formu³owanie
pañstwowej polityki zorientowanej na zagwarantowanie równoœci p³ci na
Ukrainie. W 1995 roku stworzono pierwszy organ pañstwowy (Komitet
do spraw Kobiet, Macierzyñstwa i Dzieci przy Prezydencie Ukrainy),
którego bezpoœrednim zadaniem by³o monitorowanie sytuacji kobiet.
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W roku 2001 opracowano i uchwalono nowy Kodeks rodzinny, a tak¿e
ustawê „O przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie” oraz „Narodowy plan
dzia³añ na lata 2001–2005 w kwestii polepszenia pozycji kobiet i sprzyjania
wprowadzeniu równoœci p³ciowej w spo³eczeñstwie”. W drugiej po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych aktywizuj¹ siê kobiece organizacje czysto femini-
styczne, ukierunkowane na walkê z dyskryminacj¹ kobiet w ró¿nych sfe-
rach. Wa¿nym momentem w dzia³alnoœci organizacji kobiecych sta³o siê
uchwalenie ustawy „O zabezpieczeniu równych praw oraz szans kobiet
i mê¿czyzn na Ukrainie” (2005), znanej szerzej jako ustawa o równo-
uprawnieniu i przyjêty wkrótce „Pañstwowy program wspierania równoœ-
ci p³ciowej w spo³eczeñstwie ukraiñskim do 2010 roku”. Ukraiñskie
pañstwo jako pierwsze uchwali³o ustawê o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie, o równoœci p³ciowej i ustawê przeciwdzia³aj¹c¹ handlu ludŸmi
(2011). Jednak Rada Najwy¿sza odrzuci³a projekt ustawy parytetowej
(Kiœ, 2003).

Feministyczny ruch kobiecy na Ukrainie nie zdo³a³ przebiæ siê do ma-
sowego odbiorcy, pozosta³ ruchem kuluarowym, lokalnym. Uchwalenie
ustawy o p³ciowej równoœci, jak dowodzi M. Majerczyk i O. P³achotnik,
Ukraiñcy zawdziêczaj¹ nie tyle naciskom spo³eczeñstwa obywatelskiego,
ile potrzebie ujednolicenia prawodawstwa z miêdzynarodowymi standar-
dami i zademonstrowania si³y przez niektóre koalicje polityczne, st¹d
ukraiñska polityka p³ci sta³a siê sk³adow¹ polityki pañstwowej, ale
niewielki nacisk „z do³u” i s³aba kontrola ze strony spo³eczeñstwa obywa-
telskiego zdecydowanie os³abiaj¹ mo¿liwe pozytywne jej wp³ywy i na-
stêpstwa. W takich okolicznoœciach pojawi³y siê na Ukrainie nowe formy
kobiecego ruchu i aktywizmu, s¹ one ciekawe z tego wzglêdu, ¿e po
pierwsze powstaj¹ jako organizacje oddolne, po drugie wypracowuj¹
i wprowadzaj¹ inn¹ taktykê walki, która czêsto jest reakcj¹ na fiasko idei
feministycznych (Majerczyk, P³achotnik, 2011).

W 2008 roku powsta³ na Ukrainie ruch kobiecy Femen, za³o¿ony przez
Annê Huco³, Aleksandrê Szewczenko i Roksanê Saczko. Organizacja za-
czê³a kontestowaæ przeciwko prostytucji i wykorzystywaniu kobiet na
Ukrainie. Pocz¹tkowo dziewczyny protestowa³y odziane w sk¹pe stroje.
Jednak 24 sierpnia 2009 roku podczas obchodów ukraiñskiego œwiêta nie-
podleg³oœci Oksana Saczko wyst¹pi³a topless. Gest ten zyska³ wielki
rozg³os, tote¿ dziewczyny uczyni³y z niego znak towarowy Femen. Od
tego czasu grupa Femen zaczê³a goœciæ w miêdzynarodowych serwisach
informacyjnych, walczyæ z prostytucj¹, przemoc¹ wobec kobiet, sprzeci-
wiaæ siê turystyce seksualnej, miêdzynarodowym agencjom matrymo-
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nialnym, walczyæ z naruszeniem praw obywatelskich bior¹c w obronê
równie¿ mniejszoœci seksualne. Wszystkie protesty Ukrainek s¹ podobne
w formie, cz³onkinie prowadz¹ akcjê w stroju topless, u¿ywaj¹ trans-
parentów i wykrzykuj¹ g³oœno swoje postulaty. Zawsze spotyka siê to
ze zdecydowan¹ akcj¹ s³u¿b porz¹dkowych. Równie¿ wiele feministek
wskazuje, ¿e taktyka grupy, wzmacnia przekonanie, ¿e kobiety to obiekty
seksualne, których wartoœæ le¿y tylko w wygl¹dzie (Khaleeli, 2011).

Motto przewodnie dzia³aczek ruchu kobiecego Femen brzmi „Nasz
Bóg jest kobiet¹! Nasz¹ misj¹ jest protest! Nasz¹ broni¹ s¹ nagie piersi”.
Aktywistki podkreœlaj¹, ¿e s¹ ruchem, który ³¹czy m³ode kobiety na zasa-
dach spo³ecznej œwiadomoœci i aktywnoœci. Zaznaczaj¹, ¿e uznaj¹ one eu-
ropejskie wartoœci takie jak wolnoœæ, równoœæ i wszechstronny rozwój
cz³owieka niezale¿nie od p³ci. Podkreœlaj¹, ¿e zorganizowa³y zupe³nie
nowe zasady w ruchu obywatelskim na Ukrainie. Zwracaj¹ uwagê, ¿e wy-
pracowa³y unikaln¹ formê obywatelskiego wyra¿ania siebie. Wykaza³y,
¿e ruchy obywatelskie mog¹ mieæ wp³yw na opiniê publiczn¹ i mog¹ lob-
bowaæ interesy grupy docelowej. Jednoczeœnie dzia³aczki Femen posta-
wi³y sobie nastêpuj¹ce cele: reagowaæ i wp³ywaæ na ostre problemy
spo³eczne, w szczególnoœci na te, które bezpoœrednio dotykaj¹ interesów
ukraiñskich kobiet; odnieœæ pe³ne zwyciêstwo nad patriarchatem; aktyw-
nie przeciwdzia³aæ negatywnym tendencjom nara¿ania zdrowia fizycz-
nego i psychicznego ukraiñskiej kobiety; informowaæ spo³eczeñstwa
o sprawach i problemach ukraiñskich kobiet; budowaæ wizerunek Ukra-
iny, kraju wielkich szans dla kobiet; nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi
miêdzynarodowymi organizacjami kobiecymi do przeprowadzenia na
du¿¹ skalê programów miêdzynarodowych na terytorium Ukrainy. Sym-
bolami Femen s¹ wieniec z kwiatów jako symbol kobiecoœci i dumnego
niepos³uszeñstwa, korona heroizmu; logo to litera F w cyrylicy ô naœla-
duj¹ca formê kobiecych piersi (Strona internetowa organizacji). Ruch ten
jest finansowany, jak zapewniaj¹ aktywistki, z datków zwyk³ych ludzi i or-
ganizacji miêdzyrz¹dowych, jak dowodz¹, nie korzystaj¹ ze wsparcia
partii politycznych, same prowadz¹ biznes, w sklepie internetowym
sprzedaj¹ podkoszulki, bluzy i czapki, du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê ich
odciski piersi uwiecznione na papierze. Jednak jak donosi prasa na
pocz¹tku za sponsorów Femenu uwa¿ano m.in. amerykañskiego biznes-
mena Jeda Sundena (by³ego szefa holdingu medialnego KP na Ukrainie),
niemieckiego multimilionera Helmuta Geiera oraz niemieck¹ bizneswo-
men Beate Schober, która od lat mieszka w Kijowie (Serwetnyk, Jen-
droszczyk 2013).
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Ideologi¹ ruchu kobiecego Femen jest feminizm, ateizm i sekster-
mizm. Wed³ug dzia³aczek Femen, kobiety ¿yj¹ w œwiecie mêskiej domi-
nacji. Cia³o kobiety by³o i jest przedmiotem wyzysku. Ca³kowita kontrola
nad cia³em kobiety jest Ÿród³em represji seksualnych. G³oszenie prawa
kobiet do w³asnego cia³a to pierwszy i najwa¿niejszy krok do ich uwolnie-
nia. Taktyk¹ Femen sta³ siê sekstermizm, wykorzystanie w³asnego seksu-
alnego cia³a w walce z przemoc¹ wobec kobiet. Walka z seksizmem jego
w³asn¹ broni¹. Manifestowanie nagiego cia³a, które mo¿e byæ wykorzy-
stane w politycznej i spo³ecznej walce, tak samo jak jest wspó³czeœnie wy-
korzystywane w reklamach ró¿nych produktów. Jest to manifestacja cia³a,
które jest w³asnoœci¹ kobiety. Mimo niezaprzeczalnie feministycznych
postulatów, A. Huco³ nie nazwa³aby swojej grupy feministyczn¹. Dzia³acz-
ki od¿egnuj¹ siê od tradycyjnie rozumianego feminizmu, twierdz¹c, ¿e
„Nie jesteœmy feministkami” – zarzeka³a siê liderka organizacji Anna
Huco³. Aktywistki od klasycznego feminizmu dystansuj¹ siê. Wol¹ by
o nich mówiæ „ruch kobiecy”, a swoj¹ dzia³alnoœæ okreœlaj¹ nowym termi-
nem „sexy feminizm”. – „Chcemy zwalczaæ seksizm seksizmem. Kryty-
kujemy feminizm w którym idea³em jest kobieta, która chce byæ jak
mê¿czyzna” – deklaruj¹. „Póki co nie mo¿emy nazwaæ siê ruchem femi-
nistycznym, poniewa¿ sfera naszych dzia³añ wykracza poza feminizm,
poza tym same feministki oskar¿aj¹ nas o seksizm i wykorzystywanie ta-
kich metod walki, które dla nich s¹ nie do przyjêcia”. – wyjaœnia Tatiana
Kozak, rzecznik prasowy organizacji Femen (Pado³, 2013).

Wchodz¹c w przestrzeñ publiczn¹ dzia³aczki Femen, wywo³uj¹ swoj¹
nagoœci¹ szok, który odbiera widzom zdolnoœæ rozumowania. Spo³eczeñ-
stwo ukraiñskie nie by³o i nie jest gotowe na spokojn¹ i powa¿n¹ analizê
akcji na wpó³ nagich manifestantek, bowiem zbyt ostro naruszaj¹ one po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce konwencje, w tym feministyczne. Uczestniczki
projektów Femenu przychodz¹ znienacka, robi¹ performens i znikaj¹.
Czêsto s³u¿by porz¹dkowe wywo¿¹ je radiowozem, ale potem zwykle
zwalniaj¹. Akcje uliczne rozebranych do pasa dziewczyn sta³y siê wa¿-
nym czynnikiem politycznym w krajach poradzieckich. Nie wiadomo,
czy te akcje s¹ œwiadome, czy te¿ naprawdê s¹ tak „proste”, ¿e wybieraj¹
z ca³ego wachlarza strategii protestacyjnych ordynarne formy karna-
wa³owo-folklorystyczne, œwietnie przyjmowane przez najbardziej maso-
wego i niewybrednego odbiorcê (Belzer-Lissjutkina, 2012).

Cia³o jest tym elementem, który wykorzystuj¹ podczas swoich akcji
cz³onkinie grupy Femen. Zagadnienie nagoœci jest tak stare, jak stara jest
historia ludzkoœci. W Biblii Adam i Ewa zjedli jab³ko z drzewa zakazanego
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i zorientowali siê, ¿e s¹ nadzy. Radzenie sobie z nagoœci¹ uleg³o ca³kowitej
zmianie, zw³aszcza w ostatnich latach. Dawniej nasi dziadkowie doœwiad-
czali gor¹ca na widok nagiego uda, dziœ nie wzbudza to ¿adnych emocji.
Nowoczesne media, filmy i kampanie reklamowe prezentuj¹ kszta³tne
cia³a. Jednak po³¹czenie nagoœci z polityk¹ jest nietypowe. Ukraiñska grupa
Femen wykorzystuje nagie kobiece cia³o do swojej publicznej dzia³alnoœci.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e feministki od lat walcz¹ przeciwko uprzedmioto-
wieniu kobiet, heppeningi grupy Femen wzbudzaj¹ ¿yw¹ dyskusjê. Jedno-
czeœnie mo¿na siê zastanowiæ czy przedstawianie nagiego kobiecego cia³a
w publicznej dyskusji przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet nie wywo³uje
sprzecznych skojarzeñ, promuje seksualnie zabarwione obrazy skupione
raczej na urokach dzia³aczek i przes³ania istotê sprawy.

Cielesnoœæ nie jest naturaln¹, wszechobecn¹, przypadkow¹ zmienn¹
w przestrzeni, ale przede wszystkim, jak zauwa¿a Michel Foucault, obsza-
rem dzia³ania w³adzy. Mówi on o „ciele politycznym” jako o zbiorze
elementów materialnych i technik, które dostarczaj¹ narzêdzi, powi¹zañ,
dróg przep³ywu i punktów wsparcia relacjom w³adzy i wiedzy, blokuj¹c
ludzkie cia³a i ujarzmiaj¹c je poprzez tworzenie z nich przedmiotów wie-
dzy. Cia³o jednostki nigdy nie jest pozostawiane sobie i pozbawione, kon-
troli, nawet je¿eli jej obecnoœæ nie jest widoczna i ledwo odczuwalna.
W³adza bowiem, d¹¿y do takiego urz¹dzenia spo³eczeñstwa, by uwik³aæ
jednostki w samosteruj¹cy mechanizm nadzoru. Jednak, mimo i¿ cia³o
produkowane jest na skutek dzia³ania relacji w³adzy, M. Foucault dopusz-
cza mo¿liwoœæ oporu, który móg³by zaistnieæ w ciele dyscyplinowanym
i ukszta³towanym tak, by podtrzymywaæ dominuj¹cy dyskurs. Za miejsca
pêkniêcia, gdzie materialnoœæ cia³a stawia opór dyskursowi, mo¿e uzna-
waæ te sytuacje, gdzie cia³o przestaje byæ funkcjonalne i buntuje siê
przeciwko procesom normalizacji. Kiedy ramy okreœlane przez dyskurs
zaczynaj¹ uwieraæ, mo¿e dojœæ do jego zanegowania i wytworzenia nowej
jakoœci (Foucault, 1998, s. 29; Erbel, 2006).

W Buncie miast geograf polityczny David Harvey, odnosz¹c siê do pro-
testów antykapitalistycznych i prodemokratycznych, które przetoczy³y
siê przez miasta ca³ego œwiata podkreœla, ¿e „[…] kolektywna si³a cia³
w przestrzeni publicznej nadal jest najefektywniejszym narzêdziem sprze-
ciwu w sytuacji, gdy inne œrodki dostêpu zostaj¹ nam odebrane”. Nagie
cia³o s³u¿y przede wszystkim demonstracji. U¿ywa siê go w sprawach,
które przez w³adze lokalne czy centralne s¹ ignorowane, a zwracanie na
nie uwagi tradycyjnymi formami protestu na nic siê nie zda³o. Aktorzy
i dzia³acze spo³eczni i politycy ods³aniaj¹ cia³o, by zwróciæ na siebie uwa-
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gê i przekierowaæ j¹ na coœ innego: z³e traktowanie zwierz¹t, ograniczanie
wolnoœci osobistej, dyskryminacjê, niesprawiedliwoœæ (Harley, 2012).

Cz³onkinie Femen wbrew powszechnie przyjêtym i ustalonym nor-
mom wykorzystuj¹ w³asne cia³o przeciwstawiaj¹c siê seksturystyce.
Dzia³aczki wyznaczaj¹ sobie rolê tych, które uderzaj¹ w patriarchalny
system, natomiast obudowê teoretyczn¹, granty, szkolenia, polityczny
lobbing zostawiaj¹ bardziej zinstytucjonalizowanym feministycznym ru-
chom spo³ecznym. Jest to dzia³alnoœæ heppenigowa i performerska, która
jest rozumiana w sensie w¹skim jako wykonanie na ¿ywo w obecnoœci
„widowni” pewnego dzia³ania maj¹cego charakter teatralnego aktu, co-
dzienna praktyka ¿ycia spo³ecznego przejawiaj¹cego siê w rytua³ach,
demonstracjach, paradach. Performatywnoœæ jest rozumiana jako prze-
œwiadczenie, ¿e pewne zjawiska istniej¹ tylko w akcie ich wykonania i ¿e
musz¹ byæ powtarzane ¿eby zaistnia³y. Performatywnoœæ nale¿y wi¹zaæ
ze „sprawczoœci¹”. W centrum zainteresowañ zostaje postawiona katego-
ria zmiany jako wartoœci pozytywnej oraz aktywny podmiot, który tworzy
siê poprzez zmiany i powoduje konkretne zmiany w otaczaj¹cej rzeczywis-
toœci poprzez wydarzenia, happeningi, performance (Domañska, 2007).

Performance wed³ug Richarda Scherchera – znawcy, teoretyka i prak-
tyka dzia³añ performatywnych – mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy, objawia-
j¹c siê raz to w formie spektaklu teatralnego, tañca, koncertu muzycznego,
rytua³u czy obrzêdu religijnego, zabawy, innym razem jako uliczna de-
monstracja czy protest o politycznym charakterze (Schechner, 2006; Ba-
naœ, 2011).

Strategia Femenu to b³azenada, kuglarstwo uliczne, karnawa³owa
parodia praktyk komercyjnych, pozbawiaj¹cych kobiece cia³o podmioto-
woœci. Taka parodia ma szansê powodzenia tylko wtedy, kiedy jej obiekt
jest rozpoznawalny. Dlatego cia³o feministycznego performansu powinno
przypominaæ to, które zwykle wykorzystuje siê w kontekœcie komercyj-
nym. Ju¿ choæby z tego powodu Femen nie mo¿e byæ organizacj¹ masow¹
ani zarodkiem partii politycznej. Jest nastawiony na grê, estetykê i indy-
widualnoœæ. Ruch Femen z powodzeniem realizuje swój cel: prowokuje
do w³¹czenia w dyskurs publiczny problematyki feministycznej i gende-
rowej. Staje siê, wraz ze swoimi has³ami, czêœci¹ spo³ecznej przestrzeni
publicznej. Dra¿ni konserwatystów, aktywizuje kulturê uczestnictwa,
wnosi do sfery publicznej elementy ludowej kultury komicznej, artyzmu,
krytyki. To, co dziewczyny mówi¹ i co robi¹, nie pozwala ulokowaæ ich
w ¿adnym konkretnym spektrum politycznym. Nie s¹ lewicowe ani pra-
wicowe (Belzer-Lissjutkina, 2012).
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Femen wpisuje siê w trzeci¹ falê ruchu kobiecego, która siêga swoimi
korzeniami po³owy lat 90-tych. Charakterystyczn¹ cech¹ trzeciej fali jest
korzystanie z niekonwencjonalnych inicjatyw obywatelskich, demonstra-
cji, niepos³uszeñstwa obywatelskiego. Jest ona odpowiedzi¹ na klêskê
postulatów kobiet z drugiej fali. Obecnie kobiety mówi¹ o œwiadomoœci,
któr¹ posiadaj¹ na temat etnicznoœci, religii czy podzia³ów ekonomicz-
nych. Wiedz¹ o tym, ¿e s¹ tak naprawdê na równi z mê¿czyznami i chc¹
dowieœæ swoich praw nie tylko na terenie pañstw demokratycznych, ale
równie¿ w takich regionach, gdzie panuje model rodziny patriarchalnej.
Ruch ten jest najbardziej ró¿norodny ze wszystkich. Kobiety ju¿ nie chc¹
mówiæ ogó³em, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e w innych regionach œwiata, na
przyk³ad w krajach islamskich, od wielu lat nie mog³y mieæ swojego zda-
nia i taki stan rzeczy by³ normalny. Trzecia fala jest p³ynna – przenika do
innych ruchów spo³ecznych. Jest zafascynowana mediami, muzyk¹, pop-
kultur¹. Nowy feminizm jest barwny i autoironiczny. Nie bardzo wierzy
w przywództwo. Trzecia fala to wieloœæ kultur, to¿samoœci etnicznych, ra-
sowych, religijnych, a tak¿e p³ci, orientacji seksualnych. Feministkê
trzeciej fali mo¿na spotkaæ w ka¿dym z wielu ruchów spo³ecznych – eko-
logicznym, alterglobalistycznym, antywojennym – czy w dzia³aniach na
rzecz mniejszoœci seksualnych (Graff, 2003).

Dzia³aczki „Femenu”, jak twierdz¹ M. Majerczyk, O. P³achotnik, s¹
obojêtne wobec akademickiego dyskursu, historii feminizmu i jego œwia-
towej praktyki. Swój „program”, stanowisko, tworz¹ „w trakcie”, ¿y-
wio³owo, intuicyjnie, w akcji. Marketing protestów tego ruchu opiera siê
na zasadach dzia³ania kultury masowej, komercyjnej reklamy i brukow-
ców. Przyci¹ga on uwagê szokuj¹cym obrazem, nagim cia³em, ³¹czy
z prowokacyjnym i lekkim tematem, doprawia do smaku elementami
show i maskarad¹ – a wszystko po to, by media pod³apywa³y temat
i mówi³y o nim. W taki sposób dociera on do masowego odbiorcy, maso-
wych o nim dyskusji i masowej popularnoœci. Od komercyjnych proje-
któw ruch ten ró¿ni siê tym, ¿e ka¿da jego akcja propaguje ideê spo³eczn¹
albo polityczn¹. A na tle zwyczajnych politycznych i ideologicznych ma-
nifestacji odznacza siê weso³ym, ¿artobliwym tonem, skandalicznoœci¹,
popularnoœci¹ sposobu podania (Majerczyk, O. P³achotnik, 2011).

Do najg³oœniejszych akcji ruchu kobiecego Femen nale¿y zaliczyæ
demonstracjê, jak¹ zorganizowa³y Ukrainki w 2011 r. w Pary¿u przed do-
mem Dominique Strauss-Kahna dyrektora Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego, wczeœniej aresztowanego za napaœæ seksualn¹ na pokojówkê.
W tym samym roku w dniu otwarcia stadionu we Lwowie aktywistki prze-
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prowadzi³y protest przeciw Euro 2012. Przed koœcio³em Hagia Sophia
w Stambule protestowa³y przeciwko przemocy wobec kobiet na œwiecie.
W dzieñ wyborów prezydenckich w Rosji, w lokalu w którym g³osowa³
W. Putin, dzia³aczki Femen, zrzuci³y z siebie górn¹ czêœæ odzie¿y i za-
czê³y skandowaæ przeciwko jego polityce (Àêòèâèñòêè äâèæåíèÿ Fe-

men óñòðîèëè ïðîâîêàöèþ íà ó÷àñòêå, ãäå ãîëîñîâàë ïðåìüåð, 2012).
W centrum Kijowa cz³onkinie Femen œciê³y pi³¹ motorow¹ krzy¿ poœwiê-
cony ofiarom NKWD, uzasadniaj¹c ten czyn gestem solidarnoœci z cz³on-
kiniami rosyjskiej grupy Pussy Riot, uznanymi przez nie za „ofiary
re¿imu putinowsko-cerkiewnego”. W 2013 roku przed Katedr¹ Notre-Da-
me w Pary¿u manifestowa³y zadowolenie z og³oszonej rezygnacji Bene-
dykta XVI z pos³ugi papieskiej, jak i te¿ zatwierdzenia przez parlament
Francji projektu ustawy o ma³¿eñstwach homoseksualnych. W 2013 roku
cz³onkinie Femen protestowa³y równie¿ przeciw politykowi Silvio Berlus-
coniemu podczas wyborów parlamentarnych we W³oszech. Wtargnê³y
równie¿ na Targi w Hanowerze, w czasie których A. Merkel i W. Putin
ogl¹dali ekspozycjê. W lipcu 2013 r. aktywistki Femenu zosta³y zatrzy-
mane w Kijowie za chuligañstwo (Aktywistki Femen i fotograf zostali
zatrzymani za zak³ócanie porz¹dku, 2013). Œrodki masowego przekazu
doœæ skrupulatnie informowa³y i informuj¹ opiniê publiczn¹ o dzia³alnoœ-
ci Femen donosz¹c: Femen rozebra³y siê przed premierem Tunezji w Bruk-
seli, Femen i akcja protestu przed prezydentem Francji, Cz³onkinie Femen
rozebra³y siê dla Merkel w Berlinie, Femen zorganizowa³y akcjê w Notre
Dame, Femen rozebra³y siê na placu Œwiêtego Piotra, Aktywistki Femen
przerwa³y posiedzenie parlamentu Hiszpanii itd. („G³os Rosji”, 2012,
2013). Jest niewiele miejsc na œwiecie, w których dziewczyny nie protes-
towa³y. Zdejmowa³y swoje koszulki w Rzymie, Zurychu, Brukseli, Pary-
¿u, Tunisie, Watykanie. W obronie demokracji, przeciwko Koœcio³owi
katolickiemu, islamowi, wyzyskowi kobiet, gwa³tom, rasizmowi, prosty-
tucji w obronie praw homoseksualistów. Zapowiadaj¹, ¿e chc¹ podbiæ
„najbardziej zacofane feministycznie kraje”, Afrykê i Po³udniow¹ Ame-
rykê (Lalki Barbie feminizmu, 2013).

Od samego pocz¹tku dzia³alnoœæ ruchu kobiecego Femen wzbudza³a
wiele kontrowersji. Grupa Femen sta³a siê koœci¹ niezgody w ukraiñskim
ruchu kobiecym. Akcje Femenu budz¹ wiêc w¹tpliwoœci. Przypisuje siê
Femenkom niskie pobudki, gonienie za tani¹ sensacj¹, chêæ zdobycia
w³adzy i nieautentycznoœæ troski o prawa kobiet. Dzia³alnoœæ grupy wy-
wo³uje równie¿ ostre dyskusje wœród badaczek i aktywistek. Metody jaki-
mi pos³uguje siê grupa Femen w celu zwrócenia na siebie uwagi stwarza
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wiele w¹tpliwoœci. Myœli i oceny polaryzuj¹ siê od ca³kowitego zachwytu
nad rewolucyjnym i buntowniczym charakterem ich ulicznych perfor-
mansów, do nie mniej kategorycznej krytyki tych akcji za brak wyraŸne-
go stanowiska w kwestii praw kobiet i nadu¿ywanie golizny. Wszystkie
kampanie i akcje u¿ywaj¹ce kobiecych nagich piersi jako œrodka przeka-
zu sk³aniaj¹ do refleksji do kogo tak naprawdê s¹ adresowane i co w isto-
cie przekazuj¹? Niew¹tpliwie dan¹ sprawê nag³aœniaj¹, ale czy sposób,
w jaki to robi¹, jest aby do koñca w³aœciwy? Czy nale¿y walczyæ
z uprzedmiotowieniem kobiet pos³uguj¹c siê w³aœnie przedmiotem,
m³odym kobiecym cia³em? Czy Femen by³by równie popularny, gdyby
jego cz³onkinie by³y stare, brzydkie i grube? Czy zatem na pewno ta me-
toda jest t¹ s³uszn¹ i przede wszystkim skuteczn¹ w zwalczaniu opresji
kobiet i docieraniu do spo³eczeñstwa? Ile w szumie medialnym i popu-
larnoœci Femenu naprawdê tego, co krzycz¹, a ile tego jak krzycz¹?
(Grzyb, 2012).

Krytyków i przeciwników jest równie wielu, jak wielbicieli. Olia Raiter
przedstawicielka ukraiñsko-polskiej grupy Gender Lviv twierdzi, „¿e
w pewnej mierze dzia³alnoœæ Femen jest korzystna dla rozpowszechniania
idei równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn. Kobiety s³ysz¹ o problemie
dyskryminacji, dyskutuj¹ na ten temat. Patrz¹c na to jednak z szerszej per-
spektywy, uwa¿am, ¿e jest to marionetkowy zamiennik ruchów spo³ecz-
nych, które prowadz¹ realn¹ walkê o prawa kobiet”. Z kolei media
ironizuj¹, a czêsto nawet oœmieszaj¹ dzia³alnoœæ aktywistek, co z pewnoœ-
ci¹ nie pomaga im w realizacji swoich postulatów. Jednak¿e jest te¿ wiele
feministek, które uwa¿aj¹, ¿e taka forma dzia³alnoœci wcale ich nie depre-
cjonuje. „Postmodernistyczny sposób przekazu jaki stosuje Femen jest
bardzo nowoczesny i szybko trafia do mediów. Demonstruj¹c swoj¹ na-
goœæ podkreœlaj¹ one, ¿e ich cia³a nale¿¹ tylko do nich samych. Zarzucanie
im seksizmu jest wiêc absurdem. Niepokoi tylko fakt braku wspó³pracy
miêdzy nimi a innymi organizacjami feministycznymi na Ukrainie”
– twierdzi Agnieszka Graff (D¹browska, 2012).

W 2013 roku nêkane przez w³adze ukraiñskie Femenki przenios³y siê
do Francji ojczyzny praw cz³owieka i równoœci. Szybko przyjê³y w swój
poczet kilka Francuzek i w po³owie paŸdziernika zainaugurowa³y dzia³al-
noœæ akcj¹ przed Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Protestowa³y przeciwko
wyrokowi s¹du w Val-de-Marne uniewinniaj¹cemu oskar¿onych o zbio-
rowy gwa³t. Pó³nagie dziewczyny mia³y na cia³ach wymalowane slogany
„Free Rape”, „Rape Club” i „Justice Fucks Me”. Protestowi z uwag¹
przygl¹dali siê dziennikarze i s³u¿by porz¹dkowe.
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W odpowiedzi na dzia³alnoœæ ruchu kobiecego Femen we Francji po-
wsta³y w czerwcu 2013 roku Antygony, grupa oko³o 25 atrakcyjnych
Francuzek w bia³ych niewieœcich sukniach. Krytykuj¹ one styl dzia³ania
aktywistek z Femenu. Na stronie internetowej Antygon zamieszczone zo-
sta³y s³owa: „Urodzi³am siê by ³¹czyæ siê w mi³oœci, a nie w nienawiœci”.
W oœwiadczeniu na temat misji kobiet Antygony informuj¹ – „Jesteœmy
po prostu zgromadzeniem kobiet... Bronimy naszego fundamentalnego
prawa do bycia kobiet¹, ca³kowit¹ i dope³nion¹. Kobieta ma swoj¹ god-
noœæ, która nie wymaga ekshibicjonizmu czy histerii” (Antygony czyli od-
powiedŸ na zezwierzêcony Femen, 2013).

Reasumuj¹c

Ruch kobiecy Femen powsta³ w warunkach postradzieckich, w których
co prawda tworzy³y siê nowe organizacje kobiece, ale by³y one g³ównie
ukierunkowane na podniesienie kultury narodowej i rozbudowê niepod-
leg³ego kraju. Obrona interesów praw kobiet pozostawa³a na marginesie
dzia³alnoœci ugrupowañ kobiecych. Odpowiedzi¹ na t¹ obywatelsk¹ bier-
noœæ by³o pojawienie siê na Ukrainie nowych form kobiecego ruchu i ak-
tywizmu takich jak choæby Femen. Odk¹d powsta³, ruch ten wzbudza³
du¿e kontrowersje, zwi¹zane z taktyk¹ swojej dzia³alnoœci, której wy-
znacznikiem sta³ siê sekstermizm, wykorzystywanie w³asnego cia³a w walce
z przemoc¹ wobec kobiet. Dzia³alnoœæ cz³onkiñ Femen opiera siê na orga-
nizowaniu wyst¹pieñ happeningowych i performerskich, podczas których
pó³nagie dziewczyny protestuj¹ przeciwko przemocy wobec kobiet, seks-
turystyce, dominacji mêskiej, uprzedmiotowieniu kobiet. Nagie cia³o u¿y-
wane jest podczas demonstracji, z zamiarem sygnalizowania spraw, które
czêsto przez w³adze s¹ ignorowane w czasie tradycyjnych form protestu.
Jednoczeœnie aktywistki dystansuj¹ siê od tradycyjnego feminizmu, kry-
tykuj¹ go za „patriarchalnoœæ”, nie interesuj¹ siê te¿ ukraiñsk¹ opozycj¹
polityczn¹ ani nie usi³uj¹ z ni¹ sympatyzowaæ. Funkcjonowanie ruchu ko-
biecego Femen wywo³uje zró¿nicowane opinie od zachwytu po kategorycz-
n¹ krytykê. Jednak nikt nie pozostaje obojêtny wobec jego dzia³alnoœci.
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Femen – a Ukrainian feminist movement

Summary

The subject of consideration in this paper is the feminist movement Femen, which
emerged in Ukraine in the early 21st century. The movement came into being under
post-Soviet conditions, where the protection of women’s rights was marginal in the ac-
tivities of women’s organizations operating at the time. This common, spontaneous
movement was mainly initiated by young women, who struggle against violence using
their own bodies in happenings and performance events. Half-naked women resort to
the tactics of sextremism, protesting against violence directed at women, sex tourism,
male domination and objectification of women. Their naked bodies are frequently dis-
played during demonstrations, with the intention of addressing issues that are fre-
quently ignored by the authorities when traditional forms of protest are used. There are
few places in the world where such protests have not taken place so far. The activities
have stirred considerable controversy and provoked a public debate on the discrimina-
tion of women. Oppressed by the Ukrainian authorities, Femen activists moved to
France in 2013.
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