
הפרלמנטיםכיבוש
איננווהמדוברחלילה, ,אצלנולא

שעשוובודדותמיוחדותבנשים

אלנורכגוןבפוליטיקה,גםהיסטוריה
מרגרטאו ,גנזיאינדירהאוררזררלט,
הפעם-מאירגולדהאר ,תאצ'ר
שלמים,פרלמנטיםבושיבכמדובר

נשיםשלצבאדרךשלמרתממשלות
כהעד ,כךומיליטנטיות,מוכשרות
היה.כךשהיהומעשהבמערב.

בחירותהתקיימוזאתשנהבראשית

והתוצאותובצרפת,באנגליהכללירת
נכנסובאנגליהמדהימות:הפעםהיו

לפני 62<במקרםלפרלמנטנשים 120
קטןקומץלערמת , 63-בצרפתכן>:

הרובהקודמת.הלאומיתבאספה
משוררתבאאלהצירותשלהמכריע
בשתיהסוציאליסטיותתוהמפלג
יתירהמנגד.עמדוהימיןהארצות

המפלגותעתהדוגלותעקרוניתמזר:
מספריבשוויוןהללוהסוציאליסטיות

בין"פאריטי")אצלם<הנקראגמור
הממלכתייםבמוסדרתהמיניםשבי

מספריתתוצאהראםרהמרניציפאליים,
נבעשזההריהפעםהושגהלאזאת

בבחירות ,בדבלאחדמועמדמהצגת
זאת,עםשם.הנהוגותהאישיות

עולםעלהאשהשלזאתהסתערות
ארעיתתופעהאינההפוליטיקה

אירופהאתפוקדתהיא ,בלבד
שתיכאןנביאערדכולה.המערבית

עתההמתחוללהמכריעלמפנהעדויות
מנהיגהשלהאחת-עינינולנגד

לשרתשנבחרהצרפתיתסוציאליסטית
נקראהחוששספרההמשפטים,

והעדותבפוליטיקה"!אשה"להיות
כתב-העתשלמירחוגלירןהיאהשניה
ז'אן·פרלשל<מיסודומודדן"טן'לה

ל"בעירתמוקדשוהואבשעתו>סארטר
 ,) 2הפמיניזם"שלאליותואקט

מספרייםנתוניםכמהגםלצייןכדאי
האשהשלזינוקהעלמיםימדהדי

על-פיבמערב.הפוליטייםבחיים
מקומה ,הפאריזאי ,נךומ ,·דוןרעתה

שלהפרלמנטרייםבמוסוותהאשהשל
השאר:ביןעתה,הואהמערב

 ; 39%-בנררבגיה : 40%כ"בשוודיה,

33-בפינלנד 33-ונמרק ; % % ; 

 ; 26%-אוסטריה ; 31 %-לנווה

הבחירותלפני . 26%-היגרמנ
ייצוגהיהבצרפתהשנההכלליות

המצבבישראלאגב, . 6%שם."הנשים
 .דומה

מדוברהאירופיהפרלמנטריזםמבחינת
היאהראיותאחתממש.שלבמהפכה

במוסוותרקלאהנשיםייצוג
גםאלאהרחביםהפרלמנטריים

 22ביןבשוודיהלמשל:בממשלות.

בנררבגיה, .נשיםהן 11ממשלהחברי
בכלפריטטישוויוןררושחרק,על"פי
רקשלאמסתבראגב,ת.והמוסד

עתהמצדדיםופוליטיקאיםהרגי-דעות
בחייםהאשהשלמלאףובשית

16 
 214גויון----·

סבורהרחובגםהציבוריים-פוליטיים.
שלהקהלועתבחקר ,-1996בכך.

 79%ארצות,-22בגאלרפמכון

לכלנשיםבכניסתתמכומהנשאלים
החשובים,הממלכתייםהמוסדות

הפאריטטיהעיקרוןכיגרסו-77%ו

של·היסודבחוקתמעוגןלהיותחייב
המדינות.

הרילכךוהביאמההשאלהנשאלת
במפתיע,אירעההמהפכהכייתכןאל

אלהמבטמוקדמים;שלביםכלללא
שלהמייסדיםהאבותכתביאל ,העבר

מאכזבהיההמודרניתהדמוקרטיה

אוליפרס ,דרסו ,לסרשרומסתבר
הואהאשהשמקוםסברו ,לדיורו
הקרויההצרפתית,והמהפכהבבית,

זכותאתהאשהמןשללה"גדולה"
האוםזכותשקרוימהחרףהבחירה,

בצרפת,לקרנוררסהפרסוהאזרח.
ססיוארסג'וןלופרס / 18ה"במאה
נמצאלאבאנגליה, / 19 "הבמאהמיל/
עלהאשהלשוויוןמליץ"יושרשום
הסוציאליסטיםאפילוהיבשת.פני

כדתיתשנתפסההאשה,שמאחששו

שלסרןאתתנציחושמרנית,
מביניהםהמתקדמיםורקהריאקציה,

זכותכיכמעטייאמןלאאחרת.סברו
לנשיםבצרפתהעונקהלנשיםהבחירה

השניה.העולםמלחמתבשלבירק
הספרמחברת > Guigou <גיגראליזבס
אמנםבפוליטיקה",אשה"להיות
הנשיםזכויותשלילתעלעומדת
גםאךהצרפתית,ההיסטוריהבמהלך

בלטוצרפתנשותכיבדהוהעלע
מחוץהצרפתיתההיסטוריהבמהלך
בחייוהצטיינוהפוליטיים,לחיים

בספרותבסאלרנים,התרבות,החברה,
עמדהקשהדרךזאת,עםובאמנויות.

הפאתסיים,לעתים ,במאמציהןבפניהן
למקצועותולהגיעהמסבהמןלצאת

כפרודוןמהפכןאפילוהחופשיים;
 ,אשרהאשה,עלבזילזרלעדייןדיבר

אר·ביתעקרתשהיא"אר ,לדעתו
פילגש".שהיא
לראשונהאשהזוכה 1868ב"רק

 1875ב"רקבתעודת-נגררת.בצרפת

רופא.תעודתלראשונהאשהמקבלת
לראשונההאשהמקבלת 1890ב"רק

מתמנה 1906ב"רקבמשפטים.הסמכה

נובל/פרסכלת ,קירימארידווקא
 ,בסררברןפרופסורלדרגתלראשונה

הואהעבראךהלאה.רכךהלאהוכך
הענייניםמצבמההיאוהשאלהעבר
עלדווקא ,הנוכחיההיסטוריברגע
לו."עדיםשאנוהמפתיעהזינוקרקע

לישראל>.פרס<אגב,

בקרבדווקאמחלוקת,קיימת
מושגסביב.בעולםהפמיניסטים

אפילולאשה.גברבין"שוויון"
מסריםלפיחותהגיעפמיניזםהמונח

כילומרניתןהבריות.נייבע
 .הצלחתו""קרבןהואהפמיניזם

האשההתקדמותהיאנחרצתעובדה

בייצורחלקהבעצםהתחומים,בכל

החומרית,בהתקדמותהוביצירה,

לגבר.שוויוןללאעדייןאף"כי
ביןהיאהפמיניסטיםביןהמחלוקת
ראשהגברביןהבדלשאיןהסוברים

ואףקיים,זההבדלכיהסבוריםלבין
דה"ברברארסימוןכדבריהאם,מוצדק.

נעשיתאלאאשה,נולדתהאשהאין
הבאיםהפליהחרקימתוקףאשה

מרביתבמשךולשעבדהלהורידה
שמא,אר ?האנושיתההיסטוריה

קייםאחרות,פמיניסטיותכדברי

ארלהסתירושאיןרקשלאנשיייחרד
בהחלטלחייבוישאלאלהכחישו
ובתמים?

וצידוקטעםאיןזאת,מחלוקת
ואףקולמוס,במשיכתבהלהכריע
הבסישאךושלישית,שניהבמחשבה

לסוגיהבהחלטהשייך ,הנשילש;ני
בימינוהאשהזינוקהפעם:בהשדנו

הציבוריים-הדמוקרטיים.לחיים
כיהפעםשהבאנוההוגיםטוענים

דווקאלפוליטיקהחשובההאשה
מתוקףולאאשה,היותהמתוקף
גםישזהלענייןבלבד.אזרחהיותה

·שוויון"לאשהמגיעלפיוקערוניצד
מחציתאתמייצגתהיאכימספרי

ולאת,והאנושמחציתאתהחברה,

סומקרוני

פיצולתוצאתשהיאחסינהסתם
אתניותלקבוצותלגזעים,החברה
לכלייצוגשמגיעכשםועוד.שונות,
מגיעכךביניהםלהפלותואיןהגברים

נימוקקייםאךהנשים.לכלייצוג
טוענותהמחברת,טוענתנוסף:מכריע

שונההאשהכינוספות,רבותנשים

לחייגישתהבעצםהגבריםמןלרוב
היאלאדם,יותרצמודההיאחברה:
היא ,לבעיותיויותררגישה

הבעיותלשללביחסיותרקונקרטית
בשלאמהותה,בשלהחברתיות
כלבשלביתה,למשקצמידותה
פחותשהיארגשותיהמרעכת

הגבר.שלמזו"אבססרקיםת"
אנוושותפיםעדיםאחרת:אוכך

האשה,בחייתקדיםללאלמהפךעתה
ולמעשההכלכלייםבחיינווממילא

 •כולה.הציוויליזציהבחיי

כר·ניררב

1. Elisabeth Guigou: "Etre 
fenrnrne en politique", Plon, 
1997 

2. "Les Ternps Modernes", 
Questions actuelles au 
ferninisne" - avril-rnai 1997 
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