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Wstęp
Jako feministki regularnie napotykamy sytuacje, w których naprawdę 
chciałybyśmy zareagować, ugruntowując nasze wartości, zwłaszcza 
w kontekście dominujących obecnie konserwatywnych nastrojów. 
Ten przewodnik powstał, żeby Ci w tym pomóc.

Po raz kolejny przechodzimy przez okres wzmożonego oporu wobec  
idei feministycznych. Jeśli nie znajdziemy satysfakcjonują-
cych rozwiązań sytuacji opisanych w tym poradniku, ryzy-
kujemy, że zamknie się nam usta. Sytuacje te dotyczą rów-
nież osób, które (jeszcze) nie definiują się jako feminiści,  
ponieważ powstrzymują wielu ludzi przed dołączeniem do ruchu 
na rzecz praw kobiet.

Ten przewodnik nie da Ci gotowych instrukcji w rodzaju „jeśli ktoś 
mówi A, Ty odpowiadasz XY”. Chodzi raczej o udostępnienie pew-
nych podstawowych narzędzi, aby zachęcić Cię do znajdowania 
własnych odpowiedzi, zgodnie z Twoimi indywidualnymi upodo-
baniami i preferencjami. W tym celu dzielimy się wskazówkami 
i poradami kiedy działać, jak zachować spokój, jak się chronić, 
na jakiej podstawie podejmować strategiczne decyzje, a przede 
wszystkim co powiedzieć po dokonaniu wyboru.

Ten przewodnik nie jest kompletną listą sytuacji, jakie może napotkać 
feministka, ani wyczerpującym repertuarem wszystkich możliwych  
odpowiedzi. Jest to punkt wyjścia i mamy nadzieję, że zrobisz z 
niego dobry użytek i sformułujesz odpowiedzi, które są dla Ciebie 
najlepsze.

Powodzenia i, co najważniejsze, miłej lektury!
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Identyfikacja 
antyfeminizmu

Feminizm to między innymi ruch na rzecz większej spra-
wiedliwości społecznej i równości. Feminiści analizują nie-
równość płci, potępiają zastany binarny (hetero)seksizm 
oraz bronią swoich praw do naprawy niedopuszczalnych 
niesprawiedliwości i budowania bardziej inkluzywnego i 
egalitarnego społeczeństwa. Oczywiście nie wszystkim się to 
podoba. Chodzi tu zwłaszcza o osoby, którym – ze względu 
na ich uprzywilejowaną pozycję społeczną – niesprawiedli-
wości te przynoszą korzyści. Nazwijmy tych ludzi „osobami 
antyfeministycznymi” (OA). Jak każdy ruch społeczny, femi-
nizm musi się zmierzyć z ruchem konserwatywnym, który 
za wszelką cenę usiłuje zachować status quo.

Opór wobec zmian społecznych to powszechne zjawi-
sko. Amerykański związkowiec Nicolas Klein już w 1918 
roku zauważył: „Najpierw cię ignorują. Potem cię poniżają. 
Następnie cię atakują i chcą cię podpalić. Aż w końcu sta-
wiają ci pomniki”. Klein nie tylko mówił o stałej tendencji 
do blokowania zmiany społecznej, ale także postrzegał ją 
jako znak, że „wszystko się jakoś układa”. Im ostrzejsza 
reakcja, tym większy opór przeciw niesprawiedliwym 
strukturom społecznym.

Jednak dość marne to pocieszenie, kiedy stajemy w obliczu 
sytuacji antyfeministycznych, które nie tylko podważają 
wiarygodność feminizmu, ale także narażają feministki na 
ryzyko. Od lat 90. liczba analiz antyfeminizmu i jego zor-
ganizowanej formy, maskulinizmu, wielokrotnie wzrosła. 
Zidentyfikowaliśmy cztery istotne obszary problemowe, 
które wzajemnie na siebie oddziałują i się umacniają, tj.:

Zwykły seksizm i mizoginia: pogardzanie kobietami i ich 
deprecjonowanie, traktowanie ich inaczej niż mężczyzn, zamy-
kanie ich w stereotypach – wszystkie te zachowania sprawiają, 
że feministom, głównie kobietom, trudniej jest zostać 
wysłuchanym i uszanowanym. Odniesienia do trady-
cyjnych/esencjalistycznych ról płciowych (tzw. instynkt 
macierzyński, „naturalny” kobiecy spokój itp.) oraz 
wyodrębnianie problemów uwidaczniają nierówność 
struktur społecznych. Nawet jeśli powyższe postawy 
nie mają na celu zaszkodzić feminizmowi, właśnie taki 
jest ich skutek.

Antyfeministyczne wyciszanie i wykluczanie: feminizm przyczynił się do 
wielu zmian społecznych, które dziś są postrzegane jako pozytywne, a nawet 
fundamentalne i konieczne. Ten wkład jest nader często ukrywany. Z tego 
względu można odnieść wrażenie, że feminizm nie jest już potrzebny. Istnieją 
też inne sposoby na uciszenie feminizmu, na przykład ośmieszanie, plagiat 
czy brak solidarności niektórych kobiet („Jeśli jako kobieta odnoszę sukces, to 
tylko dlatego, że włożyłam w to niezbędny wysiłek/podjęłam właściwe decyzje, a 
nie dzięki feministkom, które utorowały mi drogę”).

Reprezentacje antyfeministyczne: te przeinaczenia i dezinformacje mogą 
bezpośrednio atakować trzy kwestie: sprawę feministyczną, wymagające roz-
wiązania problemy lub samych feministów. Jeśli chodzi o sprawę feministyczną, 
powszechny jest zarzut, że celem ruchu feministycznego jest odwrócić męską 
dominację i przejąć władzę, albo że feminizm ma sens gdzie indziej, w innych 
czasach, a nie tu i teraz. Powszechna jest niewiedza na temat różnorodności 
feminizmu, a OA usiłują przejąć feminizm na swój rasistowski i klasowy 
użytek. Są też OA, które twierdzą, że nie działamy na rzecz faktycznych 

problemów, że walczymy w niesłusznej sprawie 
itp. Problematyczne jest również zaprzeczanie 
nierównościom i projekcja opresji („no dobrze, 
ale mężczyźni też [wstaw wybrane przez siebie zja-
wisko, które dotyczy zwłaszcza kobiet]”). Wreszcie 
same feministki zawsze były i często nadal są 
ośmieszane jako agresywne, brzydkie, sfrustro-
wane, lesbijki, ekstremistki itp., aby podzielić nas, 
kobiety, na „dobre” i „złe” i zapobiec solidarności. 
Takie ataki mogą przybierać bardziej ogólne lub 
indywidualne formy.

Przemoc antyfeministyczna: od obelg po gwał-
ty i masakry – wszystko to już było. Ten rodzaj antyfeminizmu jest najbardziej 
widoczny, a przez to najłatwiejszy do zidentyfikowania. To głównie z tego 
powodu samoobrona feministyczna w ogóle się rozwinęła – na wczesnych 
etapach ponad 100 lat temu i ponownie pod koniec lat 60. – jako narzędzie 
ochrony aktywistek przed przemocą polityczną i brutalnością policji.

No dobrze, skoro mamy już lepszy obraz problemu, przejdźmy do (próbnych) 
rozwiązań!

Możliwe, że historia 
sprzeciwu mężczyzn wobec 
emancypacji kobiet jest 
ciekawsza niż  
historia samej emancypacji.
Virginia Woolf, 1929
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Pracowałam w branży, w której 
zawsze byłam jedyną kobietą, a 
słowa „feminizm” w ogóle się nie sły-
szało. Za każdym razem, gdy pró-
bowałam walczyć o swoje, sporo 
mnie to kosztowało. Istnieje jednak 
kilka sposobów, aby zasygnalizo-
wać, że nie akceptujesz pewnych 
sytuacji. To, że jestem kobietą, nie 
znaczy, że będę wszystkim robić 
kawę. „Ty też masz nogi, a kawa 
jest tam”. Albo żeby uniknąć oko-
liczności, w których to zawsze 
Ty robisz notatki na spotkania itp. 
Trzeba być czujną i podjąć okre-
ślone działania, aby temu zapobiec. 
Naturalnie ma to swoją cenę, bo 
muszę włożyć sporo wysiłku, żeby 
nie być postrzegana jako kobieta i 
uniknąć tego ryzyka. A to znaczy, 
że nie mogę być sobą. W przeciw-
nym razie dostałabym łatkę histe-
ryczki, która sprawia problemy, i 
ryzykowała odrzucenie z grupy. 

Karima

Dbałość o siebie
Jak każda uciskana mniejszość, kobiety jako grupa społeczna na co dzień stają 
w obliczu licznych incydentów mikroagresji, dyskryminacji i niesprawiedliwości, 
a ich opór jest traktowany jako bezpodstawny. Te nagromadzone doświad-
czenia tworzą stałą psychiczną i emocjonalną presję, zwaną też „stresem 
mniejszościowym”. Jeśli będąc członkiem uciskanej grupy, próbujemy też 
otwarcie stawiać opór, choćby zbiorowo, stres narasta.

Bycie feministką nie jest zatem zadaniem łatwym i zbiera emocjonalne 
oraz fizyczne żniwo. Należymy do mniejszości, która eksponuje problem 
nierówności i seksistowskiego ucisku i nadaje mu znaczenie. Znajdujemy się 
w stałym rozdźwięku z dominującym społeczeństwem i wieloma osobami 
w naszym bezpośrednim otoczeniu. Zadanie nieustannego wyjaśniania, że 
niesprawiedliwość faktycznie istnieje, spada całkowicie na nas. Potrzeba 
stawiania czoła tym prawdom i ich wyrażania może nas przerażać, zwłaszcza 
że na ogół otrzymujemy niewielkie wsparcie. Z drugiej strony, antyfeminizm 
odbija się na naszym poczuciu tożsamości, emocjach i kondycji fizycznej. Nic 
więc dziwnego, że wiele aktywistek feministycznych milczy, poddaje się lub 
podupada na zdrowiu.

Dlatego dbałość o siebie nie jest luksusem, lecz warunkiem trwałego zaan-
gażowania. Jest również formą oporu per se. Miarą radzenia sobie w sytuacji 
niewielkiej szansy na wygraną jest wyrażanie sprzeciwu wobec opresyjnych 
norm i wartości. Poza tym dbałość o siebie zwiększa odporność, tworzy 
przestrzeń dla kreatywności i pomaga stawić czoła antyfeminizmowi.
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Często jesteśmy zszokowane tym, 
co słyszymy. Jednak, jeśli nabierze-
my nawyku mówienia sobie „OK, 
tutaj ta osoba stosuje symetryza-
cję, a tamta próbuje uczynić mnie 
niewidzialną”, będzie nam łatwiej za-
chować dystans i spokój. Pozwala 
to lepiej zrozumieć atak, gdy tak 
naprawdę druga strona nie szuka 
dialogu, a próbuje postawić nas w 
trudnej sytuacji lub wywołać pewne 
emocje.

Eva
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Ramy tego przewodnika są zbyt ograniczone, aby wyczerpująco odnieść 
się do tematu dbałości o siebie w kontekście aktywizmu. Są jednak pewne 
zachowania, które pomogą Ci lepiej żyć i działać jako feministka:

Bądź sobie życzliwa: to, że jesteś obiektem stałej oceny, krytyki i lekceważenia 
przez całe społeczeństwo jest już wystarczającym źródłem stresu, więc lepiej 
go sobie nie dodawaj. Zamiast być swoim najgorszym krytykiem, zmień się w 
swojego najlepszego przyjaciela: empatycznego i uważnego, autentycznego i 
kochającego, który zawsze stoi za Tobą murem. Nasze błędy powinny nas czegoś 
nauczyć, a nie być źródłem wstydu czy poczucia winy. Nikomu nie ułatwisz 
życia, jeśli będziesz czuć się winna lub poświęcisz się na ołtarzu feminizmu.

Zadbaj o swoje ciało: odpoczynek i sen, nawodnienie, zdrowa i zbilansowana 
dieta i aktywność fizyczna, którą lubisz, to podstawowe ludzkie potrzeby. Mają 
ogromne znaczenie dla każdej z nas. Aby zrozumieć, czego ciało potrzebuje 
i kiedy, najlepiej go słuchać. Pozwoli nam to również zdobyć cenną wiedzę 
o naszych granicach i rozpoznać, kiedy nie są one szanowane i kiedy należy 
zareagować.

Utrzymuj kontakty z innymi: wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, aby 
się rozwijać, także jako feministki. Właśnie dlatego ważne jest, by otaczać 
się ludźmi – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ruchu – którzy dają ci 
przestrzeń i wsparcie niezbędne, abyś mogła przeistoczyć się w osobę, którą 
chcesz być. Zaufanie, empatia i otwartość na transformatywny wpływ innych 
powinny działać na zasadzie wzajemności. Z tych samych względów nasze 
grupy i ruchy powinny być w kontakcie, aby tworzyć związki i przezwyciężać 
osłabiające nas antagonizmy.

Twórz bezpieczne przestrzenie: należąc do uciskanej grupy, jesteśmy 
nieustannie narażane na osądzanie, lekceważenie i podjudzanie. Aby móc 
swobodnie oddychać i po prostu być, potrzebujemy przestrzeni, w której 
nie będziemy musiały stale 
mieć się na baczności czy 
spełniać wymagania świata 
zewnętrznego. Bezpieczne 
przestrzenie mogą istnieć w 
miejscach fizycznych, prywat-
nych i półprywatnych (biblio-
teka, konferencja, blog) oraz 
w związkach. Aby stworzyć 
bezpieczną przestrzeń, mu-
simy zgodzić się co do tego, 
że chcemy, aby ta przestrzeń 
była bezpieczna, i uznać za-
sady bezpieczeństwa oraz 
zbiorowy wysiłek, by prze-
strzegać ich jak najlepiej tylko 
potrafimy.

Są dni, kiedy naprawdę nie chcę się kłócić. 
Mówię wtedy, że jestem na wakacjach 
od feminizmu i że dziś nie będę bronić 
swoich opinii. Nie musimy być feministkami 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Dlatego czasami mówię sobie: „Jestem 
zmęczona i nie mam dziś odwagi – robię 
sobie feministyczne wakacje i tyle”. To 
oczywiście dlatego, że pracuję w tym 
sektorze i kiedy mam wolne, czasami 
zwyczajnie  
nie mam ochoty ciągnąć tej walki.

Constance

świadectwa

Mój tata wypowiedział kilka nie-
przyjemnych uwag, kiedy dowie-
dział się, że jestem feministką. 
Musiałam mu wytłumaczyć, że 
dla mnie feminizm to nie tylko 
hobby czy trend, za którym po-
dążam, ale coś, co jest dla mnie 
naprawdę ważne. Kiedy poświę-
camy czas, żeby wyjaśnić coś 
bliskim nam ludziom i uświadomić 
im, jak się czujemy, daje im to 
sporo do myślenia. Tata zdał 
sobie sprawę, że posunął się za 
daleko, i całkowicie odmieniło to 
sytuację. Tak więc dzielenie się 
uczuciami, nawet jeśli stawia Cię 
na nieco odsłoniętej pozycji, to 
też, moim zdaniem, dobra meto-
da.

Johanna

Znajoma powiedziała mi: „Traktuję 
feminizm jak wyścig długodystan-
sowy. Ale to nie znaczy, że muszę 
cały czas biegać przez płotki na 
100 metrów”. To trochę jak w grze 
planszowej – wiemy, że w końcu 
będzie feminizm, ale czasami trze-
ba pominąć kilka rund. Uważam, 
że musimy też umieć sobie wyba-
czyć pomijanie pewnych rzeczy, 
bo wszyscy jesteśmy zawodni, bo 
lubimy pewnych ludzi, bo jesteśmy 
zakochani, bo mamy dzieci, bo… No 
i że są chwile, kiedy faktycznie 
jesteśmy w „więzieniu” i musimy po-
minąć dwie rundy, zanim będziemy 
mogli kontynuować.

Valérie

Przeciwstawiaj się bezradności mocą: 
rozpoznając i wyrażając swoje uczucia wobec 
antyfeminizmu, zyskujesz kontrolę nad sytuacją. 
Nie tylko pomaga to panować nad własnymi 
emocjami, ale także pozwala spowolnić OA. 
Ponadto świadomość tego, jak się bronić – 
zarówno werbalnie, jak i fizycznie – może 
podnieść pewność siebie. Feministyczne grupy 
samoobrony dają Ci sposobność odtworzenia 
sytuacji, w których wcześniej czułaś się bezsilna. 
Wymiana w grupie pozwala wypracować nowe 
sposoby działania i reagowania.
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Wybierz strategię
Wielu osobom zaangażowanym w ruchy na rzecz zmian społecznych, w tym 
feministom, odróżnienie walki zbiorowej od indywidualnego zaangażowania 
może sprawiać trudności. To, że jesteśmy feministkami, nie znaczy, że musimy 
być na służbie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili możemy 
zdecydować i wybrać, jak chcemy zaprezentować feministyczną stronę naszej 
tożsamości. 

Na ten wybór wpływa wiele czynników, od osobistego bezpieczeństwa po 
fizyczne, psychiczne i emocjonalne samopoczucie, a także polityczne, uczu-
ciowe i inne stawki. Tylko Ty wiesz, jakie czynniki mają dla Ciebie znaczenie 
w konkretnym momencie. Aby uniknąć niepotrzebnego wysiłku, dobrze jest 
zadać sobie pytanie, czy warto inwestować cenną energię, żeby odpowiedzieć 
OA. Na przykład to, czego możemy uniknąć w środowisku prywatnym czy 
zawodowym (dyskusja z wujkiem Jankiem w Wigilię), może być trudniej 
zmitygować w bardziej wojowniczo nastawionym otoczeniu (dyskusja z OA 
podczas debaty publicznej). Jednak nawet wówczas musisz rozważyć plusy i 
minusy dania przeciwnikowi sposobności wyrażenia opinii poprzez nawiązanie 
z nim dialogu.

Dlatego ze względów bezpieczeństwa, dbałości o siebie czy z innych po-
wodów możemy zdecydować, że w danej chwili nie chcemy zajmować się 
antyfeminizmem. Strategia ta nazywa się ucieczką (zob. s. 12) i jest tak samo 
ważna i wartościowa jak każda inna – o ile jest wyborem, a nie standardowym 
wyjściem w obliczu braku alternatyw. Aby feminizm trwał i się rozwijał, 
feminiści muszą przetrwać i oszczędzać swoją energię oraz inne zasoby.

Jeśli odpowiadamy na antyfeminizm, często powoduje nami chęć zmiany nasta-
wienia drugiej osoby. W tym celu najlepiej zastosować strategię argumentacji 
(zob. s. 15). Jednak nie każdego łatwo przekonać. Co więcej, antyfeminizm 
funkcjonuje jako kontinuum. Na przykład możemy stanąć twarzą w twarz 
z przyjacielem lub sojusznikiem feminizmu, osobą wypowiadającą klasyczne 
antyfeministyczne uprzedzenia lub twardogłowym maskulinistą. Oczywiście 
trudniej jest przekonać osobę sytuującą się na przeciwległym krańcu kontinuum 
niż kogoś bliższego naszej własnej pozycji.

Argumentacja jest formą dialogu. Podstawową zasadą dialogu jest to, że 
wszystkie zaangażowane strony mogą się wypowiedzieć i zostać wysłuchane. 
Wszelki dialog staje się niemożliwy, jeśli jedna ze stron nie przestrzega tych 
minimalnych warunków. OA ma wiele możliwości zniweczenia dialogu: poprzez 
przemoc, wykorzystanie istniejących nierówności władzy (np. postawa pater-
nalistyczna), poprzez techniki manipulacji, odmowę słuchania czy obojętność. 
Taka postawa uniemożliwia argumentację.

Na szczęście nie wyczerpaliśmy jeszcze naszej listy strategii. W tym prze-
wodniku znajdziesz także semantyczne techniki samoobrony (zob. s. 20). 
W tego rodzaju samoobronie atakujemy znaczenie słów. Strategia ta jest 

szczególnie przydatna, kiedy OA używa słów 
o negatywnym wydźwięku lub wyraźnie nie 
wie, o czym mówi. Gdy w wymianę zdań za-
angażowane są osoby trzecie, ta linia obrony 
może też spełnić rolę edukacyjną.

Jeszcze inną strategią jest konfrontacja (zob. 
s. 22), czyli wyznaczanie granic. Przedstawio-
ne w tym przewodniku rozmaite narzędzia 
konfrontacji pozwolą Ci ukrócić wszelkie 
antyfeministyczne sytuacje i zdemaskować 
fałszywe argumenty. Innymi słowy – po-
wstrzymać AP. Strategia ta jest wyjątkowo 
użyteczna (nie tylko przeciw antyfeminizmo-
wi), ponieważ rozładowuje złość i ustanawia 
wyraźne zasady i granice między tym, co 
jesteśmy w stanie zaakceptować, a co nie. 
Możliwe jest nawet dodanie do niej peda-
gogicznego akcentu.

Oczywiście istnieją też inne strategie, ale 
często są one mniej skuteczne. Na przykład 
zasada wzajemności (znana również pod 
nazwą „oko za oko”) rzadko jest skuteczna, 
ponieważ interakcja odbywa się wówczas 
w kontekście nierówności władzy. Z tego 
względu zastosowanie odwróconego ataku 
antyfeministycznego nie będzie miało takiego 
samego sensu ani tej samej wagi – chyba że 
ten lustrzany atak okaże się jeszcze gorszy 
od oryginału. Świadectwo Claudine (zob. s. 
12) doskonale ilustruje ten przypadek.

Jeśli chodzi o reagowanie na antyfeminizm, 
opcje są niemal nieograniczone. A zatem na 
miejsca, gotowi, start! 

Zachowaj ostrożność w 
odniesieniu do METOD 
MANIPULACJI, na przykład, 
gdy OA:
❙ posługuje się argumentami ad 

temperantiam: „Nie narzekaj, 
inne kobiety są jeszcze bardziej 
uciskane niż ty”;

❙ podrzuca temat zastępczy, 
czyli prowokacyjną przynętę, 
która sprawia, że debata 
zbacza w stronę błahych lub 
skrajnych kwestii. Na przykład 
klasyczny argument typu „tak, 
ale mężczyźni też…” odwraca 
uwagę od problemu, który 
dotyczy zwłaszcza kobiet;

❙ przypisuje Ci szczególnie 
nieprzyjemne stwierdzenie – 
którego nigdy nie wyraziłaś 
– bo tak jest łatwiej niż 
dyskutować na dany temat;

❙ ucieka się do obraźliwych 
uproszczeń;

❙ atakuje Cię osobiście, na 
przykład krytykując za złość, 
agresję, wyrażanie danej opinii 
wyłącznie z powodu złych 
doświadczeń itp.
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Mam wrażenie, że kobiety, któ-
re od początku zdają się nam 
przeciwne, są bardziej otwarte 
i bardziej skłonne do słuchania i 
zrozumienia przy okazji rozmowy 
twarzą w twarz. Mężczyźni znacz-
nie częściej są w defensywie. W 
grupie te kobiety niekoniecznie są 
naszymi sojusznikami, ponieważ sto-
ją po stronie dominujących przeko-
nań, jednak osobiście da się z nimi 
porozmawiać. 

Natalia

Niedługo po tym, kiedy zostałam 
wybrana do rady miejskiej mojej 
gminy, burmistrz zwrócił się do 
mnie kpiącym tonem, używając mo-
jego nazwiska po mężu. Wie, że mój 
partner jest znanym aktywistą, a 
ja jestem feministką, ponieważ pro-
wadziłam między innymi kampanię 
na rzecz praw kobiet i większej 
równowagi płci w polityce. Ten 
budzący postrach konserwatysta, 
paternalista i gaduła chciał udowod-
nić, że jestem tam dzięki mężowi i 
że po prostu go naśladuję. Odpo-
wiedziałam mu ostro, zwracając się 
do niego nazwiskiem żony. W efek-
cie nie odważył się więcej ze mnie 
zakpić do końca mojego mandatu. 

Claudine
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sowania narzędzia ułatwiające ucieczkę. Możesz oczywiście 
unikać kontaktu z osobą, o której wiesz, że ma antyfemi-
nistyczne skłonności, lub która uwielbia cię prowokować, 
atakując Cię jako feministkę. 

Dlaczego miałabyś stale narażać się na takie sytuacje, sko-
ro masz tyle dużo lepszych rzeczy do zrobienia? Możesz 
sprawdzić, czy okropny wujek Janek będzie na spotkaniu 
rodzinnym i nie wziąć w nim udziału lub nalegać, żeby koło 
niego nie siedzieć.

Jeśli kontakt jest nieunikniony lub jeśli zdecydujesz się nie 
oddawać pola OA i nie szukasz przy tym konfrontacji, możesz 
uniknąć nieprzyjemnej dyskusji, zmieniając temat. Można 
to zrobić dyskretnie. Jeśli podczas posiłku wujek Janek Cię 
nakręca, pijąc do Twojego trwałego statusu singielki czy bez-
dzietności, przerwij mu, zadając mu powiązane z tematem 
pytanie, które skieruje dyskusję na inny wątek. Na przykład: 
„Och, to przypomina mi o Cecylii. Jak ona sobie radzi po urodzeniu 
Bartka? Jak Ci się podoba rola dziadka?” Jeśli OA naprawdę 
Cię denerwuje, możesz również zmienić wątek w bardziej 
drastyczny sposób: „Wygląda na to, że potrzebujemy nowego 
tematu do rozmowy. Ktoś ma propozycję?” lub „Nawiasem mó-
wiąc – słyszałeś, że znów wzrosły ceny gazu?” Taka błyskawiczna 
zmiana tematu wyraźnie komunikuje Twoją niezgodę. Jeśli 
ktoś Cię za to skrytykuje, możesz odpowiedzieć, ponownie 
zmieniając temat: „Tak, zmienię temat. Przeczytałam książkę o 
wewnętrznym spokoju i bardzo mnie zaciekawiło, jak wiele da się 
zrobić, aby poczuć się lepiej w swojej skórze…”

Niektóre feministki obawiają się, że ich ucieczka może zostać 
zinterpretowana jako oznaka słabości. W takim razie wykonaj 
odwrót z pozycji siły! Możesz wyrazić sprzeciw wobec anty-
feministycznej deklaracji bez wdawania się w dyskusję. Kiedy 
brakuje Ci słów lub kiedy nie chcesz tracić zbyt wiele energii, 
przydatne mogą okazać się sygnały niewerbalne. Westchnij 
głęboko, przewróć oczami, obdarz OA intensywnym i poważ-
nym spojrzeniem lub potrząśnij głową. W przypadku ucieczki 
werbalnej często wystarczy po prostu opisać to, co w danym 
momencie zamierzasz zrobić: „teraz wyjdę”, „nie zamierzam 
odpowiadać na to pytanie”, „teraz zmienię temat”. W ten sposób 
pokazujesz, że się nie wstydzisz, że nie masz nic do ukrycia, 
żadnych powodów do strachu i że po prostu nie chcesz się 
narażać na antyfeminizm. To Twoje prawo.

Ucieczka
Wszyscy mamy prawo nie mieć ochoty odpowiadać OA… lub 
się na to nie odważyć. Każdy z nas sam musi zdecydować, o 
co chce kruszyć kopie, zależnie od kontekstu, indywidualnych 
priorytetów i poziomu energii.

Aby uniknąć możliwości, że strategiczny odwrót odbije się 
negatywnie na Twojej pewności siebie, musisz najpierw za-
akceptować fakt, że nikt, włącznie z feministkami, nie jest 
wszechmocny. Nie jesteśmy superbohaterkami, które bez 
mrugnięcia okiem poradzą sobie w każdej sytuacji i będą 
bronić sprawy do ostatniej kropli krwi. Wybór ucieczki w 
określonych sytuacjach nie powinien być powodem do wstydu, 
a im więcej mamy dla siebie zrozumienia, tym więcej korzyści 
ta ucieczka przyniesie.
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Argumentacja 
Zdecydowałaś, że warto rozpocząć dyskusję z OA tu i teraz. Bardzo dobrze, ale 
rzućmy najpierw nieco światła na cele tej wymiany argumentów. Istnieją dwie 
możliwości. Albo zwracasz się bezpośrednio do swojego rozmówcy, w którym 
to przypadku Twoim celem jest sprawić, że OA zmieni zdanie. Alternatywnie 
możesz pośrednio rozmawiać z osobą trzecią, na przykład z innymi gośćmi przy 
stole lub publicznością debaty otwartej, i próbujesz przekonać opinię publiczną 
do swojego stanowiska albo chociaż uodpornić ją na antyfeministyczne postawy 
przeciwnika.

Zapewne kojarzysz te niekończące się debaty, w których zaczynasz pełna entu-
zjazmu uzbrojona w najlepsze argumenty, dane, cytaty, statystyki itp., aby bronić 
swojej sprawy, ale im dłużej to trwa, tym bardziej czujesz się sfrustrowana, zła i 
wreszcie wykończona, odnosząc przy tym zero sukcesu. Przyczyn takich sytuacji 
jest kilka. Często warunki do dialogu nie zostały spełnione. W tym przypadku inna 
strategia zadziałałaby lepiej. Z kolei w innych sytuacjach dzieje się tak, ponieważ 
mieszamy różne formy argumentacji.

Aby lepiej się spierać, trzeba zrozumieć różnicę między trzema formami ar-
gumentacji. W argumentacji wewnętrznej akceptujemy ideologiczne zasady 
drugiej osoby, żeby zdekonstruować je od wewnątrz. Możemy też zacząć od 
(optymistycznego) założenia, że podzielamy pewne zasady, na przykład podsta-
wowe prawo do niedyskryminacji, i że OA po prostu wyciąga mylne wnioski. 
Strategia ta pozwala zdemaskować tak powszechny w seksizmie impas: „Mówisz, 
że to moja wina, że zostałam napastowana na ulicy, bo kobieco się ubieram. Z kolei 
innego dnia powiedziałeś, że aby coś osiągnąć w mojej karierze zawodowej, muszę być 
dobrze ubrana i o siebie dbać. Dlaczego mam wybierać między prawem do spokoju 
na ulicy a odnoszeniem sukcesów w pracy?” albo „Płciowy podział pracy nie może być 
wynikiem doboru naturalnego, ponieważ nie istnieje selektywna przewaga kobiet, które 
są wyłącznie odpowiedzialne za dzieci i gospodarstwo domowe – wręcz przeciwnie”.

W argumentacji zewnętrznej kategorycznie odrzucamy ideologiczne założe-
nia OA. W przypadku tej strategii, jeśli OA znajduje nie na przeciwnym krańcu 
ideologicznego kontinuum, nie ma co liczyć na przekonanie jej do własnych racji. 
Walczymy na równych prawach, zasada przeciw zasadzie. Strategia ta może się 
sprawdzić, jeśli zastosujesz ją wobec OA, której nie jest zbyt daleko do Twojego 
stanowiska, lub w celu przekonania publiczności. „Nie mogę zaakceptować po-
mysłu, że z powodu biologii za tę samą pracę mam zarabiać mniej niż moi koledzy”. 
Albo: „Nawet jeśli podział pracy ze względu na płeć to skutek ewolucji, nie mamy 
obowiązku na to przystawać. To ewolucja sprawiła, że straciliśmy owłosienie, a jednak 
nie chodzimy nago”.

Często stajemy przed problemem: „debatować 
czy nie debatować?”. Któregoś dnia, będąc w 
towarzystwie kilkorga znajomych, powiedziałam 
sobie, że nie chcę, że brak tu równowagi. Było 
ich dwoje przeciwko mnie, więc uznałam, że nie 
warto. Zmuszałam się, żeby nie interweniować. 
To naprawdę nie było łatwe, bo próbowali mnie 
sprowokować. Ala później poczułam się o wiele 
lepiej, co pomaga sobie uzmysłowić, że czasami 
warto odłożyć dyskusję na inną okazję, kiedy 
mamy bardziej pozytywne nastawienie. Jakiś 
czas później rozmawiałam z jedną z tych osób 
i naprawdę dobrze mi poszło. Najlepsze w tym 
wszystkim było to, że ponieważ zdecydowałam 
się nie reagować, uniknęłam roli ofiary i związa-
nej z tym frustracji. 

Lison

Jest pewna sztuczka, która bardzo mi pomogła 
w okresie świątecznym. Po prostu odpowie-
działam: „jeśli naprawdę Cię to interesuje, femini-
styczne piśmiennictwo liczy sobie 150 lat, więc 
zapraszam do lektury”. Bo naprawdę cierpiałam, 
kiedy musiałam ze wszystkimi dyskutować i de-
batować każdy jeden feministyczny problem. Nie 
znam wszystkich statystyk i szybko poczułam 
się jak w pułapce, bo nie jestem biblioteką. 

Karima
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Pełen zestaw opcji  
w skrócie

Obrona fizy-
czna

Powstrzymanie 
sytuacji antyfem-

inistycznej

TAK

Czy sytuacja antyfeministyczna nadal trwa?
Świetnie!  

Tak trzymaj...

Uważaj na siebie

Jaki jest Twój priorytet?

Obrona 
fizyczna

Ucieczka Argumentacja Konfrontacja

Jednak jeśli masz do czynienia z  
sytuacją antyfeministyczną…

¨ Bez pośpiechu zadbaj o siebie

¨ Szukaj wsparcia i dziel się swoimi 
doświadczeniami

¨ Przeanalizuj sytuację, aby się czegoś 
nauczyć

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE Czujesz się lepiej? Czy jesteś w sytuacji bezpośredniego  
ZAGROŻENIA?

Czy są jakieś pilniejsze kwestie niż  
obrona feminizmu?

Czy masz za mało energii lub  
motywacji, aby odpowiedzieć?

Czy  
da się uciec?

NIE
NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
TAK

Zużycie mini-
mum energii

Odmowa  
udostępnienia 

pola OA

Czy tylko Ty szukasz 
wspólnej płaszczyzny? 

ê wewnętrzna,  
zewnętrzna lub  
wywrotowa

ê zewnętrzna lub  
wywrotowa

NIE Czy to sytuacja antyfeministyczna?

Wyjaśnienie/roz-
brojenie tematu 

debaty

Samoobrona  
semantycznaCzy nadal chcesz 

przekonywać?

Czy istnieje  
możliwość dialogu? 

Przekonanie 
OA lub osoby 

trzeciej

NIE

TAK
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Powiedziałabym, że ludziom jest ra-
czej daleko do przemiany w femini-
stów i nie zależy to konkretnie od 
nas, czy komuś się to uda czy nie. 
Często mówię sobie: „muszę prze-
konać tę osobę”, ale to zazwyczaj 
wymaga wiele czasu. Wszystko, co 
mówimy, powinniśmy powiedzieć 
przede wszystkim ze względu na 
samych siebie. Jeśli się spieramy, 
to dlatego, że mamy na to ochotę. 
W dyskusji musimy się postawić na 
pierwszym miejscu.

Natalia
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 Argumentacja wywrotowa nie ma na celu logicznie udowadniać ani obalać 
tezy. Właściwie to skromna postawa, która pozwala sobie uświadomić, na 
czym opiera się ideologia antyfeministyczna. Stosując ją, proponujemy inne 
sposoby oglądu rzeczywistości i zapraszamy drugą osobę do krytycznej 
refleksji. Tylko biorąc antyfeminizm na poważnie, można wykazać zagrożenia, 
których jest źródłem. W tym celu nie trzeba nawet wyraźnie określać się jako 
feministka. Nie chodzi tu o pokonanie antyfeminizmu w heroicznej walce, ale 
o uczynienie go nieciekawym, przestarzałym i nudnym, aby doprowadzić do 
jego samozniszczenia. Nie wystarczy, że antyfeminizm pokaże tolerancyjną 
twarz, bo przy najmniejszej zmianie władzy antyfeministyczna broń zostanie 
natychmiast wyjęta z zanadrza. Ważne jest, aby nieustannie eksponować 
niebezpieczeństwa i niesprawiedliwości seksizmu, również jego „życzliwej” 
wersji, dopóki całkiem nie wyjdzie on z mody.

 
Mamy do dyspozycji wiele metod wywrotowych:

❙ Argument równi pochyłej pokazuje, do czego prowadzi antyfemini-
styczne rozumowanie. „Och, kobiety są z natury gorsze w naukach ścisłych. Cóż, 
wydaje się, że w związku z tym mężczyźni powinni być lepsi w gotowaniu, obsłudze 
pralki czy pracy pielęgniarki.”

❙ Argument podstawienia zastępuje jeden rodzaj ucisku innym po to, aby 
wykazać mylną argumentację OA. „Mówisz, że czujesz się osobiście traktowany 
jako prześladowca, bo zdecydowałyśmy, że na spotkaniu feministycznym będą 
tylko kobiety. Jednak nigdy nie słyszałam, żebyś narzekał, kiedy osoby LGBT+ czy 
nielegalni imigranci zbierają się bez ciebie”.

❙ Odwołanie do pamięci ma przypomnieć młodszym pokoleniom o 
potwornościach z przeszłości, aby zrozumiały, dlaczego jest tak ważne, żeby 
stawiać opór dzisiejszemu antyfeminizmowi. „W 1975 roku Belgia przyjęła ustawę 
o równości w małżeństwie. Moja mama była już wtedy zamężna od 5 lat. Musiała 
słuchać męża i nie mogła nawet bez jego zgody otworzyć konta w banku.” Albo 
„Jeśli dojdzie do ponownej penalizacji aborcji, wrócimy do lat sześćdziesiątych, kiedy 
to zdesperowane kobiety niedysponujące wystarczającymi środkami, aby zapłacić 
za bezpieczną aborcję w podziemiu, musiały ryzykować zdrowiem i życiem, żeby 
dokonać zabiegu”.

❙ Dystans krytyczny, zwany też „obcym widzem”, stawia przed dyskursem 
antyfeministycznym żądanie usprawiedliwienia i wyjaśnienia niewytłumaczalnego. „Jak 
wytłumaczyłbyś przybyszom z innej planety powody, dla których wybór studiów czy zawodu 
miałby zależeć od czyichś genitaliów?”

PUŁAPKI, KTÓRYCH 
NALEŻY UNIKAĆ: 
❙ Jesteś jedyną osobą, która 
szuka wspólnej płaszczyzny, aby 
argumentacja była możliwa.

Rozwiązanie:  przejdź na 
argumentację zewnętrzną lub 
wywrotową.

❙ Debata nie ustaje, gdy 
minimalne warunki nie zostały 
spełnione. 

Rozwiązanie: przejdź do 
konfrontacji (zob. s. 22).

❙ Obrona przed oskarżeniami 
lub krytyką. Im bardziej się 
bronisz, tym więcej budzisz 
podejrzeń.

Rozwiązanie: wyraźnie 
odmów odpowiedzi na atak i 
ustal granice (zob. s. 22).

❙ Usilne stosowanie 
argumentów przeciw 
przekonaniom. To, w co wierzy 
się bez argumentów, nie 
może ulec zmianie za sprawą 
argumentów.

Rozwiązanie:  wyjaśnij, 
że są to przekonania (np. 
zdanie-tarcza, s. 23) lub użyj 
argumentacji wywrotowej.

Systematycznie doprowadza mnie 
do szału, że ludzie używają osobi-
stych przykładów jako argumentu 
w analizie szeroko pojętej rzeczy-
wistości społecznej. Jest to szcze-
gólnie irytujące, gdy to kobieta 
podaje jako przykład własne życie, 
aby dowieść, że feminizm nie jest 
już potrzebny i że kobiety mają już 
dostęp do wszelkich opcji. Moja 
standardowa odpowiedź brzmi: 
„gratuluję, ale nie należy mylić aneg-
dotycznych przykładów z tenden-
cjami na planie społecznym. Gdzie 
są te wszystkie kobiety, które od-
noszą tyle sukcesów co ty?” 

Stéphanie
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Obrona semantyczna
Sytuacja antyfeministyczna może dotyczyć słów, które prze-
kłamują feminizm lub prowokują cię jako feministkę. Obrona 
semantyczna to strategia, która leży pomiędzy argumentacją 
(zachodzi pewna wymiana informacji) a konfrontacją (ce-
lem jest powstrzymanie rozwoju sytuacji). Jak sama nazwa 
wskazuje, chodzi o podanie w wątpliwość (lub wyjaśnienie!) 
znaczenia słów.

Podstawową techniką obrony semantycznej jest ponow-
ne zdefiniowanie danego terminu. Zacznijmy od prostego 
przykładu. Ktoś, kogo stanowisko w kwestii feminizmu jest 
dla Ciebie niejasne, pyta, czy jesteś feministką. Nie masz więc 
pojęcia, jak Twoje stanowisko może zostać przyjęte. Jeśli to 
wywiad, kategoryczna odpowiedź może zostać przekłamana. 
Dlaczego by więc nie wyjaśnić, o czym właściwie mówimy? Na 
przykład tak: „Jeśli przez feministkę rozumiesz kogoś, kto chce, 
żeby wszyscy mieli takie same prawa i takie same możliwości, to 
tak, jestem feministką”.

Od tej techniki niewiele odbiega potwierdzenie. Zgoda z 
OA może się wydawać sprzeczna z intuicją, ale działa trochę 
tak jak w sztukach walki. Chodzi o to, aby wykorzystać im-
pet atakującego przeciwko niemu samemu. Jeśli OA mówi 
ci, że nie masz poczucia humoru, bo nie chcesz się śmiać z 
jej seksistowskich żartów, to potwierdzenie tego wytrąci ją 
z równowagi: „tak, faktycznie, moje poczucie humoru nie jest 
seksistowskie/mam inny rodzaj poczucia humoru”. Zasada jest 
prosta: należy wziąć problematyczną część antyfeministycznej 
wypowiedzi i zmodyfikować ją do tego stopnia, by w pełni 
zgadzać się z danym zdaniem. Tym samym OA dostaje mar-
chewkę i nie może Cię już dłużej atakować, nie ryzykując 
utraty świeżo zdobytych punktów.

Innym użytecznym narzędziem samoobrony semantycznej 
jest pytanie-antidotum. Jest ono szczególnie przydatne w 
sytuacjach, w których OA sypie toksycznym słownictwem 
(tendencyjna terminologia, etykiety, krytyka). Pytanie-antido-
tum pozwala udać brak zrozumienia i poprosić o definicję. 
Jako że toksyczne słowa mają siłę rażenia tylko wtedy, gdy 
są nieostre (i często w ogóle nie mają sensu), naświetlenie 
ich znaczenia może ujawnić złe intencje OA, spowolnić ją lub 
utrudnić jej wyjaśnienie, o co jej chodziło.

Wróćmy do pytania, czy uważasz się za feministkę – tu też 
możesz odpowiedzieć pytaniem-antidotum (nie znaczy to, 
że dla ciebie słowo „feminizm” jest toksyczne, jednak może 
ono takie być dla OA): „Co rozumiesz przez feminizm?” Albo 
Twój rozmówca poda ci akceptowalną definicję feminizmu, 
na którą możesz odpowiedzieć: „Tak, jestem.”, albo zapre-
zentuje klasyczne stereotypy i wtedy możesz zdecydować 
o swojej kolejnej strategii. Tym razem będzie ona oparta na 

pełniejszych danych. Jeszcze 
bardziej wyrafinowana wer-
sja (która pozwala zarazem 
zwrócić uwagę na różnorod-
ność feminizmu i ignorancję 
rozmówcy) to: „Jaki rodzaj 
feminizmu masz na myśli? 
Liberalny, radykalny, materia-
listyczny, intersekcjonalny czy 
esencjalistyczny…?” Rzecz ja-
sna nie możesz odpowiedzieć 
na pierwotne pytanie, zanim 
ten problem nie zostanie wy-
jaśniony.

Pytanie-antidotum jest 
szczególnie użyteczne w 
przypadku krytyki. Jeśli OA 
narzeka, że feminizm posunął 
się za daleko, zapytaj, kiedy 
dokładnie tak się stało. Jeśli 
stwierdzi, że odkąd zaczęłaś 
określać się jako feministka, 
stałaś się zbyt ekstremalna, 
zapytaj, jak daleko możesz 
się posunąć jako feministka 
bez popadania w skrajności. 
Bądź gotowa na konieczność 
demontażu krytyki antyfe-
ministycznej, przygotowując 
sobie zawczasu odpowiednie 
pytania-antidota!

KILKA PRZYKŁADÓW 
POTWIERDZENIA:
❙ OA: „Gdy tylko zaczynamy rozmawiać o 

feminizmie, robisz się agresywna”.
 Ty: Tak, jestem. Wszechobecna seksistowska 

niesprawiedliwość to dobry powód do złości, 
zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej z jej 
powodu cierpią. Jestem całkiem dumna ze 
swojej samokontroli”.

❙ OA: „Feminizm to dyskryminacja mężczyzn”.
Ty: „Tak, my feministki mamy świadomość, 

że ten termin powoduje zamieszanie, ale w 
oczekiwaniu na lepszy jesteśmy zmuszone go 
używać. Masz inną propozycję?”

❙ AP: „Mam dość ciągłego słuchania o 
przemocy wobec kobiet, podczas gdy nikt nie 
mówi o przemocy wobec mężczyzn”.

Ty: „Cieszę się, że walka z przemocą wobec 
mężczyzn jest dla Ciebie tak ważna. Co 
robisz, żeby przekuć tę troskę w działanie?”
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Konfrontacja 
Czytelnicy, którzy znają Garance, wiedzą, że preferujemy kon-
frontację. Jest to strategia, która stara się wyznaczyć wyraźną 
granicę pomiędzy tym, co lubimy, i tym, czego nie lubimy, i co 
możemy zaakceptować, a czego nie. Te granice nie są rzecz 
jasna identyczne dla każdego feministy, ale jak je wyznaczyć? 
W tym celu mamy do dyspozycji kilka narzędzi.

Być może znana jest Ci poniższa technika trzech zdań. Nie-
mniej oto kilka wyjaśnień, aby (lepiej) wykorzystać ją przeciwko 
antyfeminizmowi. Możesz przećwiczyć formułowanie tych 
trzech zdań, korzystając z innych wymienionych w tym prze-
wodniku sytuacji lub tych, których sama doświadczyłaś. Sama 
zobaczysz, że pozwalają odpowiedzieć prawie na wszystko!

Jeśli nie chcesz ograniczać się do tych trzech zdań, masz do 
dyspozycji inne narzędzia. Za pomocą zdania-tarczy możesz 
przeformułować to, co powiedziała OA, a tym samym pozbawić 
ją i jej wypowiedź siły wyrazu. Miękkim przykładem byłoby: 
„Cóż, można tak widzieć ten problem”. Sugeruje to, że też po-
trafisz spojrzeć na sytuację inaczej i że to tylko jedna z wielu 
możliwych interpretacji. Bardziej bezpośrednie zdania-tarcze 
to np.: „To jest opinia” lub „To przeświadczenie, a nie fakt”.  Po-
dobnie jak w przypadku tarczy rycerskiej, powstrzymujesz 
kłótliwy impet OA, nie angażując się w debatę.

Pierwsze zdanie Drugie zdanie Trzecie zdanie

opisuje zachowanie OA, 
 które Cię denerwuje

opisuje Twoje odczucie
w reakcji na zachowanie 

OA

opisuje alternatywę
do zachowania OA –  

to, co chcesz, aby  
się teraz stało

Nie słuchasz  
moich argumentów.

Nie czuję się wysłuchana.
Jeśli nie słuchasz, wolałabym 

przerwać dyskusję.

Mówisz, że feministki chcą 
odwrócić męską dominację i 

zdominować mężczyzn.
To mnie zaskakuje.

Polecam Ci poczytać trochę 
feministycznych książek.

Mówisz, że rodzaj 
gramatyczny  

tytułów zawodowych nie 
zasługuje na moją uwagę.

Czuję się traktowana 
protekcjonalnie.

Zaakceptuj, że jestem w 
stanie zdecydować, jakie 
kwestie polityczne są dla 

mnie priorytetowe.

Oskarżasz mnie o 
rzeczy, których nigdy nie 

powiedziałam.

Naprawdę mnie to 
denerwuje.

Pozostańmy przy temacie…

Dwa tygodnie temu ty...
Byłam wtedy w zbyt wielkim 

szoku, żeby zareagować.

Teraz wiem, że  
nie chcę, żeby to się 

powtórzyło. 

Kiedy mówimy o feminizmie, lu-
dzie zazwyczaj bardzo osobiście 
odnoszą się do tematu. A ja lubię 
umieszczać definicję feminizmu w 
kontekście politycznym. Kiedy ktoś 
odpowiada „Tak, ale mój chłopak 
wyrzuca śmieci” czy coś w tym 
rodzaju, mówię: „Ok, ale możemy 
o nim nie rozmawiać?”. Nie chcę 
analizować tego, co dzieje się w 
jej związku, bo ona zawsze będzie 
bronić siebie i swojego partnera. 
Mówię: „To świetnie, ale czy może-
my myśleć bardziej globalnie?” 

Fatima
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Inną wyjątkowo użyteczną taktyką przeciwko technikom 
manipulacyjnym jest zdemaskowanie tego, co rozgrywa się 
w akcie komunikacji. „Upraszczasz i przeinaczasz moje wypo-
wiedzi”. „Nie odnosisz się do żadnego z moich argumentów”. 
„Zauważyłam, że robisz założenia co do moich intencji”. Czasami 
atak jest bardziej złożony i w konsekwencji taka też może 
być jego denuncjacja:

OA: „Kobiety w Arabii Saudyjskiej czy w Iranie walczą o swoje 
prawa i ja to rozumiem. Ale tu, w Belgii, kobiety naprawdę nie 
mają powodów do narzekań”.
Ty: „Porównujesz różne rodzaje ucisku, aby zanegować moje prawo 
do walki z tym, który bezpośrednio mnie dotyczy. To, że mogło 
być gorzej, nie znaczy, że muszę wszystko tolerować”.

Tym samym sposobem możesz podważyć 
motywację OA do ataku. Zadziała to 
tak, jakby podać jej lustro. OA będzie 
zmuszona rozpoznać ukryte motywy albo 
zaprzestać swoich zachowań.

OA: „Dlaczego jesteś agresywna?”
Ty:  „To naprawdę zabawne – za każdym razem, kiedy komuś 
brakuje argumentów w dyskusji o feminizmie, słyszę ten zarzut. 
Czy przypadkiem nie jest tak i tym razem?”

Oto kilka przykładów, jak – elegancko i bez nadmiernego 
myślenia – powstrzymać antyfeministyczną sytuację, kiedy 
tylko chcesz i w sposób, który uznasz za odpowiedni.

Podczas spotkania dyrektorów 
szkół w sprawie warsztatów 
z przeciwdziałania przemocy 
przedstawiłam swoją organizację i 
objaśniłam koncept feministycznej 
samoobrony. Pewien mężczyzna 
zaciekle mnie skrytykował: 
„Uprawiam sztuki walki od X lat i 
jestem pewien, że nie za bardzo 
to u Pani działa! Dwa dni to za 
mało. Może Pani zagwarantować, 
że da radę się obronić, jeśli Panią 
napadną?!” Zachowałam spokój i 
odpowiedziałam: „Faktycznie, nie 
można być absolutnie pewnym, 
że to zadziała, bo nigdy nie wiemy 
z góry, jak zareagujemy w 
obliczu agresji. Ale czy Pan, ze 
swoim X-letnim doświadczeniem 
w sztukach walki, może mi 
zagwarantować, że będzie w stanie 
zareagować w przypadku ataku?”. 
Nie odpowiedział i nadal był wściekły. 
Wiem, że go nie przekonałam, ale 
przynajmniej miałam satysfakcję, 
widząc, że inni przyznają mi rację. 

Paulina

Czasami muszę publicznie mówić 
w pracy o przemocy wobec 
kobiet. Za każdym razem trafia 
się wówczas co najmniej jedna 
osoba, która porusza problem 
przemocy wobec mężczyzn. To, 
w jaki sposób odpowiem, zależy 
od kontekstu i konkretnego 
dnia, ale jedna z moich bardziej 
skutecznych odpowiedzi 
wyglądała mniej więcej tak: „Jest 
to kwestia, która regularnie 
powraca za każdym razem, gdy 
mówimy o przemocy wobec 
kobiet. Nie wydaje mi się, że 
gdybym prowadziła konferencję 
na temat zapobiegania wypadkom 
drogowym z udziałem pieszych, 
ktoś by mi zarzucił, że nie 
mówię też o wypadkach, którym 
ulegają rowerzyści. Wyraźnie 
tu widać, że przemoc – w 
przeciwieństwie do wypadków 
drogowych – funkcjonuje w 
kontekście seksistowskiego 
ucisku. Dlatego społeczeństwo 
tak nas uwarunkowało, żebyśmy 
nie skupiali się na przemocy 
wobec kobiet”.

Irena
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I co dalej?
Radzisz sobie z konsekwencjami sytuacji antyfeministycznej. 
Dobra robota! Nieważne, jak zareagowałaś ani czy jesteś 
zadowolona ze swojej reakcji. Musisz przyznać, że przeżyłaś 
trudne chwile. Pamiętaj, że to nie Twoja wina, że znalazłaś się 
w takiej sytuacji, i że zrobiłaś wszystko, co było możliwe w 
danych okolicznościach. Ale jest jeszcze sporo pracy!

Chodzi głównie o ograniczenie negatywnych wpływu, jaki 
może mieć na Ciebie antyfeminizm (zob.: dbałość o siebie, s. 
7). Stosuj w praktyce te strategie dbania o siebie, które do-
brze Ci służą, a przede wszystkim staraj się dać ujście swoim 
doświadczeniom poprzez rozmowy, twórcze działania czy 
aktywizm. Może miałabyś chęć założyć bloga o antyfemini-
zmie? Szukaj wsparcia od ludzi, którzy są dla Ciebie dobrzy i 
pomagają Ci, słuchając bez osądzania. I bądź swoim najlepszym 
przyjacielem – empatycznym, wdzięcznym i szczerym!

W zależności od tego, w jakim kraju mieszkasz, niektóre sy-
tuacje antyfeministyczne mogą być przedmiotem postępowań 
sądowych. Na przykład w Belgii prawo antyseksistowskie 
pozwala pozwać OA, która zniesławiła lub upokorzyła Cię 
jako kobietę osobiście, publicznie lub online. Dyrektywa an-
tydyskryminacyjna UE wspomina o dyskryminacji na gruncie 
przekonań politycznych. W przypadku dyskryminacji antyfemi-
nistycznej w kontekście zatrudnienia czy dostępu do towarów 
i usług możesz złożyć skargę do organu antydyskryminacyjnego 
w dowolnym kraju UE.

Jeśli chcesz dalej się rozwijać pod kątem walki z antyfemini-
zmem, konieczna jest analiza Twoich doświadczeń. Aby przy-
spieszyć zmiany i proces kształcenia, lepiej skupiać się na tym, 
co zadziałało, niż na swoich niedociągnięciach. Zamiast mieć 
poczucie winy, że nie użyłaś tego czy innego narzędzia, lepiej 
przeanalizuj, co udało Ci się zrobić. Czy szybko zdałaś sobie 
sprawę, ża masz do czynienia z sytuacją antyfeministyczną? 
Czy udało Ci się zachować spokój? Czy udało Ci się prze-
analizować stawkę sytuacji w celu dokonania strategicznych 
wyborów? Wszystko to jest konieczne, aby móc zareagować 
werbalnie. Możliwe, że Twój dobór słów nie był najlepszy, ale 
opanowałaś już pewne podstawy i teraz możesz zacząć nad 
sobą pracować.

té
m
oi
gn
ag
es

Mieszkam z ośmioma innymi osobami i po 
raz n-ty podczas naszego cotygodniowego 
spotkania wspomniałam, że mamy bardzo 
płciowy podział zadań i czynności (prace 
remontowe dla facetów i urządzanie pokoju 
dziennego, sprzątanie, przyjmowanie gości oraz 
zajmowanie się dziećmi dla kobiet). Na co jeden 
z moich męskich współlokatorów odpowiedział: 
„kiedy tak to wszystko naświetlasz (czytaj: z 
perspektywy feministycznej), czuję się winny 
i to mnie paraliżuje”. Zupełnie jakby to był mój 
problem, żeby znaleźć inny sposób na dzielenie 
się moimi obserwacjami, bo on nie czuje się 
komfortowo. Odpowiedziałem, że jego poczucie 
winy to nie moja sprawa, że nie widzę, w 
jaki sposób miałoby to nam pomóc znaleźć 
rozwiązanie problemu. 

Maud

Prowadziłam poświęconą przemocy 
seksistowskiej sesję w klubie filmowym. W 
pewnym momencie dyskusja potoczyła się 
w stronę galanterii. Aby wznowić debatę, 
zadałam pytanie: „Czy galanteria jest synonimem 
życzliwości?” I w tym momencie pewien 
mężczyzna (którego znam) przesadnie 
zareagował: „Doprawdy, Ernestine, jesteś nie 
do zniesienia, niedługo nie dasz już nam nawet 
oddychać. Już nic nie możemy zrobić bez tego 
ciągłego kwestionowania z waszej strony. Nie 
chcę mieć z tobą nic wspólnego, prywatnie 
czy zawodowo”. I tak na okrągło przez 
dziesięć minut przed dziesiątkami ludzi. Udało 
mi się go jakoś odciąć. Wyjaśniłam słuchaczom, 
że jego interwencja pojawiła się po pytaniu o 
konkretne zjawisko i była wycieczką osobistą. 
Powiedziałam też, że ten rodzaj ataku jest 
dość częsty, gdy dochodzi do rewizji głęboko 
zakorzenionych zachowań.

Ernestine
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Dużo korzystam z mediów 
społecznościowych i dzięki nim 
znajduję grupy feministyczne. 
Jest sporo spotkań, na których 
można się poznać. Problem w tym, 
że te grupy są często bardzo 
tymczasowe, spotykamy się trzy 
razy albo raz i na tym koniec, 
bo każdy ma napięty grafik. 
Ale chodzę na różne inicjatywy 
i wydarzenia, i ostatecznie 
spotykam na nich tych samych 
ludzi i zawieram z nimi przyjaźnie. 
Tak właśnie wykorzystuję media 
społecznościowe – jako pośrednika 
spotkań twarzą w twarz. 

Constance
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Aby lepiej reagować, traktuj każdą antyfeministyczną sytuację 
jako okazję, aby nauczyć się czegoś nowego. Zmień sposób re-
agowania, korzystając ze wszystkich ujętych w tym przewodniku 
możliwości. Jeśli na przykład spotkałaś „mansplainera”, który 
próbował Ci pokazać, co to jest „prawdziwy” feminizm, zastanów 
się, jak mogłaś odpowiedzieć, stosując solidną taktykę ucieczki, 
argumentacji, semantycznej obrony czy konfrontacji. Zapisuj 
różne odpowiedzi, a nawet lepiej – odgrywaj różne wersje z 
przyjaciółką, aby Twój umysł mógł lepiej zintegrować wszystkie 
opcje. Wybierz też swoje ulubione reakcje – te, które Ci poma-
gają i poprawiają Ci samopoczucie, oraz te, które zmniejszają 
obciążenie emocjonalne i sprawiają, że dobrze się bawisz. Dzięki 
temu następnym razem łatwiej Ci będzie je zmobilizować. A 
możesz być pewna, że będzie następny raz!

Możliwe, że udało Ci się odpowiedzieć w satysfakcjonujący spo-
sób. Jeśli tak, może warto podzielić się sukcesem, aby umocnić 
swoje poczucie wartości, a także umożliwić innym feministkom 
skorzystanie z tego doświadczenia. Członkowie niektórych 
grup czy organizacji feministycznych dzielą się 
skutecznymi odpowiedziami, cytując je np. jako 
„odpowiedź Hafidy” czy „sprzeciw Melanie”. 

Mamy szczerą nadzieję, że ten przewodnik 
podsunie Ci kilka pomysłów i zainspiruje do 
reagowania na sytuacje antyfeministyczne, któ-
re wszystkie znamy aż za dobrze. Jeśli na nowo 
znalazłaś przyjemność w stawianiu oporu, nasz 
najważniejszy cel został osiągnięty. W każdym 
razie chcielibyśmy poznać Twoje doświadczenia, 
te złe i te dobre. Dzięki temu będziemy mogli 
dalej rozwijać narzędzia wspierające feminizm. 

Dlaczego nie zawsze mówię, że 
jestem feministką? To właściwie 
błędne koło. Miałam bardzo wiele 
negatywnych doświadczeń, czułam 
się bezradna i nieprzygotowana i 
zaczęłam coraz bardziej obawiać 
się tych sytuacji. Ale są też 
koła mocy, np. grupy wsparcia 
i wykłady, dzięki którym można 
się nauczyć, jak identyfikować 
antyfeminizm. W zasadzie jak tylko 
wychodzę z izolacji, nie czuję się 
już jak istota pozaziemska, jak 
gdybym tylko ja tego doświadczała, 
i widzę, że moje doświadczenia 
podzielają inni. Chce mi się śmiać, 
gdy słyszę o tym wszystkim, przez 
co przechodzimy, i mówię sobie: 
„Cóż, jest dziesięć, dwadzieścia czy 
sto kobiet, które doświadczyły 
tego przede mną”. Poprawia mi to 
samopoczucie, bo wiem, na czym 
stoję. Wreszcie nie boję się aż tak 
powiedzieć, że jestem feministką, 
bo nie muszę już sobie radzić ze 
zbyt silnymi emocjami. 

Karima
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