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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ησλ λέσλ
αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο θεκηληζηηθήο βηνεζηθήο θαη ηεο
θαληηαλήο εζηθήο. Η θεκηληζηηθή βηνεζηθή εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη
απνηειεί έλα λέν πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κε δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο θαη
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δπηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έκθπιε δηάζηαζε
ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ελψ παξάιιεια κειεηά θξηηηθά ζχγρξνλα ζέκαηα
επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ. Οξίδεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία θαη ηελ
ππνηαγή, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο, ελψ παξάιιεια ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηα πξνβιήκαηα ηηο θνηλσλίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Αλαδεηθλχεη ινηπφλ
δεηήκαηα απηνλνκίαο θαη δηθαηνζχλεο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο, κειεηψληαο ηηο επηπηψζεηο απηψλ ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη νη λέεο βηνηαηξηθέο ηερλνινγίεο νδεγνχλ
ζηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο. Παξάιιεια κειεηάηαη ε θαληηαλή εζηθή, έηζη φπσο
απνηππψζεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν θαη επηζηήκνλα Immanuel Kant ζην ηέινο ηνπ
18νπ αηψλα. O Καλη δηαηχπσζε ηελ εζηθή ηνπ κε ζεκεία αλαθνξάο ηηο έλλνηεο ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο βνχιεζεο. Δπηρεηξψληαο ηελ αλαγσγή ηνπ ζέκαηνο
ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαληηαλή εζηθή, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη
νη λέεο κέζνδνη ζίγνπλ ηελ απηνλνκία ηεο γπλαίθαο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζεσξνχληαη
θαηαδηθαζηέεο.
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ABSTRACT
The purpose of this assignment is the study of the new reproductive technologies in the
light of the feminist bioethics and Kantian ethics. Feminist bioethics first appeared in 1990
and form a new field of scientific research with different scientific and theoretical
approaches.
It focuses on issues related to the gender dimension of autonomy and justice while
critically examining contemporary issues of scientific achievements. It is defined by the
search of changing social relationships, characterized by human dominance and
submission which hinder the exercise of freedom, while taking into account the problems
of society worldwide. In fact, it highlights autonomy and justice in relation to the position
of women in new technologies , studying the impacts on human life and specifically the
lives of women , arguing that new biomedical technologies lead to the instrumentalization
of women. At the same time Kantian ethics is studied, as reflected by the German
philosopher and scientist Immanuel Kant at the end of the 18th century . Kant delivered his
ethics with benchmark the concepts of liberty and the autonomy of will . Attempting to
reduce the issue of new reproductive technologies in Kantian ethics, one realizes that these
new methods affect the autonomy of women and for this reason are considered
reprehensible .
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1. Σν πξόβιεκα θαη ηα εξσηήκαηα ηεο ΜΓΔ
Σν 1978 ππήξμε κηα ρξνληά-νξφζεκν, θαζψο γελλήζεθε ζηελ Αγγιία ην πξψην
παηδί κε ηε κέζνδν ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. Έθηνηε, ρηιηάδεο δεπγάξηα
αλαλέσζαλ ηηο ειπίδεο ηνπο, κε ηελ πξνζδνθία ηεο νινθιήξσζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
ε απηφ ην πιαίζην, ζηνλ ηνκέα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ε επηζηεκνληθή
εμέιημε ππήξμε αικαηψδεο. Η ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή φκσο δελ ζπλεπάγεηαη
απνθιεηζηηθά

ηελ

εμσζσκαηηθή

γνληκνπνίεζε.

Πεξηιακβάλεη

ηξία

επίπεδα

ππνβνήζεζεο, δειαδή πξννδεπηηθά απμαλφκελεο παξεκβαηηθφηεηαο. Καηαξρήλ ε απιή
πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, ε
πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηε ζπεξκαηέγρπζε θαη ηέινο ε
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. ηηο ηειεπηαίεο, ππάγεηαη ε
δσξεά σαξίσλ θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα, ηηο νπνίεο κειεηάκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Η επηινγή απηψλ έγθεηηαη ζηα κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο, θαζψο θαη ζην γεγνλφο, φηη απνηεινχλ ηελ πιένλ
εμειηγκέλε κέζνδν ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, θαηά ηελ νπνία ε γνληκνπνίεζε θαη
ηα πξψηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ
απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο, ζην εκβξπνινγηθφ εξγαζηήξην. Ωζηφζν, ν πην
βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ απνηειεί ην γεγνλφο, φηη νη δχν
κέζνδνη ζπλεπάγνληαη ηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζία απηή ελφο ηξίηνπ γπλαηθείνπ
πξνζψπνπ, ην νπνίν είηε ζα πξνζθέξεη ηα σάξηά ηεο, είηε ζα γίλεη παξέλζεηε κεηέξα.
πλαθνινχζσο ινηπφλ κε ην ζέκα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο
αλαδχνληαη θαη άιιεο πηπρέο, θπξίσο εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μηα απφ απηέο ππήξμε ε
θεκηληζηηθή βηνεζηθή, ε νπνία ηππηθά εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηε
δεκνζίεπζε ησλ πξψησλ βηβιίσλ, πνπ ζπζρεηίδνπλ ην θεκηληζκφ κε ηε βηνεζηθή (Diniz,
Gonzalez-Velez, 2000: 63 ). Πξφθεηηαη γηα έλα λέν πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε
δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Bluhm, 2011 : 154).
Δπηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα, φπσο ε έκθπιε δηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
1

δηθαηνζχλεο θαη εμεηάδεη θξηηηθά ζχγρξνλα ζέκαηα επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ. Η
θεκηληζηηθή βηνεζηθή νξίδεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε γηα ηηο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία θαη ηελ ππνηαγή θαη νη
νπνίεο, σο εθ ηνχηνπ εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο (Diniz, Gonzalez-Velez,
2000: 68 ). Απφ ηελ άιιε βέβαηα, κηα παγθφζκηα βηνεζηθή είλαη επηζπκεηή, επεηδή δελ
κπνξνχκε πιένλ λα εμεηάζνπκε ηηο ηαηξηθέο επηινγέο, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε ηηο
νηθνινγηθέο επηζηήκεο θαη ηα κεγαιχηεξα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο
θνηλσλίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Tong, 2000: 27-28 ), φπσο ηα δεηήκαηα ηεο
απηνλνκίαο θαη ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο, πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα δχλακεο, θαηαπίεζεο, εμαλαγθαζκνχ θαη
εθκεηάιιεπζεο ( Baylis, 2009: 89 ) θπξίσο ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Έλα ηέηνην
δήηεκα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ ζπλάδεη κε ην επξχηεξν εζηθφ πιαίζην, έηζη φπσο
δηακνξθψζεθε απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ι. Καλη,
ν νπνίνο αλέπηπμε ηελ εζηθή ηνπ ζεσξία, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ειεχζεξε βνχιεζε
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ.
Έηζη, ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ εγείξεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ππάγεηαη ζην
πιαίζην κειέηεο, ηφζν ηεο θεκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο, φζν θαη ηεο θαληηαλήο εζηθήο θαη
ηα θχξηα βηνεζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ είλαη ηα
αθφινπζα;


Καηά πφζν νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή
απηνλνκία ηεο γπλαίθαο;



ε πνην βαζκφ νη βηνηαηξηθέο ηερλνινγίεο ηείλνπλ λα νδεγήζνπλ ζηελ
εξγαιεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο;



Καηά πφζν νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο ζίγνπλ ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο
γηα ην ζψκα ηεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο;
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Οη γπλαίθεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ην δηθαίσκα λα
απνθαζίδνπλ νη ίδηεο αλ είλαη ππέξ ή θαηά ησλ νξκνληθψλ ζεξαπεηψλ θαη αλ
ζέινπλ ή φρη λα δψζνπλ ηα σάξηά ηνπο γηα ηελ έξεπλα;



ε πνην βαζκφ νη αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο αλαγθάδνπλ ηε γπλαίθα λα ηηο
δερηεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε γέλλεζε ελφο πγηνχο παηδηνχ;
Σν βαζηθφ βηνεζηθφ εξψηεκα, πνπ επηρεηξεί λα εμεηάζεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή

εξγαζία είλαη: Καηά πφζν νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ
αλαπαξαγσγηθή απηνλνκία ηεο γπλαίθαο ζίγνληαο ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ,
ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο ;

1.2.Παξνπζίαζε ησλ δεηεκάησλ πξνο εμέηαζε
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηηο Φεκηληζηηθήο
Βηνεζηθήο και της θαληηαλήο εζηθήο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη ζχγθξηζε δεηεκάησλ
απηνλνκίαο θαη δηθαηνζχλεο, πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Παξάιιεια εμεηάδεη ηε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζην γπλαηθείν ζψκα.
Άιισζηε ζχκθσλα κε ηε θεκηληζηηθή βηνεζηθή άπνςε, νη βηνηαηξηθέο ηερλνινγίεο
δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ απνθιεηζηηθά απφ κηα αηνκηθηζηηθή πιεπξά. Τπνγξακκίδνπλ ηηο
επηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ νη ηερλνινγίεο απηέο γηα ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο
θνηλσλίαο, φπσο ν ζεβαζκφο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ησλ γπλαηθψλ (Braun, 2007 ). Σν
βαζηθφ βηνεζηθφ ινηπφλ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο είλαη: Καηά πφζν νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο
ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή απηνλνκία ηεο γπλαίθαο ζίγνληαο ην
δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο;
χκθσλα κε ην εξψηεκα απηφ πνιιέο θεκηλίζηξηεο ππνζηεξίδνπλ, φηη νη ηαηξηθέο
εθαξκνγέο απαηηνχλ ‹‹πιηθά››, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζψκα ησλ γπλαηθψλ, φπσο ε
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δσξεά σαξίσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εξγαιεηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο (Braun,
2007 ) θαη θαηά ζπλέπεηα ζίγνπλ ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο.
Πέξα απφ ηε θεκηληζηηθή ζθνπηά, ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε κειέηε ησλ
λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο θαληηαλήο εζηθήο, φπσο απηή
δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα. Με ζεκεία αλαθνξάο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ
Καλη, δειαδή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο βνχιεζεο, παξνπζηάδεηαη ε εζηθή
πνπ ζπλνδεχεη ηηο λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο.

1.3.Γηαηί είλαη ζεκαληηθό γηα ηε βηνεζηθή
Όπσο πξναλαθέξζεθε, εληνπίδεηαη πιένλ κηα ζεηξά λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ
ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Μεηαμχ απηψλ, νη πην
δηαδεδνκέλεο είλαη ε απιή πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο
ζεμνπαιηθήο επαθήο ηνπ δεπγαξηνχ, ε πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ν ζπλδπαζκφο
απηήο κε ζπεξκαηέγρπζε, θαη ηέινο ε εθαξκνγή κεζφδσλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο.
ηηο κεζφδνπο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ειεγρφκελε δηέγεξζε ησλ σνζεθψλ, ε
σνιεςία, ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, ε νπνία πνιιέο θνξέο νινθιεξψλεηαη κε ηε
ρξήζε παξέλζεηεο κεηέξαο, ε κηθξνγνληκνπνηήζε – ICSI, ε ππνβνεζνχκελε εθθφιαςε,
ε θαιιηέξγεηα βιαζηνθχζηεσλ, ε θξπνζπληήξεζε ησλ εκβξχσλ θαη ε εκβξπνκεηαθνξά
ησλ απνςπρζέλησλ εκβξχσλ, ε θξπνζπληήξεζε σαξίσλ, ε δσξεά σαξίσλ, ε
ελδνζαιπηγγηθή

κεηαθνξά

γακεηψλ

ή

δπγψηε,

ε

κηθξνρεηξνπξγηθή

ιήςε

ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ε πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε.1 Δθ ησλ παξαπάλσ
επηιέρζεθαλ ε δσξεά σαξίσλ θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα, νη νπνίεο πέξα απφ ηα
πνζνζηά επηηπρίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ, ζπλεπάγνληαη ηελ εκπινθή θαη ηε ζπκκεηνρή
ζηελ φιε δηαδηθαζία ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, κηαο γπλαίθαο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν κάιηζηα
θαίλεηαη, φηη νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ε δσξεά σαξίσλ θαη ε
παξέλζεηε κεηξφηεηα εγείξνπλ αξθεηά βηνεζηθά δηιήκκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο

1

http://www.embryoart.gr/gr/reproduction/method.htm
4

γπλαίθαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία απηή. Σα δηιήκκαηα απηά αθνξνχλ
παξάιιεια ζηελ εζηθή ηεο ππφζηαζε, ζην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο γηα ην ζψκα ηεο, ζην
δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, ζην επηρείξεκα ηεο απηνλνκίαο γηα ην ζψκα ηεο
θαζψο θαη ζην δηθαίσκα γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή ηεο απηνλνκία. Παξάιιεια ζπλδένληαη
άκεζα κε ηηο απφςεηο ηνπ Καλη ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ
εξγαιεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο θαζψο θαη κε ηελ άξζε ηεο απηνλνκίαο ηεο. Πξφθεηηαη
ινηπφλ γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά δεηήκαηα βηνεζηθήο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ην θεληξηθφ
βηνεζηθφ εξψηεκα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε βηνεζηθή.

1.4.θνπόο ηεο ΜΓΔ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ησλ λέσλ
αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ηεο θαληηαλήο εζηθήο θαη ηεο θεκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο. Η
επηινγή ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ έγηλε, δεδνκέλνπ φηη ζπλεπάγνληαη ηε
ζπκκεηνρή ελφο πξνζψπνπ, μέλνπ πξνο ην δεπγάξη, πνπ επηρεηξεί ηελ ηεθλνπνίεζε. Η
εξγαζία ινηπφλ δηεξεπλά θαηά πφζν νη λέεο απηέο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο
επηηξέπνπλ ζηηο γπλαίθεο ηε κεγαιχηεξε αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία θαη πεξηζζφηεξν
έιεγρν πάλσ ζην ζψκα ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ηηο εθκεηαιιεχνληαη θαη ηηο
θαηαπηέδνπλ αληηκεησπίδνληαο ην γπλαηθείν ζψκα σο έλα ρξεζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο
ρξεζηκνπνηείηαη σο απιφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ απψηεξνπ ζθνπνχ θαη φρη πξνο
φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, κε απνηέιεζκα λα ηηο νδεγνχλ ζηελ εξγαιεηνπνίεζε.

1.5.Παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο ΜΓΔ
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο
παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ
ηερλνινγηψλ, ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ
5

αλαδχνληαη, φπσο ν ξφινο ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο, ε δηεζλήο λνκηθή θαηάζηαζε θαη νη
θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγνληαη νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε θαληηαλή εζηθή θαη ε θεκηληζηηθή
πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ Καλη, ζε ζρέζε κε ηελ
απηνλνκία ηεο βνχιεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εζηθήο πξάμεο, ε θαηεγνξηθή
πξνζηαθηηθή θαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο θαη ηεο εξγαιεηνπνίεζεο, φπσο
δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ θηιφζνθν ζηα έξγα ηνπ Θεμέλια ηηρ Μεηαθςζικήρ ηυν Ηθών θαη
ζηελ Κπιηική ηος Ππακηικού Λόγος. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ θεκηληζκνχ
θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε βηνεζηθή, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο.
ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ησλ λέσλ
αλαπαξαγσγηθψλ κεζφδσλ, ππφ ην πξίζκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη ηεο θαληηαλήο εζηθήο, κε
ζεκεία αλαθνξάο ηηο βαζηθέο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο ηνπο.

6

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΝΔΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΙΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
2.1. Οη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο
Οη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ κηα επξεία θιίκαθα
αλάπηπμεο, εμέιημεο θαη πνηθηιίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη
ιφγνο θπξίσο γηα ηε δσξεά σαξίσλ θαη ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, θαζψο απνηεινχλ
κεζφδνπο πνπ εκπιέθνπλ θαη άιια πξφζσπα, πέξα απφ ην δεπγάξη θαη ην ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ, δειαδή κηα γπλαίθα, ε νπνία είηε πξνζθέξεη ηα σάξηά ηεο, είηε αλαιακβάλεη
ηνλ ξφιν ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο. Άιισζηε ππάξρνπλ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηα
νπνία σζνχλ γπλαίθεο απφ ηελ Αλαηνιή, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ Ιλδία, λα
επηζθεθηνχλ νηθνλνκηθά εχξσζηεο πεξηνρέο, φπσο ε Κχπξνο θαη ε Ιζπαλία θαη λα
πνπιήζνπλ ηα σάξηά ηνπο ζε αλάινγεο θιηληθέο θαη θέληξα γνληκνπνίεζεο, έλαληη
ηζρπξήο ρξεκαηηθήο ακνηβήο. Δπηπξφζζεηα αμίδεη λ’ αλαθεξζεί, φηη εμαηηίαο ηεο
πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αθφκα θαη γπλαίθεο απφ ηελ Κχπξν θαη ηελ Ιζπαλία
αλαγθάδνληαη λα δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κηα κεγάιε ρξεκαηηθή
ακνηβή.2
πλαθνινχζσο, είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθα ηα εζηθά πξνβιήκαηα, πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο, φπσο ε δσξεά σαξίσλ θαη ε
παξέλζεηε κεηξφηεηα, ηηο νπνίεο κειεηνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη ηελ
αλζξψπηλε γελεηηθή έξεπλα. Απηή ε πξφθιεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έδσζε λέεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηελ αλζξψπηλε δξάζε (Werneck, Carneiro, Rotania, Holmes
&Rorty, 2000:123 ).
Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ έλα θαχιν θχθιν ηεο ρεηξαγψγεζεο ζε
αλαδήηεζε ηεο βηνινγηθήο ηειεηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Bernardo Beiguelman,

2
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κεηαβαίλνπκε απφ κηα βηνκεραληθή επνρή ζε κηα βηνηερλνινγηθή θαηά ηελ νπνία ζα
ηζρχνπλ, γηα ηα αλζξψπηλα φληα κέζνδνη, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ θιάδν ησλ
αδξαλψλ πιηθψλ. Όπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο ζα έρνπκε
πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ( Werneck, Carneiro,
Rotania, Holmes & Rorty, 2000: 123 ). Ωζηφζν, είλαη απνδεθηφ φηη ε ρξήζε ηνπ
ζψκαηνο σο κεραλήο, ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα
δεκηνπξγίαο (Werneck, Carneiro, Rotania, Holmes &Rorty, 2000: 126 ).
Οη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη ε γελεηηθή έξεπλα ππνζηεξίδνπλ ηελ
επαλεθηίκεζε ηνπ ηδαληθνχ αλζξψπηλνπ θαλφλα, θαζψο θαη κηα ηδενινγηθή-επηζηεκνληθή
ρεηξαγψγεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ηδαληθνχ, κηα πνξεία,
δειαδή, πνπ νλνκάδεηαη λενλαηνπξαιηζκφο ( neonaturalism ) ( Werneck, Carneiro,
Rotania, Holmes &Rorty, 2000: 123 ).
Όιεο νη επηζηεκνληθέο πξφνδνη, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο
αλαπαξαγσγήο ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζψκα ησλ γπλαηθψλ. Η θπζηθή βηνινγηθή
ηεθλνπνίεζε απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ
εθδειψζεθε ζηα παηξηαξρηθά ζεσξεηηθά έξγα θαη ηε θηινζνθία θαη απηή ε θαηάζηαζε
δελ αιιάδεη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε νη γπλαίθεο είλαη
αληηθείκελα, πνπ ππνβάιινληαη ζε επηζεηηθέο νξκνλνζεξαπείεο, θαζψο θαη ζε κηα
πνηθηιία ηεζη, ειέγρσλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ θαη φια απηά γηα κηα ζεξαπεία, πνπ
ζχκθσλα κε δηεζλείο εθηηκήζεηο έρεη κφλν 10 ηνηο εθαηφ πηζαλφηεηεο επηηπρίαο
(Werneck, Carneiro, Rotania, Holmes &Rorty, 2000: 123). Απηέο νη λέεο ηερληθέο, πνπ
έρνπλ ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο θαη είλαη αξθεηά αθξηβέο, ππφζρνληαη λα ζηακαηήζνπλ
ηελ ππνγνληκφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηηο ππνγφληκεο γπλαίθεο.
Όκσο απηέο νη λέεο ελαιιαθηηθέο δηεπξχλνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ πινχζησλ γπλαηθψλ,
πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ βηνινγηθά παηδηά λνηθηάδνληαο ηε κήηξα άιισλ, ζπρλά θησρψλ
γπλαηθψλ (Bertomeu, 2009: 43).
Έηζη, παξά ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαπαξαγσγηθψλ
ηερλνινγηψλ ππάξρνπλ ιηγφηεξα κέζα, πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
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ζηξαηεγηθψλ, πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ θαη ζα
κεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ππνγνληκφηεηαο ζηνπο αλζξψπνπο απφ φιεο ηηο
νηθνλνκηθέο ηάμεηο (Sherwin, 1996: 56). Γη’ απηφ ην ιφγν θαζεκεξηλά, πνιιέο θησρέο
γπλαίθεο πεζαίλνπλ απφ πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ έιιεηςε
πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηηο δηαηξνθηθέο ειιείςεηο θαη ηελ αλεπαξθή
ζηέγαζε. Πξφθεηηαη γηα ζπλζήθεο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο δσήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
γπλαηθψλ ζηνλ θφζκν (Bertomeu, 2009: 43).
Οη ζεσξίεο ησλ δχν θχισλ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ. Μία δχλακε απηψλ ησλ
ζεσξηψλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνλίδνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ηνπ ζψκαηνο, πνπ
απνηειεί ηε βάζε ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ. Γηα ηηο γπλαίθεο, ε
ηερλνινγεηνπνίεζε (technologization) ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ξπζκίζεσλ ζεκαίλεη
νπζηψδεηο αιιαγέο ζην πιηθφ θαη ηε ζσκαηηθή εκπεηξία ηνπο. Η Petra Gehring
ππνζηεξίδεη, φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ έξεπλα ησλ βιαζηoθπηηάξσλ θαη ηηο
αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο εθφζνλ απηή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ
εμαγσγή νπζηψλ απφ ην γπλαηθείν ζψκα (Kalender, 2010: 159 ).
Οη πξνεγνχκελεο ζεσξίεο ησλ δχν θχισλ ζρεηηθά κε ηηο αλαπαξαγσγηθέο
ηερλνινγίεο ηηο ζεσξνχλ σο εξγαιεία ηεο παηξηαξρίαο, πνπ ζα απνμελψζνπλ ηηο γπλαίθεο
απφ ην ζψκα ηνπο. Απηέο νη ζεσξίεο δελ αζρνιήζεθαλ θαζφινπ κε ην γεγνλφο, φηη νη
γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηδεηνχλ ελεξγά ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη φηη έρνπλ
ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θνηλσληθή δηάδνζε θαη απνδνρή ηνπο ( Graumann, 2002:
23 ). Ωο πξνο απηφ αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ελ γέλεη ζηελ
απφξξηςε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηερλνινγίαο, επηβάιιεηαη λα είλαη ελεξγφηεξνο,
πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ε εθαξκνγή ηνπο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ θχθιν
ησλ θεκηληζηξηψλ.
Πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο ζηηο ζεσξίεο ησλ δχν θχισλ, σζηφζν, βαζίδνληαη ζην
Φνπθψ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ησλ έκθπισλ αλαπαξαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ,
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πνπ εθθξάδνπλ ηε ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ
θαηαλαγθαζκνχ θαη ειέγρνπ (Φνπθψ, 1982).
Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηνπ Φνπθψ φζνλ αθνξά ηελ ππνηαγή ζε θπβεξλεηηθφ έιεγρν (
governmentality ) παξνπζηάδεη ηελ έγθπν γπλαίθα, σο απηνξπζκηδφκελo αληηθείκελν, πνπ
δελ θαζνξίδεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ηερλνθξαηηθέο δπλάκεηο θαη πνπ δηαρσξίδεη ηνλ
εαπηφ θαη ην ζψκα ηεο ζχκθσλα κε ηε ινγηθή (Φνπθψ, 1982). Με βάζε απηή απνθαζίδεη
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλνηρηφ πεδίν δπλαηνηήησλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ
πξνζθέξνπλ νη εηδηθνί ( Kalender, 2010: 159-160 ).
Ωο εθ ηνχηνπ, κηα θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζηηο λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δσξεά σαξίσλ θαη ζηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη κηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ζχλζεηνπ ρψξνπ ηεο αλαπαξαγσγηθήο
ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηδίσο ηεο γπλαηθείαο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο ( Kalender,
2010: 160 )

2.2. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο παξέλζεηεο κεηξόηεηαο.
Η παγθφζκηα βηννηθνλνκία ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο αλαπηχζζεηαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Τπάξρεη έλα αλεμέιεγθην εκπφξην ησλ αλαπαξαγσγηθψλ κειψλ
ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ‹‹ ηνπξηζκνχ γνληκφηεηαο ›› εληφο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κέζσ
Γηαδηθηχνπ. Πνιιά θέληξα ζε φιν ηνλ θφζκν θπξίσο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά θαη
ηελ Ιλδία δηαπξαγκαηεχνληαη ηα αλαπαξαγσγηθά κέιε ηνπ ζψκαηνο ( Gupta, 2012: 31 ).
Η ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ζε καδηθέο απνιχζεηο θαη
αχμεζε ηεο αλεξγίαο, φρη κφλν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αιιά θαη ζηελ
Ιλδία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θησρέο γπλαίθεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λ’
αλαπαξάγνπλ γηα ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη γηα ηηο πην πξνλνκηαθέο ηάμεηο ηηο ρψξαο ηνπο
θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ.
χκθσλα κε αλαθνξέο αξθεηψλ θιηληθψλ παξαηεξείηαη κηα απφηνκε αχμεζε ηνπ
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αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ θησρέο νηθνγέλεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, πνπ
επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ έλα εηζφδεκα απφ ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα. Δπηπξφζζεηα
αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη αθφκε θαη κνξθσκέλεο Ιλδέο γπλαίθεο απφ ηελ αλψηεξε κεζαία
ηάμε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, γίλνληαη δσξεηέο
σαξίσλ, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ( Gupta, 2012: 31 ).
Οη αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο ινηπφλ έρνπλ εμειηρζεί ζην ζεκείν, φπνπ κηα
γπλαίθα κπνξεί λα δσξίζεη ηα σάξηά ηεο ζε κηα άιιε ή κπνξεί λα έρεη έλα έκβξπν
εκθπηεπκέλν ζηε κήηξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ην θπνθνξήζεη γηα κηα άιιε γπλαίθα. ηελ
πεξίπησζε απηή ε γπλαίθα ‹‹ λνηθηάδεη ›› ηε κήηξα ηεο θαη ζεσξείηαη παξέλζεηε κεηέξα,
ε νπνία αλακέλεηαη λα παξαδψζεη ην παηδί κεηά ηε γέλλεζε ( Callahan, 1995: 87 ).
Σν εκπφξην ησλ κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη απηφ πνπ ν Foucault
νλνκάδεη ε εηζαγσγή ησλ νξγαληζκψλ ζε ζπζηήκαηα ηεο ρξεζηκφηεηαο, ηνπ
θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο παηξηαξρίαο ( insertion of bodies ), ( Gupta, 2012: 30 ).
ηα ζπζηήκαηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο ε θζελή εξγαζία θάπνησλ
γπλαηθψλ απνηειεί αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ γηα ηελ
παγθφζκηα αγνξά. ηε βηνκεραληθή αλαπαξαγσγή, ε αλαπαξαγσγηθή ‹‹ εξγαζία ››
θάπνησλ γπλαηθψλ γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, γηα λα παξάγεη γηα ηελ παγθφζκηα
αγνξά απηφ πνπ ε Thompson νλνκάδεη βηνηερλνινγηθφ ηξφπν ηεο αλαπαξαγσγήο (
biotech mode of reproduction ) ( Gupta, 2012: 30 ).
Αθξηβψο φπσο νη δπηηθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ βξεη, φηη θεξδίδνπλ
πεξηζζφηεξα κεηαηνπίδνληαο ηελ παξαγσγή ηνπο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηφζν γηα λα
επσθειεζνχλ απφ ηε θηελή εξγαηηθή δχλακε, φζν θαη απφ ηελ ειάρηζηε λνκνζεζία θαη
ηα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, έηζη θαη ε αλαπαξαγσγηθή βηνκεραλία βξίζθεη ηε βάζε
ησλ πφξσλ ηεο ζηηο λέεο αγνξέο απηψλ ησλ ρσξψλ, νδεγψληαο ζε εμσηεξηθή αλάζεζε
ηελ αλαπαξαγσγή. Ο Michal Nahman θαηαδεηθλχεη, πσο ε παγθφζκηα αλαπαξαγσγή
ζηεξίδεηαη ζηελ θίλεζε ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηε ζπζθφηηζε ηεο πξαγκαηηθήο
δηαδηθαζίαο ηεο ελ ιφγσ θίλεζεο (Gupta, 2012: 30 ).
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ηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηα αλαπαξαγσγηθά κέξε ηνπ
ζψκαηνο, ζεσξνχληαη σο πξντφληα, ζηα νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ρξεκαηηθή αμία θαη λ’
αληαιιάζζνληαη κε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ( Callahan, 1995: 87 ). Παξάιιεια ηα κέξε
ηνπ ζψκαηνο, φπσο ην αλδξηθφ ζπέξκα , ηα γπλαηθεία σάξηα θαη ε κήηξα -ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο- έρνπλ γίλεη δηαθξηηέο νληφηεηεο θαη έρνπλ
κεηαηξαπεί ζε αγαζά πνπ δσξίδνληαη ή απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο απφ
ηδηψηεο, θαζψο θαη εηδηθνχο ζηελ ππνγνληκφηεηα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Η παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα δηεπξπλφκελε
θαη πξνζνδνθφξα βηνκεραλία δηζεθαηνκκπξίσλ, πνπ νδεγεί ζε έλα πην πξφζθαην
θαηλφκελν ηνπ δηαθξαηηθνχ ‹‹ αλαπαξαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ ›› ( Gupta, 2012: 30 ).
Σν ζέκα αλ ε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε είλαη εζηθή θαη θαηάιιειε απαηηεί
πξνζεθηηθή εμέηαζε. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ είλαη ηα εμήο: Γηα πνην
ιφγν κηα κειινληηθή δφηξηα πξέπεη λα ακείβεηαη; Η πιεξσκή πνπ ζα πάξεη
αληηπξνζσπεχεη φια φζα ζα ππνζηεί γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο; Δπίζεο, ε ακνηβή ηεο
δφηξηαο είλαη αλεμάξηεηε απφ ην αλ ηα σάξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ζα είλαη βηψζηκα. Όκσο ε
πιεξσκή γηα ηε δσξεά σαξίσλ κπνξεί λ’ αιιάμεη ηε δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζήο ηνπο. Η
νηθνλνκηθή ακνηβή κπνξεί λ’ αιιάμεη ην λφεκα ηεο δσξεάο γηα ηε δφηξηα, ηνλ απνδέθηε
θαζψο θαη ην παηδί, πνπ ζα γελλεζεί απφ κηα ηέηνηα ξχζκηζε. Δπηπξφζζεηα αμίδεη λ’
αλαθεξζεί, φηη ε ακνηβή, πνπ δίλεηαη ζηελ παξέλζεηε κεηέξα αθνξά κφλν ην παηδί πνπ
ζα γελλεζεί θαη φρη ηε δηαδηθαζία ηεο θχεζεο ( Callahan, 1995: 87-88 ). Γεδνκέλσλ ησλ
παξαπάλσ εξσηεκάησλ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε απάληεζε έγθεηηαη ζηε δχλακε ηνπ
ρξήκαηνο, θαζψο ππνθαζηζηνχλ ηελ δηαδηθαζία πνπ πθίζηαηαη ε παξέλζεηε κεηέξα θαη
απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή θηλήηξνπ πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία απηή.
Οξηζκέλνη εξεπλεηέο βιέπνπλ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο σο εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία

ζα πξέπεη λφκηκα λ’

απαγνξεπζεί. Άιινη ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πιεξσκή είλαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εκβξχνπ
θαη ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη φρη γηα ην ίδην ην κσξφ. Ο Ber ζεσξεί, φηη απφ ηε
ζηηγκή πνπ ην θίλεηξν ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο είλαη ε ακνηβή, ηφηε θαη νη γπλαίθεο
θαη ηα κσξά αληηκεησπίδνληαη, σο εκπνξεχκαηα. Η Amrita Pande ζεκεηψλεη, φηη ε
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παξέλζεηε κεηξφηεηα ζηηγκαηίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ Ιλδία, δηφηη πεξηιακβάλεη ηα ζψκαηα
ησλ θησρψλ γπλαηθψλ. Δπηπξφζζεηα ππνζηεξίδεη, φηη ην λα κείλεηο έγθπνο γηα ηα
ρξήκαηα απνηειεί αλήζηθε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο κεηξφηεηαο ( Gupta, 2012: 41 ).
Βέβαηα, νη γπλαίθεο πνπ γίλνληαη παξέλζεηεο κεηέξεο ζεσξνχλ σο βαζηθφ
θίλεηξν ηεο επηινγήο απηήο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπζρέξεηα. χκθσλα κε ηελ Amrita
Pande ε θαηαλφεζε γηα ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ βηψλνπλ απηέο νη
γπλαίθεο απνηειεί κηα δνκεκέλε πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ δε ζεκαίλεη, φηη ε πξάμε
ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηή σο εζηθή ( Gupta, 2012: 42 ).
Μεξηθέο νκάδεο γπλαηθείσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη άιιεο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο εγείξνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο είλαη κηα θαιή ηδέα θαη απαηηνχλ ηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο ( Gupta,
2012: 42 ).
Γεδνκέλνπ, φηη ε έλλνηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε
ρξεκαηηθή ακνηβή, επηρεηξείηαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε απηήο θαη ε αλαγσγή ηεο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν εζηθφ πιαίζην.

2.3. Ο ξόινο ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο
Γηα λ’ αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αλζξψπηλσλ σαξίσλ ζηελ έξεπλα θάπνηνη
πξνηείλνπλ λα πιεξψλνληαη νη γπλαίθεο, πνπ παξέρνπλ ηα σάξηά ηνπο ζηελ έξεπλα κε
κεηξεηά. Έλα επηρείξεκα, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πιεξσκή ησλ γπλαηθψλ είλαη, φηη νη
πγηείο εζεινληέο ζπλήζσο πιεξψλνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, νπφηε
παξφκνηα είδε ακνηβψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ δίλνπλ ηα
σάξηά ηνπο γηα ηελ έξεπλα. Έλα άιιν επηρείξεκα, πνπ ππνζηεξίδεη απηή ηε ζηξαηεγηθή,
αιιά ππνγξακκίδεη θαη ηελ ππνθξηζία, είλαη φηη απφ ηε κία κεξηά ζα πξέπεη λα
θαηαβάιιεηαη

πιεξσκή

ζηηο

γπλαίθεο,

πνπ

παξέρνπλ

ηα

σάξηά

ηνπο

γηα

αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο, αιιά απφ ηελ άιιε νη γπλαίθεο πνπ δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο
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ζηελ έξεπλα θαη ππνβάιινληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ θαη ηεο
σνιεςίαο ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ ρσξίο θακία ακνηβή ( Baylis, 2009: 85-86 ). Ο Minger
Stefen ππνζηεξίδεη, φηη είλαη αληίζεηνο κε ηε δσξεά σαξίσλ απφ λεαξέο γπλαίθεο κε
θίλεηξν ηα ρξήκαηα. Παξάιιεια ζεσξεί, φηη δελ πξέπεη νη γπλαίθεο λα ελζαξξχλνληαη λ’
αλαιακβάλνπλ ηέηνηα ξίζθα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα άκεζν ηαηξηθφ φθεινο θαη
φπνπ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα σάξηα ζπαηαινχληαη ( Baylis, 2009: 86 ).
ην πιαίζην ηεο δηακάρεο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ηεο αγνξάο θαη ηεο πψιεζεο ησλ
αλζξψπηλσλ σαξίσλ, ε αξρή ηεο αλζξψπηλεο γνληκνπνίεζεο θαη εκβξπνινγίαο (Human
Fertilisation and Embryology Authority ), πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην,
ελέθξηλε πξφζθαηα δχν πνιηηηθέο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κηθξήο
πξνζθνξάο ησλ αλζξψπηλσλ σαξίσλ: λα επηηξέπεηαη ε απνδεκίσζε γηα ηηο ζηείξεο
γπλαίθεο αζζελείο, πνπ ζπκθσλνχλ λα δψζνπλ ηα σάξηά ηνπο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο,
θαζψο θαη ε ρξήζε σαξίσλ απφ δψα. Μέλεη ινηπφλ λα δνχκε αλ ε απφθαζε, γηα ηελ
ακνηβή ησλ γπλαηθψλ απμάλεη αξθεηά ηελ πξνκήζεηα ησλ αλζξψπηλσλ σαξίσλ ζηελ
έξεπλα, θαζψο θαη αλ ε απφθαζε λα επηηξέςνπλ ζηελ έξεπλα ηε ρξήζε σαξίσλ απφ δψα
κεηψλεη επαξθψο ηε δήηεζε αλζξψπηλσλ σαξίσλ ( Baylis, 2009: 86 ).
Η Margaret Radin ππνζηεξίδεη, φηη ε απαγφξεπζε ησλ γπλαηθψλ απφ ην λφκν, γηα
ηελ πψιεζε ησλ σαξίσλ ηνπο απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηεο ελίζρπζεο ησλ ηαμηθψλ
θαη θπιεηηθψλ αληζνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη δηεπξχλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ
επηζπκνχλ λα πσιήζνπλ ηα σάξηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ θάπνηα έζνδα θαη
ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ αλάγθε γηα θάηη ηέηνην, ελψ παξάιιεια ε ηαθηηθή απηή
εληζρχεη ηνλ παηξηαξρηθφ έιεγρν απφ κέξνπο ησλ αλδξψλ, εληζρχνληαο ηηο θπιεηηθέο
αληζφηεηεο. Παξάιιεια κηα ππνθξηηηθή ξχζκηζε κπνξεί πξαγκαηηθά λα εθθξάζεη θαη λα
εληζρχζεη άιιεο κνξθέο αληηθεηκελνπνίεζεο. Αλ πνιιέο γπλαίθεο θαη έγρξσκα άηνκα
είλαη αλάκεζα ζ’ εθείλνπο, πνπ επηδηψθνπλ λα εηζέιζνπλ ζε απειπηζηηθέο αληαιιαγέο
θαη αλ έρνπκε ηελ απαγφξεπζε απηψλ ησλ αληαιιαγψλ, ρσξίο ηελ αιιαγή ησλ
ζπλζεθψλ, πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, θαίλεηαη λα αξλνχκαζηε ηελ
ειεπζεξία ηεο επηινγήο, γηα φζνπο έρνπλ ήδε ζηγεί ζηελ ειεπζεξία επηινγήο ηνπο απφ ην
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ξαηζηζκφ θαη ην ζεμηζκφ (Widdows, 2009: 14 ). Η Deborah Spar επηηέζεθε ζηελ
αζπλέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ επηηξέπεη ηελ πιεξσκή γηα ηα σάξηα, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ηερλεηή γνληκνπνίεζε, αιιά απνξξίπηεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
σαξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα. Παξφιν, πνπ ε πιεξσκή γηα ηα σάξηα θαη
ηα ζπεξκαηνδσάξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη
αλαπηπρζεί σο κηα αλψκαιε εμαίξεζε απφ ηε γεληθή αξρή, αθφκε θαη ζηηο ΗΠΑ
ζεσξείηαη, φηη νη αλζξψπηλνη ηζηνί δελ είλαη πξνο πψιεζε. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο απηνχ ν κφλνο ηξφπνο είλαη ε απαγφξεπζε ηεο πιεξσκήο γηα ηελ παξνρή
σαξίσλ, ηφζν ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, φζν ζηελ έξεπλα (Widdows, 2009: 15
).
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2007, ε επηηξνπή δενληνινγίαο ηεο αλζξψπηλεο
γνληκνπνίεζεο θαη εκβξπνινγίαο θαηέιεμε ζε κηα ζχζηαζε ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ
γπλαηθψλ λα δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο, φρη κφλν γηα ηε ηερλεηή γνληκνπνίεζε, αιιά θαη
γηα ηελ έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ κε ηε κέζνδν ηεο ρξήζεο ησλ ππξήλσλ ζσκαηηθψλ
θπηηάξσλ. Καηά πεξίεξγε ζχκπησζε ιίγν θαηξφ κεηά ηελ αλαθνίλσζε δηάθνξνη
ζρνιηαζηέο αλέθεξαλ, φηη γηα ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ, απαηηνχληαη ζεκαληηθέο
πνζφηεηεο σαξίσλ, κε απνηέιεζκα λα εγείξνληαη ζνβαξά δενληνινγηθά δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ σαξίσλ ( Dickenson & Idiakez, 2008: 126 ).
Ο David Resnik έλαο άιινο ππνζηεξηθηήο ηεο έξεπλαο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ
ππνζηήξημε, φηη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ έξεπλα είλαη πνιχ ιηγφηεξε απ’ φηη
ζηε δσξεά νξγάλσλ, επεηδή ν θίλδπλνο θαη ε πηζαλή απψιεηα γηα ηνπο δσξεηέο είλαη
πνιχ ιηγφηεξνη. Πνπιψληαο σάξηα είλαη ζρεδφλ ην ίδην κε ην λα πνπιάο λεθξά, επεηδή ηα
αλζξψπηλα σάξηα δελ αλαπαξάγνληαη θαζεκεξηλά. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη νη
γπλαίθεο γελληνχληαη κε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ σαξίσλ. Δπηπιένλ, ε πψιεζε
σαξίσλ, φπσο θαη λεθξψλ, πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε αληίζεζε κε ηελ
πψιεζε ζπέξκαηνο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ( Dickenson & Idiakez, 2008: 126-127 ).
ηελ παξνχζα εξγαζία, φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο,
πηνζεηείηαη ε ζέζε ηεο Nussbaum, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην λα ιακβάλεη θάπνηνο
ρξήκαηα ή λα ζπλάπηεη κηα ζχκβαζε ζρεηηθή κε ηε ρξήζε ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη
15

αλαπαξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ είλαη θάηη πξαγκαηηθά θαθφ. Σα θεκηληζηηθά
επηρεηξήκαηα, φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, θαηά θαλφλα
παξνπζηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο
σο εμεπηειηζηηθέο γηα ηηο γπλαίθεο θαη σο ελέρνπζεο κηα επηβιαβή εκπνξεπκαηνπνίεζε
θαη αγνξαία αιινηξίσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο
γπλαίθαο. Έηζη, ην θνηλσληθφ λφεκα ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ιέγεηαη, πσο είλαη αθελφο
φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα, πνπ είλαη πξφζθνξα γηα
ρξήζε θαη έιεγρν απφ ηνπο άλδξεο θαη αθεηέξνπ, φηη νη θαζαπηέο δξαζηεξηφηεηεο
κεηαηξέπνληαη ζε εκπνξεχκαηα θαη έηζη απνγπκλψλνληαη απφ ηελ ηδηαίηεξε εθείλε αμία
πνπ έρνπλ ζηελ θαιχηεξε κνξθή ηνπο (Nussbaum, 2005: 650-651).

2.4. Ο ξόινο ησλ γπλαηθώλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά ηεο ππνβνεζνύκελεο
αλαπαξαγσγήο
Η Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή απνηειεί έλα ζέκα ην νπνίν εγείξεη αξθεηά
εζηθά δηιήκκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, θαζψο θαη κε ην ξφιν ηεο ζηελ
θνηλσλία. Σα δηιήκκαηα απηά αθνξνχλ παξάιιεια ζηελ εζηθή ηεο ππφζηαζε, ζηελ
ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ησλ νξίσλ ηεο. Παξάιιεια ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο απφςεηο
ηνπ Καλη ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο
θαζψο θαη κε ηελ άξζε ηεο απηνλνκίαο ηεο.
Δίλαη γεγνλφο, φηη ε γπλαηθεία κνξθή απνηέιεζε έλα πεδίν ζην νπνίν
ζπκβνινπνηήζεθε ην εγρείξεκα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ζε ζρέζε κε ηελ
Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ζην πιαίζην ηεο ζχδεπμεο ηνπ νξζνχ ιφγνπ κε ηε θχζε.
Η θχζε απέθηεζε ζε απηφ ην πιαίζην κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ζαλ σκή, πξνθνηλσληθή
θαη πξψηε χιε, πιαηζησκέλε κε αλάινγν ηξφπν απφ ηελ αλδξνθξαηνχκελε θαη
αλδξνθεληξηθή ηαηξηθή επηζηήκε. ε έλα ηέηνην ζηεξέσκα κεηαθνξψλ, ζπκβφισλ θαη
γλψζεσλ, ε γπλαίθα θαζίζηαηαη έλα θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο πνπ
πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο άλδξεο, θαζψο ε ηαηξηθή αλαηνκία ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο
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θνπβαιάεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεμνπαιηθή δηάζηαζε. Η ζπκπφξεπζε ηεο κειέηεο ηνπ
θχινπ θαη ηεο πγείαο απνηειεί έλα πεδίν, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θξίζηκεο θαη βαζηθέο
αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ζην ζψκα ηεο πνιηηείαο. Έηζη, ηδηαίηεξα
ην γπλαηθείν ζψκα, ην γπλαηθείν θχιν θαη ε ζπλαθφινπζε εμέηαζε ηεο ζέζεο ηνπ
έκθπινπ ζψκαηνο ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο βηνηαηξηθήο επηζηήκεο έρεη σο απνηέιεζκα κηα
θξηηηθή κειέηε ηεο θπζηθήο ππφζηαζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Jordanova, 1986 ).
Η επηζηήκε ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, θαζψο θαη ε θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
θχινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
γπλαηθείνπ ζψκαηνο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηαχηηζε ηνπ βηνινγηθνχ πεπξσκέλνπ θαζνξίδεη θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη αμία
ζηελ θνηλσλία. ηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο ινηπφλ, αθφκε θη αλ κηα γπλαίθα
δελ έρεη ηέθλα, ε αλαπαξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα ππαγνξεχεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηεο ή φπσο ζα θαλεί παξαθάησ ηεο έιιεηςεο ηεο πγείαο ηεο θαη ηελ άξζε ηεο απηνλνκίαο
ηεο (Poovey, 1988 ).
Η θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζπλαληνχλ αξθεηέο αληηξξήζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ,
γεγνλφο πνπ επηθεληξψλεηαη θαηά βάζε ζηελ πξνζβνιή κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο θέξνπζαο
κεηέξαο. ηα πιαίζηα ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζίγνληαη άκεζα ηα
δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο, θαζψο ηίζεηαη ην ζέκα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο. ε απηφ ην
πιαίζην, ε γπλαίθα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε γπλαίθα πνπ σζείηαη ζηηο ελ ιφγσ ηαθηηθέο
έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο, κεηαηξέπεηαη ζε εθθνιαπηηθή κεραλή θαη ζε αληηθείκελν
εθκεηάιιεπζεο ησλ άιισλ, θπξίσο ησλ πινπζηφηεξσλ γπλαηθψλ, ελψ ζπλαθνινχζσο
παξαηεξείηαη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο γπλαίθαο, κε ηελ
ζπλαθφινπζε απνθνπή απηήο απφ ην ηέθλν πνπ έρεη θπνθνξήζεη. Υψξεο φπσο ε Γαιιία,
ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία κάιηζηα έρνπλ απαγνξεχζεη ηελ θπνθνξία ελφο εμσζσκαηηθά
γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ κηαο γπλαίθαο, ε νπνία επηζπκεί έλα παηδί απφ κηα άιιε
γπλαίθα, αθφκε θαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Αληηζέησο, ε Διιάδα έρεη αθνινπζήζεη ην
παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο θαη ησλ Η.Π.Α. θαη επέηξεςε κε απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ηελ
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παξέλζεηε κεηξφηεηα, ζεζπίδνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ άξζε ηεο αλεζηθφηεηαο.
(Παπαρξήζηνπ, 2003: 50-55 ).
Καηαξρήλ, ζεσξήζεθε, φηη ε απαγφξεπζε ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ζα ελζάξξπλε ηελ αλάπηπμε ελφο αλαπαξαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ
ησλ εχπνξσλ γπλαηθψλ πξνο ηηο Η.Π.Α., φπνπ νη λφκνη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο
επηηξέπνπλ θαη ηε κέζνδν απηή κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηάιιειεο ακνηβήο.
(Παπαρξήζηνπ, 2003: 50 ). Αληίζηνηρεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη θαη ε ππεξβνιηθή
πξνθχιαμε ηεο θέξνπζαο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο, κε απνηέιεζκα λα
ζπξξηθλψλεηαη πεξαηηέξσ ην δηθαίσκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη
πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο, κε ηελ
απνθπγή ησλ ηαμηδηψλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ, κε ηελ απνρή απφ ην αιθνφι θαη ην
θάπληζκα, ή κε ηε δηαθνπή απφ ηελ εξγαζία ηεο θαη ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο,
δειαδή απφ ζπκθσλίεο νη νπνίεο είλαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ
θάπνηνλ λφκν (Παπαρξήζηνπ, 2003: 55 ).
ε θάζε πεξίπησζε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο, αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη ε
αληηθεηκελνπνίεζε θαη ε ρξήζε ηεο γπλαίθαο σο απινχ κέζνπ είλαη πξνθαλήο. Μέζσ
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληψλ ζίγνληαη άκεζα ζπγθεθξηκέλα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
ηεο θέξνπζαο, φπσο είλαη ην γεληθφ δηθαίσκα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο, ν
πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο θίλεζήο ηεο θαη ηεο εξγαζίαο ηεο. Ο ππέξκεηξνο
πεξηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηεο θέξνπζαο γπλαίθαο κπνξεί λα θξηζεί θαη
αληηθεηκεληθά, ζηε βάζε ελφο ζηαζεξνχ άμνλα πξνθπιάμεσλ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη θάζε
θνξά ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ
θπνθνξνχκελνπ. (Βηδάιεο, 2006: 120- 124 ).
Οη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη ε παξέλζεηε κεηέξα ζρεηίδνληαη κε
ην δηθαίσκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο, θαζψο θαη κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε νπνία
αμηψλεη ε δηαθνξνπνηεηηθή ξχζκηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ησλ αηφκσλ λα
βαζίδεηαη ζε ζηαζεξά θξηηήξηα κε αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε απξφζσπν θαη
γεληθφ ηξφπν, ρσξίο λα εκπιέθνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζπκπησκαηηθά θαη
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ππνθεηκεληθά θξηηήξηα (Μαληηάθεο, 2003: 523 ). Παξάιιεια, νη ζπγθεθξηκέλνη
πεξηνξηζκνί ζεζπίδνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θπνθνξίαο θαη δηθαηνινγνχληαη ζην
πιαίζην ησλ πξνθπιάμεσλ θαη κφλν εάλ απφ ηαηξηθή άπνςε είλαη πξνβιέςηκε ε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο επηπινθψλ. Κάζε αληίζεηε ζέζε θαη θάζε πεξηνξηζκφο απνηειεί
παξαγθσληζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο θέξνπζαο κεηέξαο, κεηαηξέπνληαο απηήλ ζε
κεραλή αλαπαξαγσγήο, δειαδή ζε απηφ αθξηβψο πνπ θνβνχληαη νη επηθξηηέο ηνπ ζεζκνχ
ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, νη πεξηνξηζκνί ησλ
ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηε θέξνπζα θαη ηνπο θνηλσληθνχο γνλείο, ζην βαζκφ πνπ
πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ειεπζεξία αθπξψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ην θχξνο
νιφθιεξεο ηεο ζπκθσλίαο (Παπαρξήζηνπ, 2003: 55 ).
Σν δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο λα πξνβεί ζε άκβισζε ζρεηίδεηαη εμίζνπ κε ηε
δηαθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηεο θέξνπζαο γπλαίθαο. Δάλ ε θέξνπζα
γπλαίθα ζηεξεζεί ηε δπλαηφηεηα λα ην αζθήζεη, ηδίσο φηαλ ε θπνθνξία απεηιεί ηελ πγεία
ηεο, ηφηε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη, φηη αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία ζαλ
έλα κέζν γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζθνπφο ρσξίο αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, αλαδχνληαη θαη άιια δεηήκαηα ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο σο θπνθφξνπ, ε
ξχζκηζε ησλ νπνίσλ ζπρλά πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ παξέλζεηε κεηέξα
θαη ζηνπο γνλείο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ηαηξηθήο
παξαθνινχζεζεο ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηνπ
ηνθεηνχ θαη ηεο αλαθνχθηζεο ηνπ πφλνπ πνπ βηψλεη, ηεο παξνπζίαο ησλ γνλέσλ, ηε
κέζνδν αλαηξνθήο ηνπ κσξνχ θαη ηεο θξνληίδαο ηνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ. Δάλ δελ ππάξρεη
πξφβιεςε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα φια απηά ηα ζέκαηα, είλαη ζεκαληηθφ ε ηειηθή απφθαζε
λα είλαη ηεο ίδηαο ηεο θέξνπζαο κεηέξαο, έηζη ψζηε λα κελ παξαγλσξίδεηαη ε απηνλνκία
θαη ε ειεχζεξε βνχιεζή ηεο. (Βηδάιεο, 2006: 124 ).
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζεκεηψζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν ηδηαίηεξε
αλάπηπμε ζηελ δσξεά σαξίσλ θαη ζηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα. Κιηληθέο ζε ρψξεο ηεο
λφηηαο Δπξψπεο, φπσο ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ Κχπξν πξνζθέξνπλ ‹‹ δηαθνπέο γηα ηερλεηή
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γνληκνπνίεζε ›› ζε δεπγάξηα θπξίσο απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε, πνπ αλαδεηνχλ ηηο
ππεξεζίεο ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ
λα ηηο έρνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Παξάιιεια ν αξηζκφο ‹‹ ησλ ηνπξηζηψλ γηα γνληκνπνίεζε
›› ( fertility tourists ) απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ηεο
λφηηαο Αζίαο , φπσο ε Ιλδία, ε Σατιάλδε θαη ε ηγθαπνχξε απμάλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ( Gupta, 2012: 26 ).
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθβηνκεράληζε ηεο κεηξφηεηαο. Οη γπλαίθεο ινηπφλ
δελ είλαη κφλν θαηαλαισηέο, αιιά θπξίσο είλαη ζπκπαξαγσγνί ζ’ απηή ηελ
πξνζνδνθφξα βηνκεραλία αλάπηπμεο, πνπ δηεξεπλά φιν θαη πεξηζζφηεξεο λέεο αγνξέο,
ζπγθεληξψλνληαο λέεο νκάδεο θαηαλαισηψλ. Πάλσ απφ φια φκσο απηφ πνπ αμίδεη λα
ηνληζηεί ηδηαίηεξα είλαη ε έιιεηςε ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο ‹‹ βηνκεραλίαο ›› (by the
industry) θαζψο θαη ε αδπλακία ηεο εμσηεξηθήο ξχζκηζεο (απφ εζηθέο επηηξνπέο θαη
εζληθή λνκνζεζία), γηα λα αζρνιεζεί κε ηηο ππεξβνιέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο
γνληκφηεηαο ( Gupta, 2012: 27 ).
Όιεο απηέο νη εμειίμεηο εγείξνπλ πνιιά εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα, φπσο
ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηα
αλαπαξαγσγηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο. Η Gena Corea ζθηαγξάθεζε έλα πξνθεηηθφ φξακα
ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν νη κήηξεο ησλ κε πνιχηηκσλ γπλαηθψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
‹‹εθηξνθείο›› (breeders) γηα ηα έκβξπα ησλ πνιχηηκσλ γπλαηθψλ (Gupta, 2012: 27).
Παξάιιεια ε θεκηλίζηξηα Robyn Rowland ζέηεη ην εξψηεκα λα θαληαζηνχκε έλαλ
θφζκν ζηνλ νπνίν ζα επηηξέπεηαη λα ππάξρεη κφλν ε ππεξσνξπμία ( superovulating
women ), έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν ζα αθαηξνχληαη ηα σάξηα απφ ηηο γπλαίθεο, ζα
ςχρνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γνληκνπνηνχληαη ζε ζσιήλα θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε
ηερλεηνχο πιαθνχληεο. Η Rowland παξαδέρεηαη, φηη ε αληηθαηάζηαζε ηεο ηθαλφηεηαο
ηεθλνπνηίαο ησλ γπλαηθψλ, απφ κηα ηερλνινγία ειεγρφκελε απφ ηνπο άληξεο, ζα
αθαηξνχζε απφ ηηο γπλαίθεο κεξηθά απφ ηα βηνινγηθά θνξηία (biological burdens). Όκσο
ηαπηφρξνλα ζα ηηο άθελε ‹‹ ρσξίο ην πξντφλ ›› ( without a product ) κε ην νπνίν κπνξνχλ
λα δηαπξαγκαηεχνληαη. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: εάλ αθαηξεζεί απφ ηηο γπλαίθεο ε
ηειεπηαία ηνπο δχλακε, δειαδή ε αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο
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άληξεο, πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο; (Tong,1997: 185 ). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ εχινγα ζπκπεξαίλνπκε,
φηη ε γπλαίθα ζηνλ κέιινλ ζ’ απνηειεί γηα ηελ επηζηήκε έλα έκςπρν αληηθείκελν απφ ην
νπνίν ζα έρεη αθαηξεζεί ην δηθαίσκα ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειεπζεξίαο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη γεληθά ε
παξέλζεηε κεηξφηεηα, καδί κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ηλδηθήο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο,
πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαζψο θαη εξεπλεηέο απφ
δηαθφξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βηνεζηθήο, εμαηηίαο
ησλ πνιιψλ εζηθψλ δηιεκκάησλ , πνπ δεκηνχξγεζαλ. Γηάθνξεο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο
έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, απφ ηελ
ππνζηήξημε απζηεξφηεξεο ξχζκηζεο ησλ θιηληθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, κέρξη
ηελ απφιπηε θαηαδίθε θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ κεξψλ
ηνπ ζψκαηνο. Πην πξφζθαηα νη πξαθηηθέο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο αλαιχζεθαλ κέζα
ζην πιαίζην ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηθαηνζχλεο. H Alison Bailey επηζεκαίλεη ηνπο
θηλδχλνπο ηεο αλεμέιεγθηεο αλαπαξαγσγηθήο ηερλνινγίαο δεδνκέλνπ, φηη απφ εθεί
μεθηλάεη (weak moral absenteeism) ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηεο ηλδηθήο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο. Παξάιιεια απνδεηθλχεη, φηη γηα ηηο Ιλδέο γπλαίθεο, ν θαηαλαγθαζκφο γηα λ’
αλαιάβνπλ ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα είλαη ην πξντφλ κηαο βαζηάο αδηθίαο (Gupta, 2012:
27 ).
Η Jyotsna Agnihotri Gupta ππνζηεξίδεη, φηη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δσξεάο
σαξίσλ, θαζψο θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα είλαη εζηθά κεκπηή πξαθηηθή θαη πξέπεη λα
απαγνξεπζεί ζε παγθφζκην επίπεδν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε ηεο
θνηλσληθήο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο, θαιψληαο ην θξάηνο λ’ αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ,
γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ θνηλσληθψλ αγαζψλ ζε λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο.
Δπίζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο έκθπιεο δηθαηνζχλεο δεηά απφ ην θξάηνο λα θξνληίζεη
γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, πνπ έρνπλ ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη
γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο, έηζη ψζηε, λα κελ αλαγθάδνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ
παξέλζεηε κεηξφηεηα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ( Gupta, 2012: 28 ). Σα ηειεπηαία ρξφληα
ινηπφλ ηα ζψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαηέρνπλ κηα θξίζηκε ζέζε ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο
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βηνεζηθήο θαη ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο (Schultz
& Braun, 2013: 1 )
Σν γπλαηθείν ζψκα κε ηελ παξαγσγηθή δχλακε, πνπ δηαζέηεη έρεη αλαθαιπθζεί
σο έλαο λένο ηνκέαο ησλ επελδχζεσλ, γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα κε ηελ αλάπηπμε
ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Κάησ απφ ηνλ παηξηαξρηθφ θαπηηαιηζκφ, νη γπλαίθεο
ζεσξνχληαη σο κηα ηδηνθηεζία θαη ηα ζψκαηά ηνπο αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, πξάγκα πνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ απνμέλσζε ησλ γπλαηθψλ απφ ην ζψκα ηνπο θαη ηελ άξζε ηεο
απηνλνκίαο ηνπο. ηε βηνηαηξηθή ην γπλαηθείν ζψκα είλαη εξγνζηάζην, ζην νπνίν νη
γπλαίθεο είλαη εξγάηξηεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηαρεηξηζηή γηαηξνχ. Έηζη ινηπφλ νη
γπλαίθεο παξαδίδνπλ ην ζψκα ηνπο πιήξσο ζηελ ηερλνινγία θαη ηνπο επηζηήκνλεο, πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή. Μεξηθέο κάιηζηα δειψλνπλ, φηη ληψζνπλ πσο ην
ζψκα ηνπο αλήθεη ζε θάπνηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο, ην δεπγάξη πνπ έρεη ζπλάςεη ηε ζπκθσλία θαη ν εηδηθφο ζηελ ππνγνληκφηεηα
πξνζσξηλά λνηθηάδνπλ ην ζψκα κηαο γπλαίθαο. Οη γπλαίθεο ινηπφλ έρνπλ γίλεη εξγαιεία
γηα ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ γνληκφηεηαο, φπνπ ε βηνηαηξηθή θαη ηα
θέξδε ηεο αγνξάο ζπλδπάδνληαη παίδνληαο ην ξφιν ηνπο ελάληηα ζηα αιηξνπηζηηθά
ζπλαηζζήκαηα ησλ γπλαηθψλ. Δπηπξφζζεηα ε αλαπαξαγσγηθή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξάγεη κεγάια θέξδε γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
ζπκκάρνπο ηνπο ζην εκπφξην (Gupta, 2012: 39). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε
εθκεηάιιεπζε θαη ε θπξηνιεθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο απφζπαζε, κε απνηέιεζκα
λα δηεξσηάηαη θαλείο γηα ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ επηινγή, ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηνλ
απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο (Gupta, 2012: 39-40).
Η κεηαθνξά ησλ αλαπαξαγσγηθψλ πιηθψλ είλαη ζε δηάθνξα επίπεδα κηα
ζπλαιιαγή αγνξάο, αλ θαη θαη’ επθεκηζκφλ νλνκάδεηαη δσξεά. Αλ θαη δελ είλαη φια ηα
επηκέξνπο επαγγέικαηα, πνπ κπνξεί λα ππνθηλνχληαη κφλν απφ ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο,
ππάξρνπλ αξρέο θαη θνξείο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κηα εκπνξηθή αγνξά πνπ εθηείλεηαη
ζε πνιινχο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηαηξεηψλ βηνταηξηθήο
κεραληθήο, πνιπεζληθψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, λνζνθνκείσλ
θαη δηθεγνξηθψλ γξαθείσλ (Gupta, 2012: 39).
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ηελ

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο (Callahan, 1995: 208). Ο δαλεηζκφο θαη ε
ρξήζε ηεο κήηξαο ηεο γηα ελλέα κήλεο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε εγθπκνζχλε
είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κφλν ε κήηξα, ελψ ε γπλαίθα σο ζχλνιν
αγλνείηαη. Απηφο ν δαλεηζκφο ηεο κήηξαο έρεη ακθηζβεηεζεί απφ ηε Rothman ε νπνία
επηζεκαίλεη, φηη δελ κπνξεί λα λνηθηαζηεί έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ρσξίο ηε κίζζσζε
νιφθιεξεο ηεο γπλαίθαο θαη φηη ε εκπεηξία ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην
γπλαηθείν ζψκα. Παξάιιεια ε αληίιεςε, φηη κηα παξέλζεηε κεηέξα, πνπ έρεη ππνγξάςεη
ζπκβφιαην κπνξεί λα πξνβιέςεη ην επίπεδν ηεο ζχλδεζεο ηεο κε ην έκβξπν είλαη
απαξάδεθηε. Σν φηη κηα γπλαίθα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε
ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε ζηηο θηλήζεηο ηνπ εκβξχνπ ηεο, ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ
ζην ζψκα ηεο, ζηελ εκπεηξία ηεο γέλλεζεο θαη θαηά θάπνην ηξφπν λ’ αξλεζεί, φηη ην
παηδί είλαη δηθφ ηεο δελ είλαη απηφ πνπ σο θνηλσλία νθείινπκε λα πξνσζνχκε (Callahan,
1995: 90). Δπηπξφζζεηα αμίδεη λ’ αλαθεξζεί, φηη ε παξέλζεηε κεηέξα βηνινγηθά
ζρεηίδεηαη κε ην έκβξπν κέζσ ηεο θχεζεο, είηε ζπλδέεηαη κ’ απηφ γελεηηθά, είηε φρη
(Callahan, 1995: 208). Γεδνκέλνπ φηη ε ζχλδεζε κεηέξαο-εκβξχνπ δελ κπνξεί λα
πθίζηαηαη κφλν ζε βηνινγηθφ, αιιά θαη ζε λνκηθφ επίπεδν, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, αθελφο πξνσζείηαη ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθεηέξνπ φκσο ην
ζέκα ελέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ιφγσ ηνπ βίαηνπ απνρσξηζκνχ κεηέξαο-παηδηνχ
κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη ηελ απνθνπή ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ.

2.5. Η θαηάζηαζε ζηηο Η.Π.Α., Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Ιλδία.
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηηξέπεηαη ε πιεξσκή ηεο δσξεάο σαξίσλ γηα
αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο, αιιά φρη ηα ίδηα σάξηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα
ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ( Dickenson & Idiakez, 2008: 131 ). Βέβαηα, ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο, φπνπ ε πψιεζε ησλ σαξίσλ γηα ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε έρεη
εμειηρζεί ζε κηα πνιχπινθε θαη ηεξαξρηθή αγνξά, νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα, φηη ε πψιεζε ησλ σαξίσλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζα
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εληζρχζεη ην ξαηζηζκφ θαη ηελ ηαμηθή αληζφηεηα. Γπλαίθεο απφ ηα ρακειφηεξα
θνηλσληθννηλνκηθά ζηξψκαηα ζα είλαη πην πηζαλφ λα γίλνπλ πξνκεζεχηξηεο ησλ σαξίσλ
γηα ηελ έξεπλα, επεηδή ην γελεηηθφ πεξηερφκελν ησλ σαξίσλ ρσξίο ππξήλα, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεξγαζία είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Η εμέιημε απηή ζε παγθφζκηα
θιίκαθα επεξεάδεη ηηο γπλαίθεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Αλ ην γελεηηθφ πεξηερφκελν ησλ
σαξίσλ δελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα, νη επηζηήκνλεο είλαη πηζαλφ λ’
αλαδεηήζνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ σαξίσλ, πνπ απαηηνχληαη απφ θζελφηεξεο δφηξηεο,
δειαδή απφ θησρέο γπλαίθεο ησλ ρσξψλ ηνπ Πξψηνπ Κφζκνπ, ή αθφκα πην θηελά, απφ
ηηο θησρφηεξεο γπλαίθεο ζηνλ παγθφζκην Νφην. Η αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα
εθκεηάιιεπζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο θησρφηεξεο ρψξεο, πνπ δίλνπλ ηα σάξηα ηνπο ζηελ
έξεπλα έρεη δηαηππσζεί ζην επίπεδν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (Widdows, 2009: 13 ).
Η πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ δελ έρεη έλα πιαίζην δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηε
δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα ιίγα
θξάηε, πνπ επηηξέπνπλ ή ζθνπεχνπλ λα επηηξέςνπλ ηε δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα
βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα εληειψο λέα δνκή θαλφλσλ κε θαλέλα δεζκεπηηθφ δηεζλέο
πιαίζην. Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ηελ εζηθή θαη λνκηθή θχζε
ηεο ίδηαο ηεο δσξεάο ( Dickenson & Idiakez, 2008: 132 ).
ην Ηλσκέλν βαζίιεην ε δσξεά σαξίσλ γηα ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή
επηηξέπνληαλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φκσο είλαη αλ απηά ηα σάξηα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ θαη ζηελ έξεπλα. Γη’ απηφ ην ιφγν ε νκάδα ηνπ εξεπλεηηθνχ
θέληξνπ βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ Newcastle δήηεζε ηελ άδεηα λα πξνζθέξεη έλα έκκεζν
νηθνλνκηθφ θίλεηξν, ζηηο γπλαίθεο, πνπ δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο ζηελ έξεπλα,
παξαβηάδνληαο ην πλεχκα ηεο Αλζξψπηλεο Γνληκνπνίεζεο θαη Δκβξπνινγίαο πξάμε ηνπ
1990, ε νπνία απαγνξεχεη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαζψο
θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεκαηηθψλ θηλήηξσλ. Απηή ε λέα άδεηα ζπληζηά ζαθψο κηα
κνξθή αληαιιαγήο σαξίσλ, αθφκε θαη αλ δελ είλαη κηα άκεζε πψιεζε σαξίσλ.
Παξάιιεια πξνζδίδεη έκκεζε ρξεκαηηθή αμία ζηα σάξηα, ηα νπνία εκπνξεπκαηνπνηεί
(Dickenson & Idiakez, 2008: 133 ).
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ε Αξρή Αλζξψπηλεο Γνληκνπνίεζεο θαη Δκβξπνινγίαο
(Human Fertilisation and Embryology Authority-HFEA) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, έθαλε
έλα βήκα πξνο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ σνθπηηάξσλ. Aπνθάζηζε λ’ αιιάμεη ηελ
πνιηηηθή ηεο φζνλ αθνξά ηνπο δσξεηέο σαξίσλ θαη ζπεξκαηνδσαξίσλ. Οη γπλαίθεο πνπ
κέρξη ζήκεξα, έδσζαλ ηα σάξηά ηνπο, είηε γηα ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε, είηε γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επηζηξνθή εμφδσλ γηα
πξνζσπηθά ηνπο έμνδα θαη απψιεηα θεξδψλ χςνπο κέρξη £ 250. Αλ θαη απηφ εμαθνινπζεί
λα νλνκάδεηαη έλα είδνο «απνδεκίσζεο», θαη φρη «πιεξσκή», ζε αληίζεζε κε ην
πξνεγνχκελν ζχζηεκα επηζηξνθήο ζεκαίλεη, φηη νη γπλαίθεο ηψξα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα
κηθξφ νηθνλνκηθφ θέξδνο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο σνιεςίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην
Ηλσκέλν Βαζίιεην έρεη πηνζεηήζεη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ηζρχεη ήδε θαη ζηελ Ιζπαλία,
φπνπ νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ 1.000 € ή αθφκα πεξηζζφηεξα αλά θχθιν ζε
αληάιιαγκα γηα ηα σάξηά ηνπο (Schultz&Braun, 2013: 5).
ην ζεκείν απηφ φκσο θξίλεηαη ζθφπηκν λ’ αλαθεξζεί, φηη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε
ησλ αλζξψπηλσλ ηζηψλ θαηαδηθάζηεθε επξέσο απφ ηηο εζληθέο επηηξνπέο εζηθήο ζε
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη απφ ην εγρψξην θαη Δπξσπατθφ θαηαζηαηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. χκθσλα κε ην Γαιιηθφ λφκν βηνεζηθήο ηνπ 1994, φπνηνο πξνζπαζεί λ’
αγνξάζεη αλζξψπηλν ηζηφ, θχηηαξα, ή κέξε ηνπ ζψκαηνο, αληηκεησπίδεη πνηληθέο
θπξψζεηο θπιάθηζεο απφ 5 κέρξη 7 ρξφληα. Γίλνληαο ινηπφλ έκθαζε ζηελ εζληθή
αιιειεγγχε θαη απαγνξεχνληαο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε γαιιηθή άπνςε ζπκθσλεί κε
ηε θηινζνθηθή ζέζε, φηη ην ζψκα δελ απνηειεί θάηη μερσξηζηφ απφ ην ίδην ην πξφζσπν.
Υξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα σο αληαιιάμηκν αληηθείκελν είλαη ζαλ λα κεηαρεηξίδεζαη ην
πξφζσπν φρη σο κέινο ηνπ θαληηαλνχ βαζηιείνπ ησλ ζθνπψλ, αιιά απιψο σο κέζν, ην
νπνίν απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε κία εθδνρή ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο (Dickenson
& Idiakez, 2008: 133).
Ιαηξηθέο δηεπθνιχλζεηο πςειήο πνηφηεηαο ζε δηαπηζηεπκέλα θέληξα πγείαο,
ζεξαπεία ρακεινχ θφζηνπο, κηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο θαη ζρεηηθά θηιειεχζεξε
ξχζκηζε, φζνλ αθνξά ηε δσξεά σαξίσλ θαη ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα έρνπλ θαηαζηήζεη
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αλαπαξαγσγή (Gupta, 2012: 32-33). Οξηζκέλα θέληξα γνληκφηεηαο δηαθεκίδνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο, πξνζθαιψληαο λεαξέο γπλαίθεο κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ, λα ζπκκεηέρνπλ
σο παξέλζεηεο κεηέξεο. Παξάιιεια γξαθεία ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζε νξηζκέλεο δπηηθέο
ρψξεο, φπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο νξγαλψλνπλ παθέηα γηα ηνπο πειάηεο
ηνπο ( Gupta, 2012: 33 ). Καζψο ε παξέλζεηε κεηξφηεηα δελ είλαη παξάλνκε ζηελ Ιλδία,
δελ ππάξρεη λφκνο, πνπ λα ηελ ξπζκίδεη. Τπάξρνπλ κφλν θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ
ζπληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (Gupta, 2012: 33).
Αθξηβψο φπσο ζηε Γχζε, έηζη θαη ζηελ Ιλδία ππάξρνπλ γπλαηθεία πεξηνδηθά
καδηθήο θπθινθνξίαο κφλν πνπ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξνβάιινπλ ηε γπλαηθεία
νκνξθηά, αιιά δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζιεςε γπλαηθψλ, σο παξέλζεηεο κεηέξεο.
Παξάιιεια πξνβάιινπλ δηαθεκίζεηο γηα ηε δσξεά σαξίσλ. Μηα έξεπλα δηαθεκίζεσλ,
πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ηδηψηεο δείρλεη, φηη δεηνχληαη γπλαίθεο κεηαμχ ησλ είθνζη
θαη ηξηάληα πέληε εηψλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξέλζεηεο κεηέξεο. Σαπηφρξνλα
αλαθέξεηαη, φηη ε απνδεκίσζε, πνπ ζα πάξνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα
πςειή θαη επίζεο, φηη ε ερεκχζεηα είλαη απφιπηα εμαζθαιηζκέλε. Παξάιιεια αμίδεη λ’
αλαθεξζεί, φηη ε ακνηβή γηα ηελ ελλεάκελε ‹‹εξγαζία›› ηνπο, σο παξέλζεηεο κεηέξεο,
κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζφ πνπ ζα θέξδηδαλ αλ εξγάδνληαλ ζε νπνηαδήπνηε δνπιεηά
γηα ηξία έσο δέθα ρξφληα. (Gupta, 2012: 34).πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε, φηη ε ρξήζε ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαη ε δσξεά σαξίσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, νδεγεί
ζηελ εξγαιεηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γπλαίθαο.
Βέβαηα ππάξρνπλ θάπνηεο γπλαίθεο θαζψο θαη άληξεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ, φηη εάλ
νη γπλαίθεο ζέινπλ λα πνπιήζνπλ ηα σάξηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ην
θάλνπλ, εθ 'φζνλ είλαη δηθή ηνπο απφθαζε θαη δελ αλαγθάδνληαη απφ θάπνηνλ άιιν
παξάγνληα. ε πεξίπησζε, πνπ πξνβνχλ ζηελ πψιεζε σαξίσλ λνκηθά δελ ππάξρεη θακία
επίπησζε γη’ απηή ηνπο ηελ απφθαζε, απφ ηελ εζηθή πιεπξά φκσο εγείξνληαη δηιήκκαηα.
Βέβαηα, εάλ ε γπλαίθα ζέιεη λα πξνζθέξεη ηα σάξηά ηεο, γηα λα βνεζήζεη θάπνηεο άιιεο
γπλαίθεο είλαη ειεχζεξε λα ην θάλεη, ην εζηθφ δήηεκα φκσο ηίζεηαη, αλ ν ζθνπφο απηήο
ηεο ελέξγεηαο είλαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα απνθηήζεη. Δπίζεο ζην ζεκείν απηφ ηίζεηαη έλα
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άιιν δήηεκα: ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο γηα ην ζψκα ηεο θαη εδψ έρνπκε ην επηρείξεκα
ηεο απηνλνκίαο γηα ην ζψκα ηεο θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ( Gupta, 2012:
35 ). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη επηινγή θαη ε απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ην ζψκα
ηνπο, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, δεδνκέλσλ ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ.
ηνλ πνιχπινθν ηζηφ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ζήκεξα, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Waldby
θαη Mitchell, ηα φξηα αλάκεζα ζε κηα νηθνλνκία κε θαζαξά αιηξνπηζηηθέο δσξεέο ησλ
πιηθψλ ηνπ ζψκαηνο απφ ηε κηα πιεπξά θαη κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο, φπνπ ηα πιηθά
ηνπ ζψκαηνο πσινχληαη ζε αληάιιαγκα γηα ηα ρξήκαηα είλαη ζπρλά αζαθήο
(Schultz&Braun, 2013: 6). Ο αιηξνπηζκφο θαη ε απηνζπζία ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο απνηειεί έλα είδνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, θαζψο
αλαγθάδνληαη λα λνηθηάδνπλ ηε κήηξα ηνπο θάησ απφ πηέζεηο, γηα λα θεξδίδνπλ
ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία δε ζα κπνξνχζαλ λ’ απνθηήζνπλ δνπιεχνληαο αξθεηά ρξφληα
(Gupta, 2012: 36 ).
Οη γπλαίθεο θαίλεηαη, φηη πξνζθεχγνπλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θηψρεηα. Θεσξνχλ
ηελ πξάμε ηνπο απηή, σο θαζήθνλ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Όπσο παξαηεξνχλ
αλζξσπνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη, πνπ κειεηνχλ ηελ ηλδηθή θνηλσλία, ε θνηλσληθνπνίεζε
ησλ θνξηηζηψλ ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλσλία πεξηιακβάλεη ηελ απηαπάξλεζε ηνπ εαπηνχ
ηνπο, σο βαζηθέο αξεηέο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Παξάιιεια νη γπλαίθεο εθπαηδεχνληαη
λα δνπλ ηε δσή ηνπο, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο πξνζθνξάο ππεξεζίαο ζε άιινπο,. Οη
γπλαίθεο ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξέλζεηεο κεηέξεο, γηα λα παξέρνπλ ζηα παηδηά
ηνπο θαιχηεξε εθπαίδεπζε, γηα λ’ αγνξάζνπλ ζπίηη, γηα λ’ αληηθαηαζηήζνπλ ή λα
ζπκπιεξψζνπλ ην εηζφδεκά ηνπ άλεξγνπ ζπδχγνπ ή λ’ αλνίμνπλ κηα κηθξή επηρείξεζε
(Gupta, 2012: 36 ).
Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη, φηη αξθεηέο παξέλζεηεο κεηέξεο πεγαίλνπλ
ζηα θέληξα γνληκνπνίεζεο καδί κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, παξφιν πνπ ε εγθπκνζχλε
θξαηείηαη θξπθή απφ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Μεξηθέο κάιηζηα πηζηεχνπλ, φηη έρνπλ
επηιεγεί απφ ην Θεφ γηα λα θέξνπλ ραξά ζηε δσή θάπνηνπ άιινπ αλζξψπνπ. Πξφζθαηεο
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κειέηεο αλαθέξνπλ, φηη θνηηήηξηεο ηδηαίηεξα απηέο πνπ δνπλ καθξηά απφ ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο πξνζιακβάλνληαη γηα λα δσξίζνπλ ηα σάξηά ηνπο. Σα θίλεηξα ηνπο γη’ απηή ηελ
επηινγή είλαη, φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ρξήκαηα απφ απηά πνπ ηνπο δίλνπλ νη γνλείο
ηνπο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ( Gupta, 2012: 37).

2.6. Ιαηξηθνί θίλδπλνη ζηε δσξεά σαξίσλ θαη ηελ παξέλζεηε κεηξόηεηα
Οη δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κήηξαο κηαο
γπλαίθαο γηα λα θπνθνξήζεη έλα έκβξπν είλαη μερσξηζηέο θαη ζπλεπάγνληαη ζπρλά
θηλδχλνπο. Η πξνκήζεηα ησλ σαξίσλ ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη ζηελ έξεπλα ησλ
βιαζηνθπηηάξσλ απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο λα ππνβιεζνχλ ζε νξκνληθέο ζεξαπείεο, νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία
ηνπο (Graumann, 2002: 28). Απφ ηε κηα κεξηά ε γπλαίθα, πνπ δσξίδεη ηα σάξηά ηεο
ππνβάιεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη
ελέζεηο θαη λα πάξεη δπλαηέο νξκφλεο , γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη λα παξαρζεί ε
πνζφηεηα ησλ σαξίσλ, πνπ απαηηείηαη. Οη δφηξηεο σαξίσλ γηα ηελ αθξίβεηα
ππνβάιινληαη ζε ππεξ-σνξξεμία γηα ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγήο ελφο κέγηζηνπ αξηζκνχ
σαξίσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπγθνκηδή γίλεηαη κε αλαηζζεζία, δηαδηθαζία πνπ εγθπκνλεί
αξθεηνχο θηλδχλνπο. ηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ
νπνία ηα σνθχηηαξα αλαξξνθψληαη απφ ηελ σνζήθε κέζσ ηεο παξαθέληεζεο ζηνλ
θφιπν.
Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο γπλαηθψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη ηα
σάξηα. Η πξψηε είλαη νη γπλαίθεο, πνπ ππνβάιινληαη ζε ππεξδηέγεξζε ησλ σνζεθψλ θαη
σνιεςία, σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηεο ππνγνληκφηεηαο θαη ζπκθσλνχλ λα δσξίζνπλ ή λα
πνπιήζνπλ ηα σάξηά ηνπο. Η δεχηεξε είλαη νη γπλαίθεο, πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεία ππνγνληκφηεηαο, φκσο δέρνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε ππεξδηέγεξζε σνζεθψλ θαη
σνιεςία, γηα λα παξάγνπλ σάξηα γηα ηελ έξεπλα γηα αιηξνπηζηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο ( Baylis, 2009: 84 ). Δπεηδή νη ππνγφληκεο γπλαίθεο αζζελείο είλαη γεληθά
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απξφζπκεο λα παξέρνπλ ηα σάξηά ηνπο γηα ηελ έξεπλα θαη ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ησλ
σαξίσλ, έρνπλ γίλεη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο λα δεηεζνχλ σάξηα απφ λεαξέο γπλαίθεο
θάησ ησλ ηξηάληα. Απηέο πξέπεη λα είλαη πγηείο εζειφληξηεο, νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ
θαλέλα πξνζσπηθφ αλαπαξαγσγηθφ πξφγξακκα θαη δέρνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε ηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο, ρσξίο νπνηεζδήπνηε πξννπηηθέο ησλ ηαηξηθψλ νθειψλ. Βέβαηα, απηέο νη
γπλαίθεο, είλαη γεληθά απξφζπκεο λα απνδερζνχλ ηηο πηζαλέο βιάβεο, πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ απφ ηελ ππεξδηέγεξζε ησλ σνζεθψλ θαη ηελ σνιεςία, ρσξίο ακνηβή, γηα
ηνπο θηλδχλνπο, πνπ δηαηξέρνπλ ( Baylis, 2009: 84 ).
Ο πην γλσζηφο θίλδπλνο ηεο ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ είλαη ην ζχλδξνκν ηεο
ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, δηάξξνηα, δηάηαζε ηεο
θνηιίαο, πφλνπο, γξήγνξε απψιεηα βάξνπο θαη αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο. Δπηπξφζζεηα,
καθξνπξφζεζκα ππάξρεη ν θπζηθφο θίλδπλνο λα εκθαληζηεί θαξθίλνο ησλ σνζεθψλ.
Παξάιιεια νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε θαη ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
σνιεςία. Πξφθεηηαη γηα κηα ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, πνπ είλαη επίπνλε γηα θάπνηεο
γπλαίθεο. Δπίζεο ελδέρεηαη λα ππάξρεη κηα αξλεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ αλαηζζεζία
θαζψο θαη νη θίλδπλνη ηεο κφιπλζεο, ηεο αηκνξξαγίαο, θαζψο θαη ηεο αθνχζηαο
δηάηξεζεο ελφο νξγάλνπ ( Baylis, 2009: 85 ).
Δλψ είλαη μεθάζαξν, φηη νη ππνγφληκεο γπλαίθεο κπνξνχλ ειεχζεξα λα
ζπλαηλέζνπλ, ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξδηέγεξζε ησλ
σνζεθψλ θαη ηελ σνιεςία, φζνλ αθνξά ζηηο λέεο πγηείο εζειφληξηεο δελ είλαη μεθάζαξν,
φηη ηνπο δεηείηαη λ’ απνδερηνχλ ηνπο θηλδχλνπο, φηαλ γηα ηηο ίδηεο δελ ππάξρεη πξννπηηθή
γηα θάπνην άκεζν φθεινο απ’ απηή ηε δηαδηθαζία ( Baylis, 2009: 85 ).
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε γπλαίθα, πνπ δέρεηαη λα γίλεη παξέλζεηε κεηέξα κπνξεί
επίζεο λα ππνβιεζεί ζε κεξηθέο νξκνληθέο ζεξαπείεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εγθπκνζχλεο
θαη θπζηθά εθζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ελέρεη κηα εγθπκνζχλε
θαη κηα γέλλα ( Callahan, 1995: 87). πγθεθξηκέλα, ζηηο παξέλζεηεο κεηέξεο δίλνπλ
νξκνληθά θάξκαθα γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ην ζψκα ηνπο λα δερηεί ηελ εκβξπνκεηαθνξά.
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Παξάιιεια είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λ’ αλαθεξζεί, φηη ζηηο Ιλδέο παξέλζεηεο κεηέξεο
ζπλήζσο εκθπηεχνληαη 4 κε 5 έκβξπα γηα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επηηπρία ηεο
εγθπκνζχλεο, δηαδηθαζία, πνπ ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο ηφζν γηα ηε κεηέξα, φζν θαη γηα
ην επηδψλ έκβξπν ( Gupta, 2012: 40 ).
Λίγνη ππνζηεξηθηέο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο έρνπλ αλαινγηζηεί ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηηο θαζηζηά επηξξεπείο ζε λνζεξφηεηα θαη
ζλεζηκφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθπκνζχλε. Αλεπαξθήο ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε,
θησρή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη άιιεο παξαβηάζεηο ησλ θαζηεξσκέλσλ ηαηξηθψλ
πξνηχπσλ απνηεινχλ ζπλήζε θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα ςπρνινγηθά ξίζθα,
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηε γέλλα, γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηα ρακειφηεξα
εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη ε έιιεηςε θαιψλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
επηπινθέο.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη θεκηλίζηξηεο φπσο ε Diane Beeson ,
ε Abby Lippman , ε Dickenson θαη ε Alkorta Idiakez ππνζηεξίδνπλ, φηη ιφγσ ηεο
αλεπαξθνχο έξεπλαο, αθφκα δελ γλσξίδνπκε αξθεηά ζρεηηθά κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο απφ ηελ νξκνληθή
δηέγεξζε, ελψ ππάξρεη θαη δηαθσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ησλ
βξαρππξφζεζκσλ θηλδχλσλ, φπσο ην ζχλδξνκν ηεο ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ. Γη’
απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξνχλ, φηη ε έξεπλα ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη (Schultz&Braun,
2013: 11-12 ).
Παξάιιεια αλάκεζα ζηηο θεκηληζηηθέο ζρνιέο ππάξρεη αλεζπρία γηα ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη αηνκηθέο επηινγέο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπγθεληξσηηθέο αξλεηηθέο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. Πέξα απφ ηα δεηήκαηα ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ ζέκαηα θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο, πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα δχλακεο, θαηαπίεζεο, εμαλαγθαζκνχ θαη
εθκεηάιιεπζεο, πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε αληηκεηψπηζε. Όπσο παξαηεξεί ε Donna
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Dickenson, ελψ νη αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαίλεηαη, φηη δίλνπλ ζηηο γπλαίθεο
κεγαιχηεξε αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία θαη πεξηζζφηεξν έιεγρν πάλσ ζην ζψκα ηνπο
ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθκεηαιιεχνληαη θαη λα ηηο θαηαπηέδνπλ. Γη
'απηφ ην ιφγν νξηζκέλεο θεκηλίζηξηεο θαισζνξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ
αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε, πνπ απηέο απνζθνπνχλ ζηελ
πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ γπλαηθψλ σο νκάδα ( Baylis, 2009:
89 ), δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζίγεηαη ε απηνλνκία θαη ε πξνζσπηθφηεηά
ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη, φηη αίξεηαη ε πεξίπησζε ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο,
εθφζνλ παξαηεξείηαη ν αλάινγνο ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Παξάιιεια
θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπσο ε δσξεά σαξίσλ, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη
αθελφο σο κέζν, αιιά απφ ηελ άιιε δελ ζεκεηψλεηαη ε άξλεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο, ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη ε επδσία ηεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην
εθάζηνηε πιαίζην θαζνξίδεη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζρέζεο απηήο (Nussbaum, 2005:
525).
Έηζη, νξηζκέλεο θεκηλίζηξηεο επηκέλνπλ ζηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο
αλαπαξαγσγηθήο ειεπζεξίαο. Καηά ηελ άπνςή ηνπο ε αλαπαξαγσγηθή απηνλνκία είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο. Οη γπλαίθεο κπνξνχλ απηφλνκα λ’ απνθαζίδνπλ λα δερηνχλ ή λ’
απνξξίςνπλ ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη απηέο νη αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο ηνπο
πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο. Άιιεο θεκηλίζηξηεο θέξλνπλ αληηξξήζεηο γηα ηελ
απξφζθνπηε ρξήζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη επηκέλνπλ, φηη δελ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα έρνπλ ή λα ζρεδηάδνπλ κσξά. Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα γεληθή ππνζηήξημε
γηα ηελ ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ λα ειέγρνπλ ηε δσή θαη ην ζψκα ηνπο δελ ππάξρεη θακία
ππνζηήξημε γηα ηελ επηζπκία θάπνησλ γπλαηθψλ λα ειέγρνπλ ηε δσή θαη ην ζψκα ησλ
παηδηψλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ αξρίδνπλ λα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα αλεζπρίεο γηα ηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Πέξα απφ απηφ ππάξρεη αλεζπρία φηη ε επηζπκία γηα
παηδηά δελ είλαη ηφζν πνιχ γηα ηελ απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, φπσο είλαη γηα ηελ επηξξνή
ηεο παηξηαξρίαο. Μηα ππνζηεξίθηξηα απηήο ηεο άπνςεο ε Margaret Brazier δηεξεπλά ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγσγήο παηδηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην
ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα απνηειεί δηάζηαζε ηνπ παηξηαξρηθνχ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα λα
ζίγεηαη ε απηνλνκία ηεο γπλαίθαο (Baylis, 2009: 88-89).
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ην ζεκείν απηφ εγείξεηαη θαη έλα αθφκε βαζηθφ εξψηεκα: Οη ηαηξηθνί θίλδπλνη
ζηε δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα είλαη κεγαιχηεξνη απφ απηνχο ζηελ ηερλεηή
γνληκνπνίεζε; Γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα θεκηλίζηξηεο, ζεσξεηηθνί ηεο ηαηξηθήο
εζηθήο

ζηε Γεξκαλία ππνγξακκίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ

ηερλνινγηψλ ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ. Τπνζηεξίδνπλ, φηη ε πξνκήζεηα ησλ σαξίσλ γηα ηελ
ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη ηελ έξεπλα απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο λα ππνβάιινληαη ζε
νξκνληθή ζεξαπεία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία
ηνπο ( Kalender, 2010: 154 - 155 )
Οη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα, φηη νη ηαηξηθνί θίλδπλνη ζηε δσξεά
σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα δελ είλαη κεγαιχηεξνη απφ απηνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηερλεηή
γνληκνπνίεζε. Αλ ινηπφλ νη γπλαίθεο εθνχζηα πθίζηαληαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ζπλδξφκνπ
ηεο ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, γηαηί λα κελ ηνπο
πθίζηαληαη θαη ζηελ έξεπλα; Η απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα δφζεθε απφ κηα
έξεπλα, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Lancet. Η νκάδα ησλ εξεπλεηψλ, πνπ ζπκκεηείρε
απέδεημε, φηη γηα ην θαιχηεξν επίπεδν ηεο ζεξαπείαο ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε δε
ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη δφζεηο ησλ νξκνλψλ ζηα ίδηα επίπεδα κ’ απηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ σαξίσλ ζηελ έξεπλα ( Dickenson &
Idiakez, 2008: 135-136 ).
Δάλ ε θπζηθή ή ήπηα ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή έξρεηαη λα πηνζεηεζεί επξχηεξα γηα
ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε, ηφηε είλαη αδχλαηνλ λα ππνζηεξίμνπκε, φηη νη γπλαίθεο, πνπ
δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο ζηελ έξεπλα έρνπλ δψζεη ηελ ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζή ηνπο
γλσξίδνληαο αθξηβψο ηνπο θηλδχλνπο, πνπ δηαηξέρνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ζηελ
έξεπλα απαηηνχληαη πνιιαπιά σάξηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κφλν κε πςειέο
δφζεηο νξκνλψλ. Αληηζέησο ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ππάξρεη έλα ήπην θαζεζηψο
ζεξαπεπηηθήο δηέγεξζεο, κε απνηέιεζκα ε γπλαίθα λα έρεη σνξξεμία κε θπζηθφ ηξφπν
κεηά απφ κηα ρακειή δφζε ηερλεηψλ νξκνλψλ παξάγνληαο ην θπζηθφ αξηζκφ σαξίσλ,
ζπλήζσο έλα θαη θάπνηεο θνξέο δχν ( Dickenson & Idiakez, 2008: 136 ).
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ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα: Αλ δελ απαηηνχληαη πςειέο δφζεηο νξκνλψλ
γηα ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ηφηε πψο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε δσξεά
σαξίσλ ζηελ έξεπλα απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ απνξξέεη γηα ηε γπλαίθα θαλέλα ζεξαπεπηηθφ
φθεινο; Γελ είλαη κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηαηξνχ λα επηβάιεη θηλδχλνπο ζηα κέιε
ηνπ θνηλνχ πνπ δελ είλαη αζζελείο ηνπ. Σε κφλε εμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπκκεηέρνληεο
ζε θιηληθέο δνθηκέο. Όκσο νη δφηξηεο σαξίσλ είλαη ηζνδχλακεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα; ην εξψηεκα απηφ ππάξρεη επηζηεκνινγηθή ζχγρπζε. Η επηθξαηέζηεξε άπνςε
είλαη, φηη νη γπλαίθεο πνπ δσξίδνπλ ηα σάξηά ηνπο δελ απνηεινχλ πξαγκαηηθά
ππνθείκελα ζε κηα λνκφηππε εξεπλεηηθή δνθηκή, αιιά είλαη απιψο πξνκεζεπηέο πξψησλ
πιψλ γηα ηελ έξεπλα. Παξάιιεια νη δφηξηεο σαξίσλ δε ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο κε ηνπο
αλζξψπνπο, πνπ δίλνπλ ηα φξγαλά ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ηα λεθξά. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε ν απνδέθηεο ιακβάλεη άκεζν φθεινο, πνπ είλαη ην δψξν ηεο δσήο (
Dickenson & Idiakez, 2008: 137). Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: Γελ είλαη δίθαην λα
πιεξψλνληαη νη γπλαίθεο, πνπ παξέρνπλ ηα σάξηά ηνπο ζηελ έξεπλα, φπσο νη άιινη
εζεινληέο ζηηο εξεπλεηηθέο δνθηκέο; Αληηζέησο, δελ είλαη άδηθν ε αιηξνπηζηηθή δσξεά λ’
αλακέλεηαη απιψο απφ ηηο δφηξηεο, φηαλ φινη νη άιινη έρνπλ ηα νθέιε; (Widdows, 2009:
15 ).
Ο αιηξνπηζκφο ησλ γπλαηθψλ δε ζα πξέπεη λα ηπγράλεη εθκεηάιιεπζεο κε έλαλ
ηέηνην αλεηιηθξηλή θαη παξαπιαλεηηθφ ηξφπν. Ο αιηξνπηζκφο είλαη αλακθηζβήηεηα
θαιφο, αιιά έλαο ηξφπνο αιηξνπηζκνχ ζηνλ νπνίν φια ηα νθέιε πεγαίλνπλ κφλν ζηνλ
εξεπλεηή, δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ( Dickenson & Idiakez, 2008: 139).
Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ, φηη φηαλ φινη νη άιινη έρνπλ νθέιε απφ ηνλ ηζηφ
ησλ γπλαηθψλ, ην λα αλακέλνπλ απφ απηέο λα ππνζηνχλ ηηο επίπνλεο θαη επηθίλδπλεο
δηαδηθαζίεο γηα ηε δσξεά σαξίσλ κφλν θαη κφλν απφ θαζαξφ αιηξνπηζκφ απνηειεί κηα
κνξθή εθκεηάιιεπζεο (Widdows, 2009: 14 ). Δπηπξφζζεηα αλ νη δφηξηεο σαξίσλ είλαη
αθνχζηα ή εζθεκκέλα αλελεκέξσηεο γηα ηνπο γλσζηνχο θηλδχλνπο, αλ νη θιηληθνί γηαηξνί
ζέζνπλ ηελ απφθηεζε κεγάινπ αξηζκνχ σαξίσλ πάλσ απφ ην ζεκειηψδεο ηαηξηθφ
θαζήθνλ ( λα κε βιάςνπλ ) ή αλ ε εκπηζηνζχλε ησλ γπλαηθψλ έρεη δηαθπβεπηεί, ηφηε
ζίγνπξα αληρλεχεηαη κηα κνξθή εθκεηάιιεπζεο (Dickenson & Idiakez, 2008: 139). ην
ζεκείν απηφ φκσο θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηεζνχλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Απνηειεί
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απαξαίηεηα εθκεηάιιεπζε ε ρξήζε ησλ γπλαηθψλ σο πεγψλ σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα ησλ
βιαζηνθπηηάξσλ; Αλ ε παξνρή ησλ σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί
εληειψο, είλαη πην δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο θεκηλίζηξηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε αληί λα ηελ
απνηξέπνπλ εληειψο; (Widdows, 2009: 14 ).

2.7. Η Κνηλσληθή θαη έκθπιε δηθαηνζύλε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηερλνινγίαο
Όπσο θαίλεηαη απφ κεξηθνχο εξεπλεηέο ν αλαπαξαγσγηθφο ηνπξηζκφο αθήλεη ηηο
δφηξηεο σαξίσλ θαη ηηο παξέλζεηεο κεηέξεο επάισηεο ζε απμεκέλνπο ηαηξηθνχο
θίλδπλνπο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε κε κηθξή θιηληθή ή αζθαιηζηηθή πξνζηαζία,
απνδεκίσζε ή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. πλήζσο πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε είλαη λα
αληηκεησπίδεηαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα,
σο αλαπαξαγσγηθή εξγαζία ζηε βηννηθνλνκία θαη λα δνχκε ηη ζεκαίλεη απηφ φζνλ αθνξά
ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη ξπζκίζεηο γηα ηε δσξεά σαξίσλ θαη ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα
ζπρλά ζπληάζζνληαη κε έλα ηπραίν ηξφπν, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ γπλαηθψλ, θπξίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά
αζζελέζηεξα ζηξψκαηα ( Gupta, 2012: 44-45 ). Ωο εθ ηνχηνπ, νξηζκέλνη εξεπλεηέο
πξνηείλνπλ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγθαηάζεζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε
ηελ Dickenson ζπλήζσο λνείηαη σο ζπλαίλεζε γηα ηελ αξρηθή δηαδηθαζία θαη φρη γηα ηα
ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ (Dickenson, 2007,: 18).
Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ, φηη ην επηρείξεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο, γηα ηελ
απαγφξεπζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο είλαη αξθεηά
αδχλακν. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε απαγφξεπζε κπνξεί λα θέξεη ηα αληίζεηα
απνηειέζκαηα θαη λα νδεγήζεη ηηο παξέλζεηεο κεηέξεο λα θάλνπλ άιια πξάγκαηα, πνπ
κπνξεί λα είλαη πην εθκεηαιιεχζηκα θαη πην επηβιαβή απφ ηελ πιεξσκή, γηα ηελ
παξέλζεηε κεηξφηεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη γηα
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ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο πιεξψλεηαη ε ‹‹ εξγαζία ›› ησλ παξέλζεησλ
κεηέξσλ, ελψ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζρέζεηο
εθκεηάιιεπζεο ( Gupta, 2012: 45 ).
Όπσο ηζρπξίδεηαη ε Hester Eisenstein ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα εθκεηαιιεχεηαη
θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο θεκηληζηηθέο ηδέεο θαη ηελ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ( Gupta, 2012: 4546 ). Πνιινί πάξνρνη αλαπαξαγσγηθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε θεκηληζηηθή
γιψζζα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο ελδπλάκσζεο, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ
απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λ’ αλαιάβνπλ ηελ εκπνξηθή δσξεά σαξίσλ θαη ηελ παξέλζεηε
κεηξφηεηα ( Gupta, 2012: 45-46 ). Παξάιιεια νη θεκηλίζηξηεο απφ ηε κηα κεξηά
επηκέλνπλ ππνζηεξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηά ησλ γπλαηθψλ λα παίξλνπλ ειεχζεξεο θαη
ππεχζπλεο απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνπλ ηνπο
ζεζκηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ γπλαηθψλ κε θχξηα έκθαζε ζηελ ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε
(Schultz&Braun, 2013: 7).
Η παξέλζεηε κεηξφηεηα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο
θηψρεηαο θαη ηεο αγσλίαο, φπνπ κεγάια ηκήκαηα ηνπ ιανχ, ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, δελ
έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα κέζν βηνπνξηζκνχ θαη σζνχληαη ζε πψιεζε ή ελνηθίαζε κεξψλ
ηνπ ζψκαηνο ηνπο. Η Nancy Scheper-Hughes ππνζηεξίδεη, φηη απηνί νη άλζξσπνη δνπλ
ζην πεξηζψξην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θαζεκεξηλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο
αζζέλεηεο, ηελ πείλα θαη ηνλ πξφσξν ζάλαην ( Gupta, 2012: 46 ). Παξάιιεια ε εκπεηξία
ηεο ζσκαηηθήο απνμέλσζεο απνηειεί ήδε έλα θαζεκεξηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη
ε πηζαλφηεηα λα πνπιήζνπλ έλα φξγαλν ηνπο, θαίλεηαη ζαλ κηα πξάμε ελδπλάκσζεο.
Παξφιν, πνπ ε απφθαζε λα πνπιήζνπλ κέξε ηνπ ζψκαηφο ή λα λνηθηάζνπλ ηε κήηξα
ηνπο πξνζθέξεηαη σο επηινγή, ζπάληα ε απφθαζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πιήξε ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ή ηελ απφιπηε ειεπζεξία. Μπνξεί λα είλαη κηα
κειεηεκέλε απφθαζε, αιιά γίλεηαη ζην πιαίζην πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ γηα
απηνέθθξαζε ή αλάπηπμε θαη έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια είλαη ζεκαληηθφ
λ’ αλαθεξζεί, φηη επηρεηξήκαηα φζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία ζην ζψκα ηνπο, αλ πξέπεη λα
πνπιήζνπλ σάξηα ή λα λνηθηάζνπλ ηε κήηξα ηνπο δελ παίδνπλ ξφιν ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ
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Ιλδψλ παξέλζεησλ κεηέξσλ. Όκσο παξφι’ απηά πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζψκαηα ησλ άιισλ σο εξγαιεία γηα ηελ απηνπξαγκάησζε
αληηηίζεηαη ζηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ( Gupta, 2012: 46
).
ηελ Ιλδία ινηπφλ ηίζεηαη δήηεκα δηαλεκεηηθήο θαη έκθπιεο δηθαηνζχλεο γηα ηηο
γπλαίθεο ζηηο παηξηαξρηθέο νηθνγέλεηεο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ελφο
ηζρπξνχ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπ
θαη δελ ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ
πξνβάιινληαη άκεζα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ ιφγνπ θαη νη αλαπηπμηαθέο
πξννπηηθέο κε ηε βνήζεηα ηεο παγθφζκηαο βηνεζηθήο. Γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ
επάισησλ αηφκσλ, ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ επάισησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, απαηηείηαη ε
πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαζψο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ησλ δχν θχισλ. Γη’
απηφ ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν θαη πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε ( Gupta, 2012: 47 ).

2.8. Η δηεζλήο λνκηθή θαηάζηαζε
Οξηζκέλεο εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ έξεπλα ησλ αλζξψπηλσλ σαξίσλ άξρηζαλ λα
δεκηνπξγνχληαη χζηεξα απφ αίηεκα ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα βαζίδνληαη
ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Όκσο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη
καθξνρξφληεο δηακάρεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή εκπνδίδνπλ ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο
ζηελ θαηαζθεπή ελφο δεζκεπηηθνχ δηεζλνχο θαλφλα ζρεηηθά κ’ απηφ ην ζέκα ( Dickenson
& Idiakez, 2008: 129 ). Σα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ έρνπλ αθφκε εηδηθή λνκηθή
θαζνδήγεζε γηα ηε ξχζκηζε ηεο δσξεάο, αιιά ε έιιεηςε ξχζκηζεο δελ εκπνδίδεη κεξηθά
απφ απηά λα ηνικνχλ ηε δσξεά σαξίσλ γηα έξεπλα (Dickenson & Idiakez, 2008: 129 ).
Δληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ξπζκηζηηθά πιαίζηα. Η
αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο ππνζέηνληαο ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ εζηθψλ αξρψλ. Υψξεο ηεο
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ επηηξέπνπλ ηε δσξεά σαξίσλ γηα έξεπλα είλαη ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην, ε νπεδία, ην Βέιγην θαη πξφζθαηα ε Ιζπαλία ( Dickenson & Idiakez, 2008:
129 ).
Η Ιζπαλία κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ δνηξηψλ σαξίσλ γηα ηελ ππνβνεζνχκελε
γνληκνπνίεζε ζηελ Δπξψπε, πξφζθαηα πξνζρψξεζε ζηε « ζεξαπεπηηθή » νκάδα
θισλνπνίεζεο, πξνζθέξνληαο έλα έκπεηξν δίθηπν ζπιινγήο σαξίσλ ησλ θιηληθψλ, γηα
ηνπο εξεπλεηέο. ηελ Ιζπαλία νη δφηξηεο σαξίσλ πιεξψλνληαη κέρξη θαη 1200 επξψ θαη
νη θιηληθέο γνληκνπνίεζεο άξρηζαλ λα θνβνχληαη, φηη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο
ηνπ απνξξήηνπ ηεο δσξεάο γακεηψλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή, νη γπλαίθεο ζα πξνηηκνχλ
αληί λα δσξίδνπλ ηα σάξηα γηα ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε λα ηα δίλνπλ ζηελ έξεπλα (
Dickenson & Idiakez, 2008: 129-130 ).
Η Δπξσπατθή Οκάδα Γενληνινγίαο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ( EGE ),
πνπ ζπκβνπιεχεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηεο νπνίαο νη απφςεηο είλαη ζεκαληηθέο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, ζπλέζηεζε ην 2007, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα
ηελ έξεπλα ζε αλζξψπηλα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο:


Γε ζα πξέπεη λα αζθείηαη θακία πίεζε ζηηο δφηξηεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην



Η πγεία ησλ δνηξηψλ δε ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ ππεξβνιηθή

δηέγεξζε ησλ σνζεθψλ


Πξέπεη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο, φηη ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί κέρξη

ην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ


Η ζεξαπεία ππνγνληκφηεηαο θαη ε έξεπλα ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη θαηάιιεια



Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ φια ηα δεδνκέλα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο

δφηξηεο κε αλψλπκν ηξφπν


Καλέλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζηε δσξεά σαξίσλ ζε

νπνηνδήπνηε ζηάδην ( Dickenson & Idiakez, 2008: 130-131 ).

37

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο νη ππνζηεξηθηέο ηεο δσξεάο σαξίσλ γηα
ηελ έξεπλα δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ δφηε
θαη ηελ απνδεκίσζε γηα ηε δσξεά. Αθνινπζψληαο ηνλ θψδηθα ησλ νκνζπνλδηαθψλ
θαλνληζκψλ ε έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ δε ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ. Όηαλ ε δσξεά γελλεηηθψλ θπηηάξσλ είλαη αλψλπκε νη
θαλνληζκνί δελ αλαγλσξίδνπλ πιένλ ηνπο δσξεηέο σο ππνθείκελα έξεπλαο. Μφλν ζηελ
Καιηθφξληα ην λνκνζρέδην 1260, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ
Καιηθφξληαο ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο, νξίδεη ηηο γπλαίθεο πνπ παξέρνπλ ηα σάξηα
ηνπο γηα ηελ έξεπλα, σο ππνθείκελα έξεπλαο ( Dickenson & Idiakez, 2008: 131 ).

2.9. Η θξηηηθή ησλ θεκηληζηηθώλ νξγαλώζεσλ
Σνλ Ινχιην ηνπ 2005 δέθα αζηηθέο θαη θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο καδί κε ηνλ
ζχλδεζκν γπλαηθψλ απφ ηελ Κνξέα ίδξπζαλ κηα ζπκκαρία, πνπ νλνκάδεηαη αιιειεγγχε
γηα ηνλ έιεγρν ηεο Βηνηερλνινγίαο (Solidarity For Biotechnology Watch). Απηή ε θνηλή
νξγάλσζε έζεζε ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνχ βξήθε ν εξεπλεηήο Hwang Woo-Suk
ηα σάξηα γηα ηελ έξεπλά ηνπ θαη έθεξε ζην θσο αλεζπρεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
πεγή ησλ σαξίσλ ( Dickenson & Idiakez, 2008: 127 ).
Γηα λα θαηαλνεζεί ε θνπιηνχξα ηεο δσξεάο σαξίσλ, πνπ εθδειψλεηαη θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία ζηε Νφηηα Κνξέα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππφςε ην παξάδνμν, πνπ
ραξαθηεξίδεη ην ζχγρξνλν θαζεζηψο ηεο Νφηηαο Κνξέαο, φζνλ αθνξά ην θχιν. Οη
γπλαίθεο ππνζηεξίδνπλ, φηη δσξίδνληαο ηα πιηθά ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ζα κπνξνχλ λα
επηηχρνπλ ηελ θνηλσληθή πξνβνιή, ζέηνληαο ηα ζψκαηά ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο έξεπλαο
ησλ βιαζηνθπηηάξσλ, ε νπνία έρεη κηα εμαηξεηηθά ζεηηθή θήκε ζηε Νφηηα Κνξέα
(Schultz&Braun, 2013: 18 ).
Σελ πεξίνδν απηή o εξεπλεηήο Hwang Woo-Suk βξηζθφηαλ αθφκα ζην βάζξν
ηνπ, ηζρπξηδφκελνο, φηη δεκηνχξγεζε εηδηθέο ζεηξέο βιαζηνθπηηάξσλ ( patient-specific
stem cell lines ). ( Dickenson & Idiakez, 2008: 127 ). Όκσο ε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία
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γηα ηελ θισλνπνίεζε ηεο έξεπλαο κέζσ βιαζηνθπηηάξσλ, πνπ αλαθνίλσζε ν Hwang
θαηέιεμε λα είλαη κηα απάηε. Οη δήζελ ζεηξέο βιαζηνθπηηάξσλ, πνπ ππνηίζεηαη φηη
δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηεο θισλνπνίεζεο δελ ππήξμαλ πνηέ (Schultz&Braun, 2013: 4).
Μέρξη ηψξα, θακία πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή νκάδα δελ αλαθνίλσζε ηελ επηηπρή
εμαγσγή βιαζηηθνθπηηάξσλ απφ θισλνπνηεκέλα αλζξψπηλα έκβξπα. Τπήξμε θάπνηα
πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θισλνπνίεζεο γηα ηελ έξεπλα, αιιά δελ είλαη κεγάιε
(Schultz&Braun, 2013: 3).
Απφ ηελ αξρή αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο βηνεζηθήο ήηαλ επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά
ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Hwang, γηαηί ππνζηήξηδε απίζαλα ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
ησλ σαξίσλ, πνπ ν ίδηνο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη. Σα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο είραλ ηελ ηάζε λ’ αγλννχλ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ επηθεληξψλνληαο ηελ
πξνζνρή ηνπο ζηηο ππνζρφκελεο ζεξαπείεο. Όκσο νη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ηεο
βηνεζηθήο ζηελ Κνξέα θαη ζε άιια κέξε ήηαλ επηθπιαθηηθέο, φζνλ αθνξά ηελ
πξνέιεπζε ησλ απαηηνχκελσλ σαξίσλ (Widdows, 2009: 11).
Οκάδεο γπλαηθψλ ηεο Νφηηαο Κνξέαο ζεσξνχλ ηε δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα
σο παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθψλ. Η εξκελεία απηή
ζεσξεί ίζε ηελ πξνζβνιή, ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα ησλ λέσλ εξεπλεηψλ
ηνπ Hwang, φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα ησλ άιισλ γπλαηθψλ, αθφκε θαη
απηψλ πνπ πιεξψζεθαλ γηα ηα σάξηά ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζέκα δελ
είλαη ηφζν ε ακνηβή θαη ην αδηθαηνιφγεην θίλεηξν, φζν ε ππνβίβαζε ησλ γπλαηθψλ θαη ε
ζεψξεζή ηνπο σο κεραλέο, πνπ παξάγνπλ σάξηα (Widdows, 2009: 12 ). Δπηπξφζζεηα
αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Νφηηαο Κνξέαο, ν Tsuge θαη ν Hong, νη
νπνίνη εμεξεχλεζαλ ηα θίλεηξα ησλ γπλαηθψλ ηεο Νφηηαο Κνξέαο λα δσξίζνπλ ηα
σνθχηηαξα γηα ηνλ Hwang θαη ηελ νκάδα ηνπ, δηαπίζησζαλ, φηη πνιιέο δφηξηεο είραλ
αλαγθαζηεί λα ην θάλνπλ απφ ηελ επηζπκία λα ζηεξίμνπλ ηε ζεξαπεία, γηα ηα άξξσζηα
παηδηά θαη λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηελ Κνξέα (Schultz&Braun, 2013: 12).
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Παξάιιεια άιιεο θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ είλαη εμίζνπ
θαλαηηθά πνιέκηεο ηεο δσξεάο σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα, φρη ηφζν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη
ηελ αμηνπξέπεηα, φζν γηα ηηο αγνξέο θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ησλ γπλαηθψλ απφ απηέο
(Widdows, 2009: 12 ).
Η δηάζθεςε πνπ έγηλε ζηε Νφηηα Κνξέα, γηα ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηνλ
απφερν ηνπ ζθαλδάινπ Hwang, είρε σο ζέκα : «Οξακαηηδφκαζηε ηα Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα ησλ Γπλαηθψλ ζηελ επνρή ηεο Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο. Σν ζπλέδξην
δηνξγαλψζεθε απφ ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ‹‹ ζχλδεζκνο ησλ γπλαηθψλ ηεο Κνξέαο
›› θαη ζπγθέληξσζε εθπξνζψπνπο ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη θεκηλίζηξηεο
εκπεηξνγλψκνλεο απφ δηάθνξεο ρψξεο. Έλα πνιηηηθφ δήηεκα, πνπ ζπδεηήζεθε, ήηαλ ε
κήλπζε πνπ ππνβιήζεθε απφ 36 γπλαηθείεο θνξεάηηθεο νξγαλψζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ
δχν γπλαηθψλ, πνπ παξνπζίαζαλ ζνβαξέο παξελέξγεηεο κεηά ηελ σνιεςία ζηελ νπνία
ππνβιήζεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Hwang (Schultz&Braun, 2013: 19).
Παξάιιεια ε νκάδα Sama Resource γηα ηε Γπλαίθα θαη ηελ Τγεία κε έδξα ηεο ην
Νέν Γειρί, δηαηππψλεη ην 2007 ηελ απάληεζε ηεο ζηε δηαβνχιεπζε, πνπ εμέδσζε ε Αξρή
ηεο Αλζξψπηλεο Γνληκνπνίεζεο θαη Δκβξπνινγίαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζρεηηθά κε ηε
δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα, επαλαιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηεο εθκεηάιιεπζεο.
Σν ζέκα πνπ ηηο απαζρνιεί δελ είλαη ηφζν ε δηαθχιαμε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
δνηξηψλ, φζν ε απαγφξεπζε πξνβνιήο ηέηνησλ πξαθηηθψλ ζην φλνκα ηεο επηζηεκνληθήο
πξνφδνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη’ αλάγθε ηελ πεξηζηαζηαθή εθκεηάιιεπζε κεξηθψλ
ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη γπλαίθεο. Παξφιν
πνπ ππάξρνπλ πνιιέο δηαζθαιίζεηο, κε ηελ επηινγή λα είλαη δηαζέζηκε θαη δειεαζηηθή
κεξηθέο γπλαίθεο απεγλσζκέλα πηεζκέλεο γηα ρξήκαηα, ή θάησ απφ ηεξάζηηα
νηθνγελεηαθή πίεζε, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζ’ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, πξνθαιψληαο
κεγάιεο βιάβεο ζηελ πγεία ηνπο. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα λνκηκνπνηεζεί ε δσξεά σαξίσλ,
γηαηί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ έλαληη
ρξεκαηηθήο ακνηβήο. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιίγσλ γηα έλα κειινληηθφ πηζαλφ φθεινο ησλ
άιισλ δελ είλαη κηα ηδενινγία κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ε νκάδα Sama, θαζψο θαη άιιεο
γπλαηθείεο νξγαλψζεηο (Widdows, 2009: 12-13 ). Δπηπξφζζεηα αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη
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πιεξψλνληαο ηηο γπλαίθεο γηα ηελ παξνρή ησλ σαξίσλ ηνπο, κπνξεί ζε θάπνην βαζκφ λα
βειηηψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, αιιά επαλαιακβάλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε
εξγαιεηνπνίεζή ηνπο (Schultz&Braun, 2013: 17).
Οη θεκηλίζηξηεο θαη νη εζηθηζηέο (ethicists) βαζίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε
δσξεά σαξίσλ ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο, πνπ ζεσξνχλ, φηη είλαη ζρεηηθέο κε ηελ
εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ δχν θχισλ. Η ζπδήηεζε ζρεηηθά κε
ηε δσξεά σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα πεξηζηξέθεηαη ζπλήζσο γχξσ απφ ηελ ηδέα, φηη νη
πξαθηηθέο απηέο ηθαλνπνηνχλ ηε λφκηκε αλάγθε ησλ θησρφηεξσλ γπλαηθψλ γηα
ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, γηα ην εηζφδεκα ή απιψο γηα ηελ εξγαζία. Πνπιψληαο ηελ
αλαπαξαγσγηθή εξγαζία ή ηα πξντφληα ηεο ή δίλνληαο απνδεκίσζε γηα ηε δσξεά
σαξίσλ, δε ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ δχν θχισλ. Ωο
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ είλαη ε κείσζε ηεο ππνηαγήο ησλ θχισλ ή ηεο
επίηεπμεο νπνηνπδήπνηε ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ δχν θχισλ. Απηφ απνηειεί ην
βαζηθφ θαη πην βαζχ επηρείξεκα ζην νπνίν ζα νηθνδνκεζεί ε κειινληηθή ζπιινγηθή
δξάζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ (Acero,2009: 27). Η
πξνκήζεηα ησλ σαξίσλ γηα ηελ έξεπλα πξέπεη λα γίλεηαη κε εζηθφ ηξφπν θαη λα
πεξηιακβάλεη ηε δίθαηε ακνηβή ή ηε κε ακνηβή. Απφ απηή ηελ άπνςε, ζα ήηαλ επηζπκεηφ
λα επηζηξαθνχλ θάπνηα απφ ηα νθέιε ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο ζηηο δφηξηεο ή ην επξχ
θνηλφ (Acero,2009: 29).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΦΔΜΙΝΙΜΟ
3.1. Ηζηθή
3.1.1. Η Απηνλνκία ηεο Βνύιεζεο - Η εζηθή πξάμε.
Γεδνκέλνπ φηη ε βηνηαηξηθή ηερλνινγία εγείξεη ζεκαληηθά εζηθά δηιήκκαηα,
θξίλεηαη ζεκαληηθή ε κειέηε ηνπ εζηθνχ πιαηζίνπ ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο, έηζη φπσο
δηαηππψζεθε απφ ηνλ θηιφζνθν Immanuel Kant. Πην αλαιπηηθά, ν ελ ιφγσ Γεξκαλφο
θηιφζνθνο θαη επηζηήκνλαο ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηνραζηέο θαη
θηινζφθνπο φισλ ησλ επνρψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1760 θαη 1770
δηακφξθσζε ηηο απφςεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ θξηηηθή θηινζνθία. Παξά ηελ πεξηνξηζκέλε
δεκνζίεπζε έξγσλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δνχιεςε ελεξγά ζε ζρέζε κε ηελ
Ηζηθή θαη ηε Μεηαθπζηθή (Korsgaard, 1996 : 8). Βαζηθφο άμνλαο ζηε θηινζνθία ηνπ
ππήξμε ε απηνλνκία ηεο βνχιεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε έλλνηα κειεηάηαη εθηεηακέλα ζην
έξγν ηνπ Κπιηική ηος Ππακηικού Λόγος (1788) θαη ζηα Θεμέλια ηηρ Μεηαθςζικήρ ηυν
Ηθών (1785), ζην νπνίν κάιηζηα πξνβαίλεη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζηθνχ αλαζηνραζκνχ, ν
νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ επηθέξεη ηελ πξαθηηθή βεβαηφηεηα.
Με ζεκείν αλαθνξάο ηελ εζηθή πξάμε, ν Καλη ζεσξεί, φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ
ηχπν έιινγεο ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηηο ελζηηθηψδεηο θαη αληαλαθιαζηηθέο
θηλήζεηο ζηηο νπνίεο πξνρσξά ν άλζξσπνο ππνηαγκέλνο ζηε κεραληθή λνκνηέιεηα ηεο
θχζεο. Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ πξάμε ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηνπ δένληνο, πνπ
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε ζπλείδεζε θαη έρεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ ππεξλίθεζε ηνπ
θπζηθνχ θαηαλαγθαζκνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε θάζε αλζξψπηλε χπαξμε. Έηζη
θαηαιήγεη ν Καλη θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ εζηθνχ αλζξψπνπ, νξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα
ηνλ άλζξσπν πνπ πξάηηεη ην νξζφ ζε ζπκθσλία κε ην πιηθφ θαη θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ,
αθφκε θη αλ απηή ε πξάμε αληηηίζεηαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ (Wood, 1999: 40-42 ).
Πην αλαιπηηθά, ν Καλη αλαγλψξηζε αξθεηά λσξίο ηελ αλάγθε ζεκειίσζεο ηεο
εζηθήο ειεπζεξίαο, ελψ ε ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ηε ζεηξά ηεο δελ
εληάζζεηαη απνθιεηζηηθά ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ ή ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αιιά ζε
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έλλνηεο ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, ν νπνίνο είλαη δεδνκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori)
(Αλδξνπιηδάθεο, 2010: 118-122 ). Οη έλλνηεο ηεο εζηθήο εδξάδνληαη ζηε ινγηθή θαη δελ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε. Έηζη ε εζηθή παξέρεη λφκνπο εθ ησλ πξνηέξσλ, νη
νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε βνχιεζε (Καλη, 1984: Πξφινγνο VIII & IX θαη 28,
34·, Walker, 2003: 11 ).
3.1.2. Η έλλνηα ηεο βνύιεζεο: ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε θαη δηάθξηζε.
Η βνχιεζε ζεσξείηαη σο κηα θεληξηθή έλλνηα ζηελ εζηθή ζεσξία ηνπ Καλη.
Γηαθξίλεηαη ζε εκπεηξηθή, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηηο εμσγελείο ζθνπηκφηεηεο θαη ζε
θαζαξή, ε νπνία επηδηψθεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε ίδηα. Πξννξηζκφο ηεο ινγηθήο
κάιηζηα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο αγαζήο βνχιεζεο, ε νπνία ελ είδεη αλψηαηνπ λφκνπ
θπξηαξρεί πέξα απφ ηελ ηδηνηέιεηα θαη απνηειεί ην αλψηαην αγαζφ (Καλη, 1984: 2-4&6-7
, Walker, 2003: 32).
Οξίδνληαο ηε βνχιεζε ζαλ «έλα είδνο αηηηφηεηαο πνπ αλήθεη ζηα έκβηα φληα ζην
βαζκφ πνπ είλαη έιινγα» (Καλη, 1984: 446), ν Καλη πξνβαίλεη απηνκάησο ζε έλαλ
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ αηηηφηεηα, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε θπζηθή αλαγθαηφηεηα
θαη ζηελ επηξξνή αιιφηξησλ αηηηψλ θαη ζηελ αηηηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεπζεξία. ΄
απηφ ην πιαίζην βέβαηα απνδίδεη ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο κηα αξλεηηθή δηάζηαζε, σο
δειαδή ε ηδηφηεηα δηα ηεο νπνίαο ε βνχιεζε «κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηνλ
θαζνξηζκφ απφ αιιφηξηεο αηηίεο» (Καλη, 1984: 446 ). Παξάιιεια βέβαηα θαίλεηαη φηη
ζπλδέεηαη ε αξλεηηθή κε ηε ζεηηθή φςε ηεο ειεπζεξίαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα, φηη ε ζεηηθή
ειεπζεξία ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ αλεμαξηεζία απφ αιιφηξηεο αηηίεο. Η
ειεχζεξε βνχιεζε κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεσξείηαη ζεηηθά φζν θαη
αξλεηηθά ειεχζεξε. Τπφ απηφ ην πξίζκα κάιηζηα λνείηαη σο κηα ηθαλφηεηα γηα
απηνθαζνξηζκφ θαη απηνλνκία (O’neil, 2011: 93 ).
Η ειεπζεξία ησλ αλζξψπσλ βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, ππφθεηηαη ζηελ
έλλνηα ηνπ δένληνο, ε νπνία θαζηζηά ηηο πξάμεηο ηνπο θαηαινγηζηέεο θαη ηελ Καηεγνξηθή
Πξνζηαθηηθή ζπλαθή κε απηέο. Έηζη ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ε θξηηηθή ηνπ ιφγνπ, ε
43

νπνία δηεμάγεηαη απφ ηε ζθνπηά φζσλ ζεσξνχλ, φηη είλαη ζε ζέζε λα ζθέθηνληαη έιινγα
θαη νδεγνχληαη κάιηζηα ζε αληηλνκίεο απφ ηηο νπνίεο δηαθεχγνπλ ελ ηέιεη, εάλ
πεηζαξρήζνπλ ζηνλ ινγηζκφ ηνπο (O’neil, 2011: 97 ).
Γεδνκέλνπ κάιηζηα, φηη ζπρλά ε πξάμε ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη κηα αλακθηζβήηεηε
πξαγκαηηθφηεηα, κέιεκα ηνπ ππεξβαηνινγηθνχ αλαζηνραζκνχ είλαη ε δηάγλσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ,

ππφ

ηηο

νπνίεο

θαζίζηαηαη

δπλαηή

απηή

ε

αδηακθηζβήηεηε

πξαγκαηηθφηεηα ηεο εζηθήο δσήο. ε έλα ηέηνην πιαίζην θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο
ηνπνζεηείηαη ζαλ απηνθαζνξηδφκελν ππνθείκελν, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζηε
ζπλείδεζή ηνπ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε επηινγή ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη
θαλφλεο κάιηζηα παξέρνληαη ζηνλ άλζξσπν in foro interno, δειαδή κέζα θαη πξάμεηο
άκεζεο θαηάιεςεο ηνπ θαζαξνχ ππξήλα ηεο χπαξμήο ηνπ, δειαδή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
εαπηνχ ηνπ, ην νπνίν ζηεξείηαη θάζε είδνπο θαηαλαγθαζκνχ (Βαιιηάλνο, 2008: 55 ).
ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηφρσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ
λφεκα θαη αμία, ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ άκεζε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ σο θνξέα
ζεκειηαθήο ειεπζεξίαο. Έηζη είλαη ζε ζέζε λα αγλνήζεη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή πίεζε,
πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα πξαγκαηψζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο. Η αλαγθαηφηεηα ησλ
θπζηθψλ λφκσλ ζεσξείηαη κέξνο ηεο ππφζηαζήο καο, ζπλδπαζκέλε κάιηζηα κε ηελ
εζσηεξηθή θαη ελνξαηηθή γλψζε ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ, σο απηφβνπινπ φληνο. ε
απηφ ην ζεκείν κάιηζηα ηνπνζεηείηαη θαη ε δηάθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ, ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο έιινγεο πξάμεο θαη αλαδχεηαη ν
πξνβιεκαηηζκφο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηελ εζηθή ζπγθξφηεζε ηεο δσήο θαη ησλ
πξνυπνζέζεψλ ηεο (Αλδξνπιηδάθεο, 2010: 47-55 ).
Η εζηθφηεηα κάιηζηα, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εζηθή ζπλείδεζε είλαη
απαιιαγκέλε απφ θάζε είδνπο ζπκθέξνλ θαη έηζη ην ππνθείκελν δηέπεηαη απφ ηελ
πξσηνγελή ειεπζεξία πνπ εξκελεχεη κε ηε ζεηξά ηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εζηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Γελ παξαγλσξίδεηαη σζηφζν ε έλλνηα ηνπ εζηθνχ αλαζηνραζκνχ, δειαδή
ε έλλνηα ησλ θαζεθφλησλ πνπ γλσξίδνπλ φινη νη άλζξσπνη. Ο Καλη δελ παξαιείπεη
κάιηζηα λα αλαθεξζεί ζηε θχζε θαη ηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο, ην νπνίν
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πξνέξρεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή δέζκεπζε ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη, ε εζηθφηεηα ζρεηίδεηαη
ηειηθά κε ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ ή κε ην θξφλεκα ηνπ πξαθηηθνχ
ππνθεηκέλνπ. (Βαιιηάλνο, 2008: 61 ).
Ο πξαθηηθφο ιφγνο πνπ πξνηείλεη ν Καλη ζεκειηψλεη ηελ εζηθφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ, δειαδή ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο έιινγεο πξάμεηο. ε αληίζεζε
κάιηζηα κε ηα δηδάγκαηα ηνπ σθειηκηζκνχ, ν Καλη ππνζηήξημε, φηη ε εζηθφηεηα
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε ηνπ δένληνο σο απηνζθνπνχ, δειαδή πέξα απφ ηελ
πξνζσπηθή ή θνηλσληθή σθέιεηα. Αλ θαη ζεσξείηαη αξθεηά ζπάλην, αθφκε θαη φηαλ
ζπκπέζεη ην δένλ κε ην ζπκθέξνλ, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην εζηθφ θξηηήξην δελ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξάηηνληα, αιιά κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή
ηνπ απηνζπλεηδεζία, θαζψο έηζη δηαηεξεί ηελ πίζηε ηνπ ζρεηηθά κε απηφ πνπ νθείιεη λα
πξάμεη (Wood, 1999: 27-35 ).
Η ζρέζε ηεο Μεηαθςζικήρ ηυν Ηθών κε ηε ζεσξία ηνπ Καλη έγθεηηαη ζην
γεγνλφο, φηη απνηειεί ηελ «πεγή» αλαδήηεζεο ησλ εζηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο αθνχ
εμαζθαιηζηνχλ θαη επηβεβαησζνχλ εθεί, δχλαηαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαδνζνχλ (Καλη,
1984: 57). Η Μεηαθπζηθή πνπ πξνηείλεη ν Καλη δελ απνηειεί κφλν ηε βάζε γηα ηε γλψζε
ησλ θαζεθφλησλ, αιιά ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εζηθψλ εληνιψλ. ρεηίδεηαη άκεζα κάιηζηα κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαζήθνληνο, αιιά
θαη ηνπ εζηθνχ λφκνπ απφ νπνηαδήπνηε μέλε πξνζζήθε θαη απφ θάζε επίδξαζε πνπ
δερφκαζηε απφ ηελ εκπεηξία. Η επίδξαζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνπ εζηθνχ λφκνπ είλαη
ηφζν ζεκαληηθή, ψζηε ε ινγηθή λα θαζππνηάζζεη ηα εκπεηξηθά θίλεηξα θαη λα ηα
πεξηθξνλεί. ε έλα ηέηνην πιαίζην κάιηζηα νη εζηθέο έλλνηεο θαη νη αληίζηνηρνη εζηθνί
λφκνη είλαη βαζηθφ λα πεγάδνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε
απφ ηελ εκπεηξία. Σνλίδεη κάιηζηα ν Καλη, φηη ε ινγηθή ηζρχεη γηα θάζε έιινγν νλ,
εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο (Καλη, 1984: 56 ).
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3.1.3. Η θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ηνπ Καλη
Με ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο, ζπλάδεη θαη ε έλλνηα ηεο θαηεγνξηθήο
πξνζηαθηηθήο. Άιισζηε ν εζηθφο λφκνο εμαλαγθάδεη ηε ζέιεζε λα δηεπξχλεη ηνπο
ππνθεηκεληθνχο ηεο γλψκνλεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ θαζνιηθφ θχξνο, κε απνηέιεζκα ν
ραξαθηήξαο ηνπ λα είλαη πξνζηαθηηθφο. Πξφθεηηαη γηα ην αίηεκα λα πξάηηεη ν άλζξσπνο
κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε αηνκηθή πξαθηηθή λα ιακβάλεη ηελ ηζρχ θαη ηε κνξθή ελφο
θαζνιηθνχ λφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο: «Πξάηηε κφλν ζχκθσλα
κε έλα ηέηνην γλψκνλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο ν γλψκνλαο
λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο» (Καλη, 1984: 45). ε αληίζεηε πεξίπησζε κάιηζηα ε πξάμε
ραξαθηεξίδεηαη, σο αλήζηθε. πλίζηαηαη κάιηζηα ζηε δηακφξθσζε κηαο εληνιήο, ηελ
νπνία ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηαγή ηνπ δένληνο, κε ηελ άκεζε πιεξνθφξεζή καο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζπκθσλεί ή παξαβηάδεη ην θαζήθνλ καο ππφ ηηο δεδνκέλεο
ζπλζήθεο, θαζψο θαη απφ ηελ εζηθφηεηα θάζε έιινγνπ φληνο (Korsgaard, 1996: 18-22).
Η θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ζπλδέεηαη κε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλη, σο πξνο ηε κεηαρείξηζε ησλ ππφινηπσλ έιινγσλ φλησλ σο απηνζθνπψλ θαη φρη σο
απιψλ κέζσλ εμππεξέηεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο πξνζσπηθήο καο επδαηκνλίαο. Η
ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσλίαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν απνηειεί ηελ ηδαληθή θνηλσλία, ζηελ
νπνία αληρλεχεηαη ε ηέιεηα δηθαηνζχλε, ην βαζίιεην δειαδή ησλ ηειψλ (Korsgaard, 1996:
22-24 ). Η πξνζσπηθή ζέιεζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζε έλα ηέηνην πιαίζην είλαη ζεκαληηθφ
λα ζπλάδεη κε ηελ εθάζηνηε εθινγή. Γηαθνξεηηθά εηζέξρεηαη ην ζηνηρείν ηεο
ππνθεηκεληθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε βέβαηα ν θαζνξηζκφο ηεο ζέιεζεο απηήο κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζεσξείηαη εμαλαγθαζκφο θαη έηζη ν Καλη αλαθέξεη, φηη
πξνθχπηεη ε πξνζηαθηηθή ηεο ινγηθήο, σο αληηθεηκεληθφ αμίσκα θαη ζχκθσλα κάιηζηα
κε ην κέηξν ηεο ζέιεζεο. Η δηαηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζηαθηηθήο ινηπφλ,
νλνκάδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλη πξνζηαηηθή θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε, ζηηο
ππνζεηηθέο θαη ζηηο θαηεγνξηθέο πξνζηαθηηθέο. Σν πξψην είδνο πξνζηαθηηθήο αλαγθάδεη
ηνλ άλζξσπν λα θάλεη κηα πξάμε, ε νπνία ζεσξείηαη ην αλαγθαίν κέζν γηα ηελ επίηεπμε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Απφ ηελ άιιε, ε θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή σζεί ηνλ
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άλζξσπν πξνο κηα αληηθεηκεληθά αλαγθαία πξάμε αλεμάξηεηε απφ νπνηνλδήπνηε ζθνπφ
(Καλη, 1984: 62-64 ).
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ πξνζηαθηηθή, ε νπνία εθθξάδεη ηελ αληηθεηκεληθή
αλαγθαηφηεηα κηαο πξάμεο, αλεμαξηήησο ηνπ ζθνπνχ, δεδνκέλνπ κάιηζηα, φηη δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξάμε ή κε ην απνηέιεζκά ηεο, αιιά κε ην αμίσκα απφ ην νπνίν
πεγάδεη (Walker, 2003: 46-47 ). Η πξάμε πνπ αλάγεηαη ζε έλαλ ππνθεηκεληθφ ζθνπφ
πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη ηπραία θαη ελδέρεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Ωζηφζν, ε απφιπηε πξνζηαθηηθή δελ αθήλεη ηε βνχιεζε λα αιιάμεη θαη επηβάιιεη
κάιηζηα ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ απαηηεί ν λφκνο. Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
κάιηζηα ζπγθεληξψλεη θαη ε πξνζηαθηηθή ηεο εζηθφηεηαο (Καλη, 1984: 39&43, Kenny,
2005: 263 ).
χκθσλα κάιηζηα κε ηηο αξρέο ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο, ν άλζξσπνο
πξέπεη λα ελεξγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη πξάμεηο ηνπ λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ,
φπσο πξναλαθέξζεθε, έλαλ θαζνιηθφ λφκν ηεο θχζεο. Δμάιινπ, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά
έρεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο. Η θαζαξή βνχιεζε ζε έλα
ηέηνην πιαίζην επηηάζζεη ζηνλ άλζξσπν ηελ ειεχζεξε επηινγή θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ
ζε απηήλ ηελ επηινγή (Walker, 2003: 66-67 ). Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε βνχιεζε είλαη
αλεμάξηεηε απφ ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο, νη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ζπκθσλνχλ κε
ηνλ θαζνιηθφ εζηθφ λφκν. Έηζη, ε βνχιεζε ζεσξείηαη θξηηήξην εζηθήο, αθξηβψο ιφγσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ειεπζεξίαο. Μηα ειεχζεξε βνχιεζε ινηπφλ, θαζψο θαη κηα βνχιεζε ππφ
ηνπο εζηθνχο λφκνπο απνηεινχλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο (Καλη, 1984: 17, 52, 99 )
Ο Καλη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη εάλ φινη νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαλ
βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο, ζα δεκηνπξγεζεί ηειηθά ε ηδεαηή
θνηλσληθή δηθαηνζχλε, δειαδή ην βαζίιεην ησλ ηειψλ, κηα θνηλσλία, ε νπνία ζα
ζπλίζηαηαη απφ απηνθπβεξλψκελνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα λνκνζεηνχλ
θαη λα εθηεινχλ ηνπο θαλφλεο ηεο δσήο. Η πξαγκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζηιείνπ ζα
επηθέξεη ζην πιαίζην απηφ ηελ παγθφζκηα εηξήλε (Kenny, 2005: 264 , Korsgaard, 1996:
22-23 ).
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Έηζη, ζπλάγεηαη κηα δηαηχπσζε ηεο εζηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
«Πξάηηε έηζη ψζηε ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν
νπνηνπδήπνηε άιινπ, λα ηελ ρξεζηκνπνηείο πάληνηε ζπγρξφλσο σο ζθνπφ, θαη νπδέπσηε
απιψο θαη κφλνλ σο κέζνλ» (Καλη, 1984: 66). Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, φηη ν φξνο
αλζξσπφηεηα ζην ζεκείν απηφ, δελ δειψλεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ απφ πιεπξάο
εθηάζεσο, αιιά ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ή αθξηβέζηεξα ηελ αλζξψπηλε θχζε.
Δηδηθφηεξα κε ηνλ φξν απηφ ν Καλη αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν σο λννχκελν ζε
αληηδηαζηνιή απφ ηελ εκπεηξηθή πιεπξά ηνπ (Αλδξνπιηδάθεο, 2010: 108). Η απηνλνκία
ηνπ αλζξψπνπ ζην πιαίζην απηφ δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο φξνπο: ην ππνθείκελν δελ
ππφθεηηαη ζε θαλφλεο πνπ ζέηνπλ άιινη θνξείο, αιιά δεζκεχεηαη απφ ηνπο εζηθνχο
θαλφλεο πνπ ζέηεη ην ίδην, ελψ παξάιιεια νη θαλφλεο δελ είλαη αηνκηθνί, αιιά έρνπλ
θαζνιηθή ηζρχ. Έηζη απνξξίπηεηαη ε εηεξνλνκία, δειαδή ε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ
πξφθεηηαη λα ηζρχνπλ απφ άιινπο θνξείο δηαθνξεηηθνχο απφ ην ππνθείκελν, ελψ
παξάιιεια ηίζεληαη φξηα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο έρεη ην δηθαίσκα θαη
ηελ ππνρξέσζε λα ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο, πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεί, ππαθνχνληαο
ζηνλ νξζφ ιφγν θαη ηεξψληαο ηνπο φξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ εζηθψλ αξρψλ, φπσο ε
θαζνιηθφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ηεο αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ (Αλδξνπιηδάθεο, 2010:
111).
3.1.4. Οη ζέζεηο ηνπ Καλη γηα ηελ αληηθεηκελνπνίεζε
Η ζέζε ηνπ Καλη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπφηεηαο πάληα ηαπηφρξνλα σο
ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν, αλαδχεη ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο, θαζψο θαη
ηεο εξγαιεηνπνίεζεο, νη νπνίεο είραλ θεληξηθή ζέζε ζηε θηινζνθία ηνπ Καλη.
πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Καλη ε γελεηήζηα επηζπκία απνηειεί κηα παλίζρπξε δχλακε, ε
νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ σο πξαγκάησλ, δειαδή ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνζψπσλ φρη σο απηνζθνπψλ, αιιά σο απιψλ κέζσλ ή εξγαιείσλ
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θάπνηνπ άιινπ (Kant, 1963: 165 ). Σν ζπγθεθξηκέλν
είδνο εξγαιεηνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε ηεο απηνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ άξλεζε
ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ φληνο πνπ πθίζηαηαη ηελ αληηθεηκελνπνίεζε. Πην αλαιπηηθά,
ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία καο λα πξνδηαγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, έηζη
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ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηε δηθή καο ηθαλνπνίεζε, ρσξίο λα αλαινγηζηνχκε πψο
ζθέθηεηαη ή αηζζάλεηαη ν άιινο. ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Καλη ηξεηο βαζηθέο
ζέζεηο θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε, ε αδξάλεηα, ε
ελαιιαμηκφηεηα θαη ε θηήζε (Kant, 1963: 163-165).
Αξρήο γελνκέλεο απφ ηε βαζηθή ηνπ ηδέα ζε ζρέζε κε ηε γελεηήζηα επηζπκία, ν
Καλη αλαθέξεη, φηη ηφζν ε επηζπκία θαζεαπηή, φζν θαη ε απφιαπζε ζπγθινλίδνπλ θαη
επηδξνχλ ζην ζψκα ηνπ πξνζψπνπ. πλαθνινχζσο απνκαθξχλνληαη φιεο νη ζθέςεηο ζε
ζρέζε κε ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, ν νπνίνο ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεη
ηελ εζηθή ζηάζε ελφο αλζξψπνπ απέλαληη ζε άιια πξφζσπα. Άιισζηε, ε αλζξψπηλε
ππφζηαζε έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, ζηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο, δειαδή ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο απηνζθνπνχ, σο έιινγνπ θαη ειεχζεξνπ φληνο, ζηνηρεία
δειαδή πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, ν θηιφζνθνο ζεσξνχζε, φηη ζε έλα
ηέηνην πιαίζην απνκαθξχλεηαη θάζε κέιεκα γηα ηελ απφιαπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ
ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ ζαλ απηνζθνπφ, θάλνληαο κάιηζηα ηελ πξνζνρή ηνπ πξνζψπνπ
λα πξνζειψλεηαη ζηηο δηθέο ηνπ ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πξφζσπν ινηπφλ, θαζψο
βξίζθεηαη ζε κηα ηέηνηα δηαλνεηηθή θαηάζηαζε αδπλαηεί λα δεη ηνλ εξσηηθφ ηνπ
ζχληξνθν ζαλ θάηη άιιν πέξα απφ εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπ
ζπκθεξφλησλ. Έηζη, ε παξφξκεζή ηνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεμνπαιηθή
ηθαλνπνίεζε έρεη σο επαθφινπζν ηελ παξάηαζε ηεο εξγαιεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηεο
άξλεζεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε γελεηήζηα
πξάμε (Kant, 1963: 165).
Δπηπιένλ, ν Καλη αλαθέξεη, φηη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ δχν ζπληξφθσλ γηα ηε
ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε νδεγεί ηνλ θαζέλα απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο λα κεηαρεηξηζηεί
ηνλ άιινλ ζαλ πξάγκα θαη κάιηζηα λα πξνζθεξζεί νηθεηνζειψο λα απαλζξσπνπνηεζεί
ηνλ άιινλ, πξνθεηκέλνπ θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα απαλζξσπνπνηήζεη ηνλ άιινλ. Απηφ
ζχκθσλα κε ηνλ Καλη ζπκβαίλεη επεηδή θαη νη δχν πιεπξέο επηζπκνχλ λα γίλνπλ
ππνθείκελα θαη παξάιιεια αληηθείκελα αληηθεηκελνπνίεζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν
Καλη θαηαιήγεη ζηελ άπνςε, φηη απηφ απνηειεί έλα γεληθφηεξν γλψξηζκα ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο, φρη κφλν ηεο αλδξηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζπλαθνινχζσο
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απνζπλδέεη ην ζέκα απηφ απφ ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ή ηελ αζχκκεηξε θνηλσληθή
δηακφξθσζε ηεο γελεηήζηαο επηζπκίαο. (Nussbaum, 2005: 528 ).
χκθσλα κε ηνλ Καλη ζε φια ηα αλζξψπηλα φληα είλαη απαξαίηεην λα
επηδεηθλχεηαη ζεβαζκφο ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, δειαδή ζηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο, σο έιινγα θαη ειεχζεξα φληα (Καλη, ΚΠΛ, 5, 86/129). Ωζηφζν, ν
ζεβαζκφο σο έλλνηα είλαη αζπκβίβαζηνο κε ηελ εξγαιεηαθή κεηαρείξηζε θαη κε ηελ
άξλεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. ε απηφ ην ζεκείν, επέξρεηαη θαη ε
άπνςε νξηζκέλσλ κειεηεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη αξλήζεηο απηέο δελ είλαη
ζχκθπηεο κε ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαζ’ εαπηήλ. Ωο πξνο απηφ, ππάξρεη θαη ε
πεπνίζεζε, φηη κφλν γηα ηε γπλαίθα ην ζεμ ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο
ππφζηαζεο θαη πσο κφλν ε γπλαίθα παχεη λα είλαη θάπνηνο θαη γίλεηαη αληηθείκελν θαη
εξγαιείν. Σν γεγνλφο απηφ δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα ακβιχλνηα πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε
γελεηήζηα επηζπκία, αιιά ζηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο ζε εξσηηθφ επίπεδν, ζε κηα
θνηλσλία δηαπνηηζκέλε απφ ηεξαξρία θαη θπξηάξρεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε
αληηθεηκελνπνίεζε ελέρεη ζηνηρεία αδξάλεηαο, ελαιιαμηκφηεηαο θαη θηήζεο, ελψ
θεληξηθή ηεο έλλνηα είλαη ε εξγαιεηαθφηεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε θαληηαλφ ηξφπν κε
ηελ άξλεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (Nussbaum, 2005: 529-530).
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Καλη ζην έξγν ηνπ, φηαλ ε ζεμνπαιηθφηεηα
αζθείηαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο έγγακεο ζρέζεο, απνθηά πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα,
θαζψο ε γπλαίθα νδεγείηαη ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην άηνκν
γίλεηαη αληηθείκελν επηζπκίαο (object of appetite) θαη ράλεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή
ηνπ, θαζψο ακβιχλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζέηεη ζθνπνχο κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη λα
πξνζπαζεί λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη. Με αλάινγν ηξφπν αληηιήθζεθε ν Καλη ηελ
αληηθεηκελνπνίεζε, δειαδή σο ππνβάζκηζε ηνπ αλζξψπνπ ζε αληηθείκελν, ε νπνία
πιήηηεη ζηελ πξάμε ην γπλαηθείν θχιν, πνπ γίλεηαη ζχκα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο (Kant,
1963: 162- 3).
ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζεμνπαιηθήο αληηθεηκελνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλη, αληρλεχεηαη ζηνπο αλζξψπνπο κηα ηάζε γηα ηα ππφινηπα αλζξψπηλα φληα, ηα νπνία
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απηά θαζεαπηά απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο εδνλήο θαη φρη νη ππεξεζίεο ηνπο. ην
πιαίζην ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ππάξρεη ε επηζπκία γηα άληιεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ
θάπνην άιιν αλζξψπηλν νλ, ε νπνία επνλνκάδεηαη ζεμνπαιηθή επηζπκία.(Kant, 1963:
162- 3).
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα δελ απνηειεί κηα επηζπκία γηα ηνλ
άιιν θαζαπηφ, δειαδή γηα ηελ ίδηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, σο έιινγνπ θαη ειεχζεξνπ
φληνο, αιιά γηα ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, πξφθεηηαη γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο, ε νπνία δελ δηαρσξίδεηαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, αιιά ζπλεπάγεηαη
ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ αηφκνπ ηνπ θχινπ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζεμνπαιηθήο
επηζπκίαο. ε απηφ ην ζεκείν, ν Καλη ηνλίδεη, φηη ε επηζπκία ελφο άληξα γηα κηα γπλαίθα
δελ απνηειεί επηζπκία γηα ηελ ίδηα ζαλ άλζξσπν, αιιά γηα ηελ ίδηα ηε γπλαίθα, ε νπνία
εθείλε ηε ζηηγκή παχεη λα ζεσξείηαη αλζξψπηλν νλ, αιιά πξνβάιιεηαη θαη παξνπζηάδεηαη
θαηά θχξην ιφγν ε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο (Kant, 1963: 164 ).
Οη πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο ηνπ Καλη εκπεξηέρνπλ εθ πξψηεο φςεσο κηα
αληίζεζε, θαζψο αθελφο ν Καλη ππνζηεξίδεη, φηη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία ζπλεπάγεηαη ηελ
απφιαπζε ελφο άιινπ φληνο, αιιά απφ ηελ άιιε ν Καλη εληνπίδεη ην πξφβιεκα θάπνπ
αιινχ, θαζψο ε ζεμνπαιηθή επηζπκία απεπζχλεηαη ζην ζψκα θαη φρη ζην ίδην ην
πξφζσπν απηφ θαζεαπηφ. ηε Μεηαθςζική ηυν Ηθών, ν Καλη πξνβαίλεη ζηε δηεπθξίληζε
ησλ ζέζεσλ απηψλ, αλαθέξνληαο, φηη έλα αλζξψπηλν νλ απνηειείηαη απφ έλα ζψκα θαη
έλαλ εαπηφ ή κηα ινγηθή πξνζσπηθφηεηα (Herman, 1993: 61 ). ψκα θαη πλεχκα,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ (Kant, 1963: 166 ). Σν γεγνλφο
απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηελ πεξίπησζε ε ζεμνπαιηθή επηζπκία λα απεπζχλεηαη
απνθιεηζηηθά ζε έλα ζψκα, αιιά αληηζέησο απνηείλεηαη ζε έλα ζχλνιν (Kant, 1963:
164). χκθσλα κε ηνλ Καλη ινηπφλ, ζεσξείηαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ε ελφηεηα
κεηαμχ ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο, φηη ην αλζξψπηλν νλ
απνηειεί έλα νλ κε αμηνπξέπεηα, κηα απφιπηε αμία ηελ νπνία έρεη έλα πξφζσπν θαη
απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ.
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Η ζεμνπαιηθή επηζπκία, ζην πιαίζην απηφ ζρεηίδεηαη κε έλα πξφζσπν, κε ην
ζψκα θαη ην πλεχκα ηνπ, κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην πξφζσπν λα ζεσξεζεί αληηθείκελν
επηζπκίαο, δειαδή πξάγκα. Έηζη ην πξφζσπν ράλεη ηελ εζηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο ε
αλζξψπηλή ηνπ δηάζηαζε δελ απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ. πλαθνινχζσο, γηα ηνλ
Καλη ην άηνκν απνηειεί αληηθείκελν (Papadaki, 2007: 334-336 ).
Η πξνβνιή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ππνβάζκηζή ηνπ ζε
αληηθείκελν επηζπκίαο κειεηάηαη απφ ηνλ Καλη ρσξίο σζηφζν λα ζεσξείηαη απνδεθηφ,
δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ν άλζξσπνο απνηειεί κηα αδηαρψξηζηε ελφηεηα ζψκαηνο θαη
πλεχκαηνο (body and sνul). Σν ζψκα ινηπφλ ζπλππάξρεη κε ηηο νξζνινγηθέο ηθαλφηεηεο,
ην ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ κπνξεί λα παξαδνζεί ρσξίο
ην πλεχκα.

3.1.5. Η έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο θαη ηεο εξγαιεηνπνίεζεο: Δλλνηνινγηθή
νξηνζέηεζε, όςεηο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο
ην πιαίζην κειέηεο ηνπ θεκηληζκνχ, ε έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο απνηειεί
κηα νηθεία φζν θαη δχζιεπηε θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Γεληθφηεξα, είλαη ζπλδεδεκέλε
κε κηα ζρεηηθή αλαπαξάζηαζε ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη ζε
άιιεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο, ελψ θνηλφ ζηνηρείν ζε θάζε κνξθή έθθξαζεο απνηειεί ν
ζθεπηηθηζκφο καο γηα ηε ζηάζε θαη ηηο πξνζέζεηο ελφο πξνζψπνπ απέλαληη ζε έλα άιιν,
δειαδή γηα ην θαηά πφζν ε ελ ιφγσ ζηάζε θαη πξνζέζεηο ζέβνληαη ηελ απηνλνκία θαη
ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα ηνπ άιινπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεησηηθφ φξν, ν νπνίνο
ππνδειψλεη έλαλ ηξφπν νκηιίαο, ζθέςεο, αιιά θαη δξάζεο, ηνλ νπνίν ν νκηιψλ βξίζθεη
εζηθά ή θνηλσληθά απνδνθηκαζηέν. (Nussbaum, 2005: 515 ).
Μηα αθφκε ζρεηηθή άπνςε αληηιακβάλεηαη ην θπζηθφ ζσκαηηθφ θάιινο θαη ην
ζαπκαζκφ απηνχ ζαλ αληηθεηκελνπνίεζε, δειαδή ζαλ αληηθείκελν, αλ θαη πξφθεηηαη γηα
αλζξψπηλν νλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη, φηη ην αβιαβέο γίλεηαη βιαπηηθφ, θαζψο
κάιηζηα νη γπλαίθεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαλζξσπνπνηνχληαη σο πξάγκαηα ή
52

εκπνξεχκαηα. Απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε θαη
ηελ εξγαιεηνπνίεζε, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε απνηειεί ε άπνςε ηεο M.
Nussbaum, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «ην πξνβιεκαηηθφ δελ είλαη ε εξγαιεηνπνίεζε
θαζεαπηή, αιιά ην λα κεηαρεηξηδφκαζηε θάπνηνλ θπξίσο ή κφλν ζαλ εξγαιείν. Σν
γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζρέζεο ινηπφλ απνβαίλεη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο» (Nussbaum,
2005: 525 , MacKinnon, 1987: 32–50 ).
χκθσλα κε ηελ Nussbaum ε «εξγαιεηνπνίεζε» απνηειεί κηα δηαδηθαζία,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα αθεξεκέλε έλλνηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν άλζξσπνο ή ν
ιαφο, αληηκεησπίδεηαη ζαλ θπζηθφ αληηθείκελν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πξνζσπηθφηεηα ή ε ηθαλφηεηα λα αηζζάλνληαη, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα έρεη
ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο. Σίζεληαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο εάλ
επαιεζεχνληαη ζηελ πξάμε, κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα αληηθεηκελνπνίεζε:
1)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ζαλ εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα

ηθαλνπνηεζνχλ νη ζθνπνί ελφο ηδηνθηήηε
2)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα πζηεξνχλ ζε απηνλνκία θαη

απηνδηάζεζε
3)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ρσξίο θνηλσληθή δνκή, δειαδή κε

αδξάλεηα
4)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο
5)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ζαλ αληαιιάμηκν είδνο

6)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ζαλ έλα αληηθείκελν, πνπ επηδέρεηαη

θαηαζηξνθήο
7)

εάλ ν άλζξσπνο ή ν ιαφο αληηκεησπίδνληαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηθή

ηνπο ππνθεηκεληθφηεηα. (Nussbaum, 2005: 525) .
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Αθφκε πην ζπγθεθξηκέλε ζηηο αλαθνξέο ηεο ινηπφλ ζεσξείηαη ε Nussbaum, ε
νπνία πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο, ηελ θάλεη αθφκε πην
αθξηβή. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη ζηε δηαδηθαζία απηή ππάξρνπλ επηά δηαζηάζεηο, νη
νπνίεο παξαηεξνχληαη παξάιιεια θαη απηέο είλαη ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο
φξγαλν/κέζν, ε άξλεζε ηεο απηνλνκίαο, ε αδξάλεηα, ε ελαιιαμηκφηεηα, ε βηαηφηεηα, ε
θηεηηθφηεηα θαη ε άξλεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (Nussbaum, 1995: 257 ). Κνηλφο ηφπνο
ζε θάζε κηα ζέζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη πιήηηεηαη ζνβαξά ε αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ
αηφκνπ. Απφ ηελ άπνςε απηή, έλα πξφζσπν ζεσξείηαη αληηθείκελν κε έλαλ ή παξαπάλσ
απφ ηνπο επηά αθφινπζνπο ηξφπνπο (Nussbaum, 1995: 251 ):
1) Δξγαιεηνπνίεζε: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ εξγαιείν
γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ
2) Άξλεζε απηνλνκίαο: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ λα
ζηεξείηαη απηνλνκίαο θαη απηνδηάζεζεο
3) Αδξάλεηα: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ λα ζηεξείηαη
απηνβνπιίαο, ίζσο θαη ελεξγεηηθφηεηαο
4) Δλαιιαμηκφηεηα: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ
ελαιιάμηκν είηε κε άιια αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ είηε κε αληηθείκελα
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
5) Γπλαηφηεηα παξαβίαζεο: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ
λα κελ έρεη απαξαβίαζηα φξηα, ζαλ θάηη πνπ επηηξέπεηαη λα ην δηαιχζεη, λα ην
ζπάζεη, λα ην παξαβηάζεη
6) Κηήζε: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν ζαλ θάηη ην νπνίν δελ
δηαζέηεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ, ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα αγνξαζηεί, λα
πσιεζεί θ.ιπ.
7) Άξλεζε ππνθεηκεληθφηεηαο: ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην αληηθείκελν
ζαλ θάηη ηνπ νπνίνπ ε εκπεηξία θαη ηα αηζζήκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη
ππφςε. (Nussbaum, 2005: 512-513).
Έηζη κηα απφ ηηο έλλνηεο ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο είλαη θαη ε εξγαιεηνπνίεζε, ε
νπνία κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν θαη φρη κφλν σο απιφ
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κέζν.

Παξάιιεια

ε

αληηθεηκελνπνίεζε

κπνξεί

λα

ππάξρεη

θαη

ρσξίο

ηελ

εξγαιεηνπνίεζε.
Ιδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο ζην πιαίζην απηφ ζεσξνχληαη νη απφςεηο ησλ
θεκηληζηξηψλ C. McKinnon θαη A. Dworkin, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε θχζε ηεο
γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ καθξνρξφλην εζηζκφ ζηελ
θπξηαξρία θαη ζηελ ππνηαγή, αλάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζέκα ζηελ θνηλσληθή
ηεξαξρία. Σνλίδνληαο κάιηζηα ηελ λνκηθή, πιηθή θαη ζεμνπαιηθή αληζφηεηά ηνπο,
δηαηππψλνπλ ην θαληηαλφ αίηεκα λα αληηκεησπίδνληαη νη γπλαίθεο σο απηνζθνπνί, σο
θέληξα ειεπζεξίαο θαη απηνβνπιίαο. Ο θηιειεχζεξνο θεκηληζκφο, έηζη φπσο δηαηππψζεθε
απφ ηηο δχν θεκηλίζηξηεο, θαζηζηά απηέο σο έλα είδνο θαληηαλψλ θηιειεχζεξσλ,
εκθνξνχκελσλ απφ έλα βαζχ φξακα γηα ηελ αμία ηνπ πξνζψπνπ θαη ηελ απηνλνκία. Η
άπνςή ηνπο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ζπκππθλσζεί ζηε θξάζε: «Κάλε φ,ηη ζεο αξθεί
πξψηα λα ην ζθεθηείο. Αθέζνπ, αξθεί λα ην θάλεηο κέζα ζε έλα πιαίζην ηζφηεηαο θαη
ζεβαζκνχ, φπνπ δελ ζα αληηκεησπίδεηαη ζαλ εξγαιείν» (Nussbaum, 2005: 39).
Οη δχν θεκηλίζηξηεο ζηα ρλάξηα ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπο Καλη, άζθεζαλ θξηηηθή ζηε
γελεηήζηα επηζπκία, ε νπνία σζεί ηνπο αλζξψπνπο λα κεηαρεηξίδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ
ζαλ αληηθείκελα. Άιισζηε φπσο νιφθιεξε ε θεκηληζηηθή ζθέςε, έηζη θαη απηέο
παξνπζίαζαλ ηε ζεμνπαιηθή αληηθεηκελνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο σο
θεληξηθφ πξφβιεκα ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ. Η ζεμνπαιηθή αληηθεηκελνπνίεζε ζην
πιαίζην απηφ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο δηακνξθψλεη κηα δσή, ηελ νπνία
κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ νη γπλαίθεο κφλν σο πξάγκα. Καηαιήγνπλ κάιηζηα ζην
ζπκπέξαζκα φηη φρη κφλν ε αληηθεηκελνπνίεζε πεξηβάιιεη ηηο γπλαίθεο, αιιά παξάιιεια
νη γπλαίθεο έρνπλ θαηαιήμεη λα ηξέθνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη απφ απηήλ. Σν γεγνλφο
απηφ βέβαηα ζηεξεί απφ ηε γπλαίθα ηελ πιήξε απηνέθθξαζε θαη απηνδηάζεζε, δειαδή
ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηεο. Η αληίδξαζε ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε απνηεινχζε βαζηθφ
ζηφρν ηνπ θεκηληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δχν θεκηλίζηξηεο (Nussbaum, 2005: 502).
Παξνπζίαζαλ κάιηζηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο εξγαιεηαθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
πξνζψπσλ, ην νπνίν αλαηξεί ηελ απηνλνκία πνπ πξέπεη λα έρνπλ σο πξφζσπα θαη
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αθήλνπλ ην αλζξψπηλν νλ απνγπκλσκέλν απφ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπ ζηα κάηηα
ηνπ αληηθεηκελνπνηνχληνο. Σν γεγνλφο απηφ κνηάδεη φηη δίλεη πξφζθνξν έδαθνο θαη ζε
άιια είδε αλάξκνζηεο ρξεζηκνπνίεζεο, δειαδή γηα ηελ άξλεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο,
γηα ηελ άξλεζε ηεο αηνκηθφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελαιιαμηκφηεηα, αθφκε θαη γηα ηε
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή παξαβίαζε ή θαθνπνίεζε, αλ ηπρφλ θάηη ηέηνην εμππεξεηεί ην
ζέιεκα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ αληηθεηκελνπνηνχληνο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη θάηη
πξνβιεκαηηθφ

ζηελ

εξγαιεηνπνίεζε

ησλ

αλζξψπηλσλ

φλησλ,

θαζψο

φηαλ

κεηαρεηξηδφκαζηε ηα αλζξψπηλα φληα ζαλ εξγαιεία ηνπο αξλνχκαζηε νπζηαζηηθά ην
ζεκειηψδεο γηα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπο, δειαδή ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο
απηνζθνπψλ (Nussbaum, 2005: 524-525).

3.1.6. Αληηθεηκελνπνίεζε θαη απηνλνκία
Η έιιεηςε ηεο απηνλνκίαο σζηφζν δελ ζπληζηά θαηά αλάγθε εξγαιεηνπνίεζε,
παξά ην γεγνλφο, φηη ε κεηαρείξηζε ελφο αληηθεηκέλνπ σο εξγαιείνπ ζπλεπάγεηαη
πηζαλψο, φηη ην αληηθείκελν αληηκεησπίδεηαη ζαλ κε απηφλνκν. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε
αδξάλεηα δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ έιιεηςε απηνλνκίαο, νχηε κε ηελ
εξγαιεηνπνίεζε. Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηνλνκία θαη ηελ εξγαιεηνπνίεζε θαζίζηαηαη
ζαθήο, ζχκθσλα κε ηε Nussbaum, θαζψο ππάξρεη έλα είδνο αληηθεηκελνπνίεζεο, ην
νπνίν ζπκβηβάδεηαη κε ηελ απηνλνκία. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
κεηαρεηξηδφκαζηε έλα αληηθείκελν σο ελαιιάμηκν θαη κάιηζηα θαηά ηελ πεξηνξηζκέλε
έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεηαρεηξηδφκαζηε σο ελαιιάμηκν κε άιια απηφλνκα
αληηθείκελα. (Nussbaum, 2005: 516- 518 ).
Η εξγαιεηνπνίεζε επίζεο απνηειεί ηελ πην απαηηεηηθή εζηθά έλλνηα, θαζψο
ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ζεκηηφ λα κεηαρεηξηδφκαζηε έλα
πξφζσπν ή πξάγκα ζαλ εηεξφλνκν, αιιά σζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε «ηαθηηθή», δειαδή ε
κεηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο σο αληηθεηκέλνπ πνπ εμππεξεηεί πξνζσπηθνχο ζθνπνχο
ζεσξείηαη αλάξκνζηε (Haslanger, 1993: 98–101). Η απφθαζε λα αληηκεησπίζνπκε έλα
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πξάγκα σο απηνζθνπφ ζπλεπάγεηαη θάηη αθφκε πεξηζζφηεξν, δειαδή ζπλεπάγεηαη λα
κελ ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ θάηη απηφλνκν, παξά ην γεγνλφο φηη απηφ δελ απνθιείεη ην
ελδερφκελν ε απηνλνκία λα απνηειεί έλα αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κε εξγαιεηαθήο
κεηαρείξηζεο ησλ ελήιηθσλ αλζξψπηλσλ φλησλ (Nussbaum, 2005: 519 ).
Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσξεάο
σαξίσλ, θαζψο θαη θαηά ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, ε γπλαίθα ρξεζηκνπνηείηαη σο απιφ
κέζν θαη φρη σο απηνζθνπφο. Σν γεγνλφο απηφ αλάγεηαη απφ ην φηη ε γπλαίθα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη πιεξψλεηαη, δειαδή ζπκκεηέρεη ζηελ φιε δηαδηθαζία θπξίσο ιφγσ ηεο
ρξεκαηηθήο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα ιάβεη. Παξάιιεια, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο θαη θαηφπηλ ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ είλαη αλαγθαζκέλε λα κελ έρεη
θακία ζρέζε κε απηφ. Η δφηξηα σαξίσλ αιιά θαη ε παξέλζεηε κεηέξα αληηκεησπίδνληαη
σο απιά κέζα, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο επηβάιινληαη, κε ηνπο νπνίνπο
είλαη αλαγθαζκέλεο λα ζπκκνξθσζνχλ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία.
Άιισζηε θαηέζηε θαλεξφ φηη ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο
είλαη ε ρξεκαηηθή απνιαβή πνπ ζα ιάβεη ε παξέλζεηε κεηέξα θαη δελ είλαη ιφγνη
αιηξνπηζκνχ.
Η εξγαιεηνπνίεζε κάιηζηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έιεγε θαλείο φηη έρεη
έκκεζν ραξαθηήξα, θαζψο ε γπλαίθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα σάξηα κηαο άιιεο γπλαίθαο
πξνθεηκέλνπ λα γνληκνπνηήζεη, δελ γλσξίδεη ζπλήζσο ηελ ηαπηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο. Σν
γεγνλφο απηφ φκσο εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο παξέλζεηεο
κεηέξαο, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ νλνκαηνπνηείηαη θαη δελ ζεσξείηαη κηα
μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, αιιά έλα απιφ αληηθείκελν, ην νπνίν αγνξάδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλε ηηκή, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
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3.2. Φεκηληζκόο
3.2.1. Φεκηληζκόο θαη βηνεζηθή
Καηφπηλ ηεο κειέηεο ηνπ εζηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη
ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ην δεχηεξν θξηηήξην κειέηεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηερλνινγίαο,
δειαδή ν θεκηληζκφο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζην παξφλ ππνθεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηνπ
θεκηληζκνχ, ηα θχξηα ζεκεία δξάζεο ηνπ θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα άξεη θάπνηεο απφ ηηο
λφξκεο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο θαηαπηέδνπλ ην γπλαηθείν θχιν, ζε δεηήκαηα βηνεζηθήο.
Καηαξρήλ, ν θεκηληζκφο σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο ζεσξεηηθνχο,
θηιειεχζεξεο ή ξηδνζπαζηηθέο ή κε άιιν πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ ηάζζνληαη θαηά ηεο
παηξηαξρηθήο θπξηαξρίαο, θαη ππνζηεξίδνπλ ηα ίζα δηθαηψκαηα ησλ δπν θχισλ, θαζψο
θαη κηα δίθαηε θαη ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ ζπάλησλ πφξσλ (Rosemarie Tong, 1996: 7172). Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ σο θεληξηθφ δήηεκα, κε
απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ θφζκν θαη
παξάιιεια λα κεηαβάινπλ ηελ θαηαλνκή θαη ηε ρξήζε ηεο εμνπζίαο, ψζηε λα
ζηακαηήζεη ε θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ (Wolf, 1996: 8).
Η βηνεζηθή ππφ ην πξίζκα ηνπ θεκηληζκνχ αληηιακβάλεηαη ηελ θαηαπίεζε κε
βάζε ην θχιν σο έλα ζνβαξφ ιάζνο θαη εξεπλά θξηηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο εμνπζίαο θαη
ησλ δχν θχισλ (Wolf, 1996: 8). Παξάιιεια αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη θεκηλίζηξηεο πνπ
εξγάδνληαη ζε θιάδνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζχγρξνλε βηνεζηθή έρνπλ βξεη άθζνλεο αηηίεο
αλεζπρίαο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λνκηθήο παξάδνζεο,
φπνπ νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνληαη σο ηδηνθηεζία (Wolf, 1996: 10). Οη κεγαιχηεξεο
δηακάρεο ζηε βηνεζηθή αθνξνχλ ζέκαηα αλαπαξαγσγήο ζηα νπνία νη γπλαίθεο έρνπλ
ξηδηθά δηαθνξεηηθφ κεξίδην. Οη εζηθνί θαη λνκηθνί θαλφλεο ζα επεξεάζνπλ θπξίσο ηηο
γπλαίθεο θαη νη αλάιπζή ηνπο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αληζφηεηεο ιφγσ θχινπ (Wolf,
1996: 11-12). ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη θαη ην βαζηθφ βηνεζηθφ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο:
θαηά πφζν νη βηνηαηξηθέο ηερλνινγίεο ηείλνπλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο
γπλαίθαο;
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Δπηπξφζζεηα ε θεκηληζηηθή εζηθή πξνζδηνξίδεη θαη επηθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ε πξαθηηθή ηεο ηαηξηθήο ρξεζηκεχεη γηα λα δηαηεξήζεη ηηο θνηλσληθέο
ηεξαξρίεο, κε βάζε ην θχιν. Ο θεκηληζκφο πξνζζέηεη ζηελ ηαηξηθή δενληνινγία ηε
δηεξεχλεζε ηφζν ηεο ηαηξηθήο, φζν θαη ηεο βηνεζηθήο, σο κέζα ηεο θαηαπίεζεο ηνπ
θχινπ (Roberts, 1996: 120). Πνιιέο θεκηλίζηξηεο έρνπλ παξαηεξήζεη, φηη νη
πεξηζζφηεξεο εζηθέο ζεσξίεο έρνπλ αζρνιεζεί κφλν κε ηα πξνβιήκαηα κηαο εζηθήο ηεο
δηθαηνζχλεο ππφ ην πξίζκα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
γλσζηέο εζηθέο ζεσξίεο, είηε έρνπλ απνξξίςεη ηηο γπλαίθεο απφ ηελ ζεψξεζή ηνπο ή ηηο
έρνπλ πξνζδψζεη έλα δεπηεξεχνληα ξφιν. Γηα πξνθαλείο ιφγνπο νη θεκηλίζηξηεο
ζεσξνχλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ, λ’ αλαπηπρζεί κηα εζηθή ζεσξία, πνπ λα κηιά γηα ηηο
γπλαίθεο κε ηξφπνπο, πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ
ζηε δηαηψληζε ηεο ππνηαγήο ηνπο (Sherwin, 1996: 51 ). Γηα ηηο θεκηλίζηξηεο, ε ηδέα ηεο
δηθαηνζχλεο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. Έηζη πξνηείλνπλ ηελ
αλαγσγή ηεο βηνεζηθήο ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν δελ ζα παξακεξίδεη ην γπλαηθείν θχιν
θαη ζα εμηζψλεη ηελ κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ (Sherwin, 1996: 54 ).
Όιεο νη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε βηνεζηθή κνηξάδνληαη κηα θνηλή
κεζνδνινγία, πνπ νλνκάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο ( Rosemarie,
1997: 93 ). Γη’ απηφ θαη νη ζεσξεηηθνί ηεο βηνεζηθήο εμεηάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο
πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο απηήο ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο (Rosemarie, 1997: 75). Οη
θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ 4 ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σελ αλαγλψξηζε, φηη νη
γπλαίθεο σο νκάδα είλαη θαηαπηεζκέλεο, 2. Σηο πεγέο απηήο ηεο θαηαπίεζεο, 3.
Πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα μεπεξαζηεί απηή ε θαηαπίεζε, 4. Σνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο έρνπλ αληηζηαζεί ζηελ θαηαπίεζε ( Callahan, 1995:
4-5 ).
Οη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε βηνεζηθή έρνπλ σο πξψηε επηηαθηηθή ηνπο
αλάγθε ηελ θαηάξγεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαλφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δενληνινγηθψλ θαλφλσλ, πνπ
νδεγνχλ ζηελ αλζξψπηλε θαηαπίεζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ (Ouko,
2009: 61 ). Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη θεκηλίζηξηεο επηβεβαίσζαλ ηε κεηάβαζε ζηελ
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εζηθή ζπδήηεζε απφ ηελ νκνηφηεηα ζηελ δηαθνξά, ζπλεηδεηνπνίεζαλ, φηη ην ηδαληθφ ηεο
νκνηφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, σο εξγαιείν ηεο αλζξψπηλεο θαηαπίεζεο θαη λα
νδεγήζεη ζε πνιιέο βειηηψζεηο ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο (Tong, 2000: 29).
Η θεκηληζηηθή βηνεζηθή ινηπφλ έξρεηαη, λα εμεηάζεη πψο ε δηαθνξά ηζρχνο ζηα
ζπζηήκαηα ησλ δχν θχισλ θαη ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, κεηαμχ άιισλ, έξρνληαη ζην
πξνζθήλην ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Δπηπξφζζεηα αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη
ηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ρψξεο ηνπο (Ouko, 2009: 60-61 ).
Οη θεκηλίζηξηεο εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζηηο παξαδνζηαθέο εζηθέο
ζεσξίεο ηεο βηνεζηθήο, δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο αγλννχλ αληί λα
επηζεκαίλνπλ θαη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε θαηαπίεζε είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο. Δζηηάδνληαο ζην αλζξψπηλν νλ σο
αθεξεκέλε θαηαζθεπή (είηε είλαη αζζελήο, είηε ππνθείκελν έξεπλαο), έρνπλ θαληαζηεί,
φηη απηφ πνπ ζεσξείηαη, φηη είλαη ν θαλφλαο γηα φια ηα πξφζσπα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθφο, γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Απηφ επέηξεςε
ζηνπο βηνεζηθηζηέο λ’ αγλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο, ηεο θνηλσληθήο
ηάμεο, ηεο εζληθφηεηαο θαζψο θαη άιισλ κνξθψλ δηαθνξψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζρχ
ζηηο αλαιχζεηο ηνπο ( Sherwin, 2000: 13 ). Όζν ηα θαηαπηεζηηθά πξφηππα δνκνχλ ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο, φινη νη άλζξσπνη θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ
ππνλφκεπζε ησλ πξνηχπσλ, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαηαπίεζε. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ γηα
ηνπο βηνεζηθηζηέο λα ππελζπκίδνπλ ζπλερψο ζηνπο εαπηνχο ηνπο ηελ αδηθία πνπ
ζπλεπάγεηαη ε θαηαπίεζε θαη λα θξνληίδνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη ζε ζρέζε κε ην πψο
κηα ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ή πνιηηηθή δεκηνπξγεί ηα πξφηππα ηεο θαηαπίεζεο (
Sherwin, 2000: 24 ).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα σο πξνο απηφ απνηεινχλ νη θεκηληζηηθέο
πξνζεγγίζεηο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ Αγγινζαμνληθφ θφζκν, νη νπνίεο απέξξηςαλ απφ
ηελ αξρή ην ακθίπιεπξν φξακα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ακθηζβήηεζαλ ηηο
απνπιαηζησκέλεο (decontextuallized) ζεσξίεο ηεο βηνεζηθήο, επηρεηξψληαο παξάιιεια λα
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δείμνπλ ηε δχλακε, πνπ θαηαπηέδεη ηηο γπλαίθεο θαη ηηο επάισηεο νκάδεο ζηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα (Bertomeu, 2009: 37 ).
Μηα απφ ηηο θχξηεο ζπλεηζθνξέο ηεο θεκηληζηηθήο βηνεζηθήο είλαη ε ζπζηεκαηηθή
θξηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο φηη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ νπνία παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο πγείαο, ππάξρεη άληζε θαηαλνκή ηζρχνο. Οη γπλαίθεο θαη νη άιιεο επάισηεο
νκάδεο πθίζηαληαη έληνλα ηηο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ απφιαπζε ησλ
δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία. Ωζηφζν αμίδεη λα
ζεκεησζεί, φηη ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ δελ ζπλάδεη κε ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο εληφο ηεο θνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη
νη θνηλσληθέο θαη βηνεζηθέο λφξκεο ππνβηβάδνπλ ην γπλαηθείν θχιν ( Bertomeu, 2009: 48
). Πξφθεηηαη άιισζηε γηα ην βαζηθφ ζεκείν αληίδξαζεο ησλ θεκηληζηηθψλ ζεσξηψλ.
Παξάιιεια νη θεκηλίζηξηεο βηνεζηθηζηέο απέδεημαλ, φηη αθφκα θαη ζε κηα θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ, ππάξρνπλ πνιηηηθά πξνβιήκαηα, πνπ επεξεάδνπλ ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά
ηδξχκαηα, θαζψο θαη φηη νη επάισηεο νκάδεο, ηδίσο νη γπλαίθεο είλαη απηέο, πνπ
βιάπηνληαη πεξηζζφηεξν ( Bertomeu, 2009: 48 ).
Όπσο αλαθέξεη ε Susan Sherwin νη θεκηλίζηξηεο ζεσξνχλ, φηη νη γπλαίθεο είλαη
θαηαπηεζκέλεο ζηελ θνηλσλία καο θαη ε θαηαλφεζε απηήο ηεο θαηαπίεζεο παίξλεη πνιιέο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο. ( Ouko, 2009: 60 ). Αλ νη θεκηλίζηξηεο ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ
εμίζνπ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο, αλαγλσξίδνπλ, φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο επί ηνπ
παξφληνο δελ είλαη ίζνη θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο αξρέο ηεο
βηνεζηθήο, πνπ ελδερνκέλσο εμαιείθνπλ ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλδξηθήο
θπξηαξρίαο θαη ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο. Γη’ απηφ ην ιφγν ε Sherwin ηνλίδεη, πσο ε
θαηαλφεζε, φηη νη γπλαίθεο θαηαπηέδνληαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Παξάιιεια θαη ε πνιηηηθή δξάζε είλαη απαξαίηεηε, δηφηη κπνξεί
λα βνεζήζεη ζην λα εμαιεηθζεί απηή ε θαηαπίεζε απφ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία (Diniz,
Gonzalez-Velez, 2000: 65 ).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, φηη ν θεκηληζκφο δελ ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο θαηαπίεζεο. Κχξην κέιεκά ηνπ είλαη ε εμεχξεζε
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ηξφπσλ γηα ηε κείσζε θαη ηειηθά ηελ εμάιεηςε ηεο θαηαπίεζεο. Παξάιιεια νη
θεκηλίζηξηεο δελ κάρνληαη κφλν θαηά ηεο θαηαπίεζεο κε βάζε ην θχιν, αιιά
δεζκεχνληαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ θνηλσλία κε ηξφπνπο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ
εμάιεηςε ηεο θαηαπίεζεο ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
επηδηψθνπλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε, γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη γπλαίθεο θαη ηα άιια
θαηαπηεζκέλα άηνκα κπνξνχλ λ’ απνθχγνπλ ηε βιάβε ηεο θαηαπίεζεο θαη λα
ελδπλακψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, παξά ηηο πεξηνξηζηηθέο δνκέο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Ouko,
2009: 60 ).
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θεκηληζηηθήο βηνεζηθήο είλαη νη θαηαπηεζηηθέο πηπρέο
ηεο ηαηξηθήο νξγάλσζεο θαη πξαθηηθήο. Οη θεκηλίζηξηεο αληηδξνχλ ζην γεγνλφο, φηη κε
ηνλ θαηξφ νη ηαηξνί έρνπλ θαηαθέξεη λ’ αζθήζνπλ έιεγρν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο
αλαπαξαγσγηθήο δσήο ησλ γπλαηθψλ. Παξάιιεια έρνπλ θαζηεξψζεη δνκέο θαη λφξκεο
πνπ κεηαηξέπνπλ θαη ηελ ίδηα ηε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ απέλαληη ζην ζψκα ηνπο θαη ηηο
ίδηεο ζε αληηθείκελα, ηα νπνία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο θαη λα ξπζκίδνληαη
( Sherwin, 1996: 55 ). Δπηπξφζζεηα φπσο επηζήκαλε ε Susan Sherwin πνιιέο απφ ηηο
πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλαπαξαγσγήο έρνπλ θαηεπζπλζεί ζηελ
αλάπηπμε κέζσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή επηθίλδπλσλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο
γπλαίθεο. Παξάιιεια ιίγνη είλαη νη πφξνη, πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ζηξαηεγηθψλ, πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ θαη ζα
κεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ππνγνληκφηεηαο ζηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ ( Ouko, 2009: 61 ).
Σν θχξην θαζήθνλ ησλ θεκηληζηξηψλ είλαη λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ
θαηαπηεζκέλσλ θαη φρη ησλ πξνλνκηνχρσλ. Ο πξψηνο ηνπο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη λα
εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε αξρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , πξαθηηθή ή πνιηηηθή, πνπ
νδεγεί ζε αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
αδηθηψλ ζηηο θνηλσλίεο ( Diniz, Gonzalez-Velez, 2000: 66 ). Παξάιιεια ε θεκηληζηηθή
βηνεζηθή πξέπεη λ’ απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ
ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ απειεπζέξσζε ησλ δχν θχισλ,
αιιά θαη ηεο θπιήο, ηεο ηάμεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα. Έηζη, ε
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θαηαπίεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε φιεο καο ηηο αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο,
είηε απηή ζπκβαίλεη ζε κηα αλεπηπγκέλε, είηε ζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα ( Tong, 2000:
35 ).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΙΚΧΝ
ΜΔΘΟΓΧΝ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΟΤ ΦΔΜΙΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΝΣΙΑΝΗ
ΗΘΙΚΗ
4.1 ΦΔΜΙΝΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ
4.1.1. Φεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαπαξαγσγή
Η έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο εγείξεη ζεκαληηθά ελλνηνινγηθά, εζηθά θαη λνκηθά
δηιήκκαηα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη γεγνλφο ε εθπιεθηηθή
πξφνδνο ησλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή, ελψ άιιεο απφ
απηέο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζε απηήλ ( Callahan, 1995: 1 ). ηνλ ηνκέα ηεο
αλαπαξαγσγήο ε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ θεκηληζκνχ είλαη λα θέξεη κηα πξννπηηθή πνπ
παίξλεη ζηα ζνβαξά ηηο δσέο θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο, πνπ ζπζηεκαηηθά δελ
ιακβάλνληαη ππφςε ( Callahan, 1995: 12 ).
Οη γπλαηθείεο αλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ
βηνεζηθψλ αλαιχζεσλ θαη νη δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ θεκηληζκνχ έρνπλ αλαπηχμεη
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε κε δσξεά σαξίσλ νη
πεξηζζφηεξεο θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο ζέηνπλ ην εμήο εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ
επηινγή: θαηά πφζν ε γπλαίθα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε, ζρεηηθά κε ηηο
αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο πνπ έρεη; Αλ ζπκβαίλεη απηφ ηφηε είλαη δηθφ ηεο ζέκα γηα λα
απνθαζίζεη εάλ, κε πνηνλ, ή πσο ζα θέξεη ζηνλ θφζκν έλα παηδί, κε ηελ πξνυπφζεζε
φκσο, φηη ε απφθαζή ηεο απηή δελ πξνθαιεί αδηθαηνιφγεηε βιάβε ζηνπο άιινπο (
Rosemarie Tong, 1996: 76 ). Ο ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο ζε απηφ ην πιαίζην θέξεηαη
θαηά ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ηαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή ηεο
γπλαηθείαο αλαπαξαγσγήο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζπρλά νη άληξεο πξνθαινχλ ηηο
γπλαίθεο λα πξνβνχλ ζε αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο, ηηο νπνίεο δε ζα έθαλαλ αλ
απνθάζηδαλ ειεχζεξα κφλεο ηνπο ( Rosemarie Tong, 1996: 76 ).
Όζνλ αθνξά ζηηο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο έλα ζέκα ζην νπνίν ππάξρνπλ
δηαθσλίεο αλάκεζα ζηηο θεκηλίζηξηεο είλαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα. Οη θηιειεχζεξεο
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θεκηλίζηξηεο ππνζηεξίδνπλ, φηη εάλ απηέο νη ζπκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ηφηε ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Η Lori Andrews ζεσξεί, φηη, αλ νη παξέλζεηεο
κεηέξεο δελ θξαηήζνπλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπο, ηφηε νη γπλαίθεο ζα ζεσξεζνχλ σο ιηγφηεξν
ηθαλέο απφ ηνπο άλδξεο λα δίλνπλ ππνζρέζεηο θαη λα ηηο θξαηνχλ ( Callahan, 1995: 10 ).
Άιιεο θεκηλίζηξηεο ππνζηεξίδνπλ, φηη εθαξκφδνληαο ή αθφκε επηηξέπνληαο
νξηζκέλεο κνξθέο ξπζκίζεσλ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, απηφ ζπκβάιιεη ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ, ε νπνία ήδε καζηίδεη ηελ θνηλσλία
καο. Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα ιππεξφ ην γεγνλφο, φηη απηέο νη ξπζκίζεηο νδεγνχλ ζηε
κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ θησρψλ θαη ησλ έγρξσκσλ γπλαηθψλ. Παξάιιεια αμίδεη
λα ζεκεησζεί, φηη ε πην απαηηεηηθή απφ ηηο απφςεηο απηέο ππνζηεξίδεη, φηη ην θξάηνο
πξέπεη λα αξλείηαη φρη κφλν ηελ επηβνιή απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, αιιά ζα πξέπεη λα ηηο
απαγνξεχζεη εληειψο ( Callahan, 1995: 10 ).

4.1.2. Οη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηελ απηνλνκία
Ο φξνο αλαπαξαγσγηθή ηερλνινγία αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε ηερλεηή
παξέκβαζε ζηελ θνηλσληθή θαη βηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο.
Παξφιν, πνπ κεξηθά θξάηε έρνπλ αληηζηαζεί ζηελ πξφθιεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο
ηερλνινγίαο, ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ απνδερηεί ηελ αμία νξηζκέλσλ κνξθψλ ησλ
αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη γη’ απηφ έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε
ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο ηελ
εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηνπο, ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο
αλαπαξαγσγηθήο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ πξναλαθεξζείζα εμέιημε. Αθφκε θαη φηαλ νη
ηνπηθέο θνπιηνχξεο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θαρχπνπηεο κε ηελ ηερλνινγία γεληθά, σο
εθπξφζσπν κηαο λέαο κνξθήο ηνπ Γπηηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ, ππάξρεη κηα ελζάξξπλζε,
φζνλ αθνξά νξηζκέλνπο ηχπνπο παξεκβάζεσλ ζηηο αλαπαξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο.
Παξάιιεια αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη νη αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ε δσξεά
σαξίσλ θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα έρνπλ ξηδψζεη ηδίσο ζηηο θνηλσλίεο, πνπ
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κεηαβάιινπλ ηηο εκπεηξίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ γπλαηθψλ ( Sherwin,
2000: 96-97 ).
πλήζσο νη γπλαίθεο ζε φιν ηνλ θφζκν θάλνπλ ξεαιηζηηθέο επηινγέο, εληφο ησλ
πιαηζίσλ, πνπ δηέπνπλ θπξίαξρεο αμίεο θαη πξνζδνθίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απιά
παξαηεξψληαο φηη επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ηερλνινγία δελ είλαη επαξθήο
δνθηκή γηα λα θαζνξίζεη, φηη απηέο αζθνχλ ηελ απηνλνκία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή
ηεο ζθαίξαο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πξαθηηθήο ( Sherwin, 2000: 111 ).
Πεξηνξηζκνί ζηελ απηνλνκία πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ ηηο δηαθνξέο ζηε
γλσζηηθή ηθαλφηεηα, αιιά θαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο θπζηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ηθαλφηεηεο, φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θνξέσλ ιήςεσλ απνθάζεσλ,
θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζε ζρέζε κε πηζαλέο επηινγέο
(Mahowald, 2000: 167-168 ).
Ο Carniero επηζεκαίλεη, φηη νη γπλαίθεο δελ κέλνπλ ππνηαγκέλεο ζηε θπζηθή
ηάμε. Δπεηδή είλαη αλζξψπηλα φληα κπνξεί λα παξέκβνπλ ζ’ απηή θαη λα ηελ
ηξνπνπνηήζνπλ κέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο δξάζεο. Η δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ, είηε γηα ηελ
απνδνρή, είηε γηα ηελ παξαβίαζε ηεο θπζηθήο ηάμεο πεγάδεη απφ ηελ απηνλνκία θαη ηνλ
απηνπξνζδηνξηζκφ, πνπ έρνπλ σο ππεχζπλα άηνκα ( Werneck, Carneiro, Rotania, Holmes
& Rorty, 2000: 129 ).
Παξφιν, πνπ ππνζηεξίδεηαη ε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο, ε δηθαηνζχλε
ηνπ θχινπ πεγαίλεη πέξα απφ ηελ αληίιεςε ηεο απηνλνκίαο, επεηδή απαηηεί πξνζνρή
ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο απηνλνκίαο, πνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ζηηο γπλαίθεο, ηφζν
εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Ο ζηφρνο ηεο δηθαηνζχλεο ησλ δχν θχισλ είλαη λα
κεηψζεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο φζν ην δπλαηφλ, αλαγλσξίδνληαο, φηη νη δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ επλνεκέλσλ θαη ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζα παξακείλνπλ. ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί
κφλν κε ηε κείσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη θπξηαξρνχλ ζηηο
γπλαίθεο. Με άιια ιφγηα, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αλδξψλ αλαπφθεπθηα ειαηηψλνληαη
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ζην βαζκφ, πνπ νη γπλαίθεο απμάλνληαη. Ο ζηφρνο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ ηζφηεηα ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ θαη ησλ
νθειψλ. Δπηπξφζζεηα αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ
αξρψλ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο, ηεο επεξγεζίαο θαη ηνπ κε βιάπηεηλ κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ κέζσ ηεο αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο (Mahowald, 2000: 167-168 ).

4.1.3. Η εθκεηάιιεπζε ηεο γπλαίθαο
Σν ελδερφκελν ηεο πηζαλήο εθκεηάιιεπζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο είλαη κεγάιν. Ιδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ θαη
ησλ επηζηεκφλσλ είλαη άληξεο. Παξάιιεια δηαδηθαζίεο πνπ είλαη δπζάξεζηεο ή
επηθίλδπλεο γηα ηηο γπλαίθεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ ρσξίο επαξθή πξνζνρή. Η Corea
πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο νξηζκέλεο απφ ηηο πξψηεο πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα
ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηαηξηθήο, πνπ απεηθνλίδνπλ κεγαιχηεξεο ηηο αλεζπρίεο ησλ
εξεπλεηψλ γηα ηε δηθή ηνπο θαηάζηαζε παξά ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί, φηη
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη γηα ηηο γπλαίθεο θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ. Γελ είλαη
δχζθνιν λα θαληαζηνχκε, φηη ζην κέιινλ ε επεκεξία ησλ γπλαηθψλ κπνξεί λα ζπλερίζεη
λα είλαη δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηελ
αλαπαξαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ επηζηεκφλσλ ( Callahan, 1995:
91 ).
ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα: Πψο ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε
εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο
πνπ έρεη ζηελ πγεία ηνπο ε δσξεά σαξίσλ; (Schultz&Braun, 2013: 3 ). Οη θεκηλίζηξηεο
ππνζηεξίδνπλ, φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη σο πηζαλά ζχκαηα, δηφηη ηα ζψκαηά ηνπο
απνηεινχλ ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο. Γη’ απηφ ην ιφγν ινηπφλ παξνπζηάδνληαη
επάισηεο θαη εθηεζεηκέλεο ζηε ρεηξαγψγεζε, ηελ εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη ηνπο
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. Καηά πφζν φκσο είλαη ελεκεξσκέλεο γηα ηελ πνξεία ηεο
δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηηο επηβαξχλζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο πγείαο ηνπο;
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(Schultz&Braun, 2013: 3 ). Πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη νη γπλαίθεο γηα λα πάξνπλ
κηα πξαγκαηηθά απηφλνκε απφθαζε; Οη πιεξνθνξίεο απηέο πφζν ιεπηνκεξείο, πιήξεηο
θαη θαηαλνεηέο ζα πξέπεη λα είλαη; ε πνην ρξνληθφ ζεκείν πξέπεη λα παξέρνληαη, θαη
θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο; χκθσλα κε ηνπο Schultz&Braun νη γπλαίθεο πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηηο επηβαξχλζεηο θαη ηνπο
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο, αλ θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ην πφζν
ιεπηνκεξήο πξέπεη λα είλαη απηή ε πιεξνθνξία (Schultz&Braun, 2013: 8 ). Ωζηφζν,
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα έρνπλ νη γπλαίθεο
ζηελ πεξίπησζε απηή, ην απνηέιεζκα είλαη ην ίδην, θαζψο θαη πάιη πξνσζείηαη ε
εθκεηάιιεπζή ηνπο.
Σν γπλαηθείν θίλεκα γηα ηελ πγεία πξνζθέξεη κεζνδνινγηθή θαηεχζπλζε ζηε
βηνεζηθή επηζεκαίλνληαο, φηη ε πξνθαηάιεςε ιφγσ θχινπ ζην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο απνηειεί εζηθφ θαη δηθαηηθφ πξφβιεκα. Οη πξνθαηαιήςεηο ιφγσ θχινπ
παξάγνπλ εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο εζηθήο, φπσο ε απηνλνκία, ε
αγαζνεξγία, ε κε βιάβε θαη ε δηθαηνζχλε. Όπσο αλαθέξνπλ νη θεκηλίζηξηεο ν ζεβαζκφο
γηα ηα πξφζσπα ζπρλά έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα, φηαλ απηά είλαη γπλαίθεο. Δπηπιένλ ε
πξνθαηάιεςε ιφγσ θχινπ είλαη κηα δηάρπηε πεγή αδηθίαο. Η αλαπαξαγσγηθή εζηθή είλαη
ν κφλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην θχιν ιακβάλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ( Dresser, 1996,: 152 ).
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε, φηη φιεο νη λέεο αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα βιάςνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο γπλαίθεο, φπσο
ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ( Callahan, 1995,:
92 ).
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4.1.4. Η ζέζε ηνπ θεκηληζκνύ γηα ηε ρξεκαηηθή ακνηβή.
Τπάξρνπλ εζηθέο αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε. Οη
γπλαίθεο κπνξεί λα είλαη πξφζπκεο λα κνηξάζνπλ ηα σάξηά ηνπο, φηαλ δίλνπλ ζε κηα
άιιε γπλαίθα ηελ επθαηξία ελφο κσξνχ, φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο γηα ηελ
έξεπλα δελ ππάξρεη άκεζν απηφ φθεινο ζε άιιν πξφζσπν ( Dickenson & Idiakez, 2008:
133-134 ). Παξάιιεια νη γπλαίθεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ εζηθή πίεζε απφ ηνπο
ζπγγελείο λα δσξίζνπλ ηα σάξηά ηνπο, ή λα ληψζνπλ φηη πηέδνληαη λα ην πξάμνπλ απφ
δεκφζην

ή θπβεξλεηηθφ

ελζνπζηαζκφ

γηα ηελ έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ

(Schultz&Braun, 2013: 12 ).
πρλά ε ηδέα ηεο ρξεκαηηθήο απνδεκείσζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάθακςε
θξίζηκσλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ απάηε ησλ δνηξηψλ, κε ην
ζθεπηηθφ, φηη αλ νη γπλαίθεο έρνπλ απνδερζεί ηελ ακνηβή γηα ηα σάξηά ηνπο έρνπλ θάλεη
κηα ειεχζεξε επηινγή, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή. Πηζηεχνπκε ινηπφλ φηη
πξφθεηηαη γηα ηελ πην απιντθή κνξθή ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. Όκσο
ππάξρνπλ δχν θαινί ιφγνη γηα λ’ ακθηβάιινπκε. Πξψηνλ κπνξνχλ νη γπλαίθεο λα
δψζνπλ νπζηαζηηθή ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε, φηαλ νη θίλδπλνη ηεο εμαγσγήο σαξίσλ
εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεπαξθψο γλσζηνί; Δδψ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ην
επηρείξεκα, φηη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα δερηνχλ απηφ ην επίπεδν ηεο αβεβαηφηεηαο κε
ηελ πξνυπφζεζε, φηη γίλεηαη ζαθέο ζ’ απηέο. Γεχηεξνλ ππάξρεη, επίζεο, ε αηηία λ’
ακθηβάιιεη θαλείο θαηά πφζνλ νη γπλαίθεο ελεκεξψλνληαη πιήξσο, είηε ζην επίπεδν ηεο
καθξνπξφζεζκεο αβεβαηφηεηαο, είηε ζην επίπεδν ησλ γλσζηψλ θηλδχλσλ, πνπ
δηαηξέρνπλ ( Dickenson & Idiakez, 2008: 133-134 ).
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο
ησλ γπλαηθψλ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ ηελ πιεξσκή σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν, γηα λα
πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Άιινη
βιέπνπλ ηελ αιηξνπηζηηθή δσξεά σο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, γηα λα απνθεπρζνχλ λα
ζπκβνχλ απηά ηα πξάγκαηα. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν ζέζεσλ ππάξρεη κηα ζεηξά
επηρεηξεκάησλ (Schultz&Braun, 2013: 9 ). Γηα παξάδεηγκα νη Isasi θαη Knoppers
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εηζάγνπλ δηάθνξα κνληέια ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζεσξνχλ ηελ
επηινγή ελφο κεηθηνχ κνληέινπ σο κηα πην δίθαηε ιχζε ζηελ νπνία λνκνζεηηθά έρεη
θαζνξηζηεί ην πνζφ πνπ πξνζθέξεηαη. Ωζηφζν απηφ ην θαζνξηζκέλν πνζφ δηαθέξεη
αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ (Isasi and Knoppers 2007: 42 ).
Τπνζηεξίδνληαο ηελ πιεξσκή, ε Thompson ζεσξεί, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
γπλαίθεο ζα πξέπεη λα πιεξψλνληαη γηα ηελ παξνρή σνθπηηάξσλ θαη επηπιένλ ζα πξέπεη
λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα κνηξάδνληαη ηα πηζαλά θέξδε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
αληίζηνηρε έξεπλα ησλ βιαζηνθπηηάξσλ. Η πιεξσκή, θαηά ηελ άπνςή ηεο ζα πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί, σο έλαο κηζζφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαη σο απνδεκίσζε γηα ηηο
δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπιέθνληαη θαη φρη σο έλα
λνκηζκαηηθφ ηζνδχλακν ησλ σνθπηηάξσλ (Schultz&Braun, 2013: 9 ). Η θηλεηνπνίεζε
ησλ σνθπηηάξσλ κέζσ θάπνηαο κνξθήο πιεξσκήο, είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηνλ θιάδν
ηεο έξεπλαο θαη δελ απνηειεί κέζν γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ επηπηψζεσλ κηαο
πξαθηηθήο, πνπ ζα ζπλερηζηεί έηζη θη αιιηψο. Όζνλ αθνξά ην παξαπάλσ πξφβιεκα, ε
Thompson ζεσξεί, φηη ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κε εζληθέο θαη δηεζλείο ξπζκίζεηο θαη
επνπηείεο, εμαζθάιηζεο ηεο ηήξεζεο ηεο ελεκεξσκέλεο ζπλαίλεζεο (Schultz&Braun,
2013: 10 ).
Άιιεο θεκηλίζηξηεο ππνζηεξίδνπλ, φηη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα αιινηψλνπλ ηελ
ειεχζεξε θαη απηφλνκε ιήςε απνθάζεσλ. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ηνπ
ζψκαηνο ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα νηθνλνκηθά
θίλεηξα. Αλ ε δσξεά σαξίσλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε φινπο, ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη
κφλν αιηξνπηζηηθή δσξεά (Schultz&Braun, 2013: 10).
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4.1.5. Φεκηληζηηθή θξηηηθή γηα ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε: ε αληηθεηκελνπνίεζε ησλ
γπλαηθώλ.
Η αλαπαξαγσγηθή ηαηξηθή θαίλεηαη, φηη πξνζθέξεη αλεπαξθείο ηερληθέο επίιπζεο
ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αληζφηεηα ησλ
θχισλ. Οη θεκηλίζηξηεο ινηπφλ επηθξίλνπλ ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη
ππνζηεξίδνπλ, φηη ε γελεηηθή θαη νη αλαπαξαγσγηθέο ηερλνινγίεο ζα επηβάιινπλ ζηε
γπλαίθα θνηλσληθή πίεζε, γηα λα ‹‹ παξάγεη θαηάιιεια ›› παηδηά (Braun, 2007 ).
Παξάιιεια θξηηηθάξνπλ ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη αλεζπρνχλ, δηφηη ιφγσ
ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ε θνηλσλία ζα πηέζεη ηηο ππνγφληκεο
γπλαίθεο, πνπ ζήκεξα είλαη επραξηζηεκέλεο , ρσξίο παηδηά λα θάλνπλ θάηη γηα ηελ
αηεθλία ηνπο (Tong, 1997: 183 ). Δπίζεο ζεσξνχλ, φηη νη γφληκεο γπλαίθεο ζα πηεζηνχλ ,
λα βνεζήζνπλ ηηο άγνλεο παξέρνληάο ηνπο σάξηα, ηα νπνία επηζπκνχλ. (Tong, 1997: 183
). Αθφκα ινηπφλ θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, πνπ νη δφηξηεο απνθαζίδνπλ εθνχζηα λα
βνεζήζνπλ πξνζθέξνληάο ηνπο σάξηα, ην γπλαηθείν ζψκα βξηζθφκελν ζ’ έλα ςπρξφ
ηαηξηθφ εξγαζηήξην αληηκεησπίδεηαη σο έλα ρξεζηηθφ αληηθείκελν, δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη
σο απιφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ απψηεξνπ ζθνπνχ θαη φρη πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ
ηνπ αηφκνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηαρείξηζε ηεο γπλαίθαο σο εξγαιείνπ ή κέζνπ
νδεγεί ζηελ εξγαιεηνπνίεζή ηεο, θαζψο ν αληηθεηκελνπνηψλ κεηαρεηξίδεηαη ην
αληηθείκελν σο εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. ηελ
πεξίπησζε ησλ λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην
γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζρέζεο, κειεηψληαο ηνλ βαζκφ πεξηνξηζκνχ ηεο γπλαηθείαο
απηνλνκίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ
νη κέζνδνη ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, νη νπνίεο δελ
ζίγνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηεο γπλαίθαο, νχηε πεξηνξίδνπλ ηελ
ππνθεηκεληθφηεηά ηεο, δεδνκέλνπ, φηη απνηεινχλ δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο επηιέγεη
απηνβνχισο ε ίδηα.
Παξφιν, πνπ θάπνηεο θεκηλίζηξηεο επηθξίλνπλ ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
ζεσξψληαο, φηη ζα νδεγήζεη ζηελ αλψλπκε θαη εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο δσξεάο σαξίσλ,
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άιιεο ηζρπξίδνληαη, φηη πξφθεηηαη γηα ζέκα αληηθαηάζηαζεο ελφο θαθνχ κε έλα άιιν.
Τπνζηεξίδνπλ, φηη πνιιέο δφηξηεο σαξίσλ ‹‹ επηιέγνπλ ›› λα γίλνπλ δφηξηεο, είηε επεηδή
ρξεηάδνληαη ηα ρξήκαηα, είηε επεηδή ληψζνπλ ππνρξεσκέλεο λα θάλνπλ κηα θαιή πξάμε.
Παξφιν, πνπ νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο ππνγνληκφηεηαο αλαθέξνπλ, φηη νη αλψλπκεο
δφηξηεο σαξίσλ είλαη ψξηκεο γπλαίθεο ηθαλέο λα εθηηκήζνπλ ηη είδνπο πξνζσπηθνχο
θηλδχλνπο ζπλεπάγεηαη ε πξάμε ηεο γελλαηνδσξία ηνπο, πνιιέο απφ ηηο ίδηεο θιηληθέο
παξαδέρνληαη, φηη κεξηθέο απφ ηηο δφηξηέο ηνπο επηβαξχλνληαη απφ έληνλν
ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν. Γηάθνξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη, φηη
ζηαηηζηηθά έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ αλψλπκσλ εζεινληξηψλ είλαη, είηε ππεξβνιηθά
ξηςνθίλδπλεο, είηε γπλαίθεο πνπ βίσζαλ κηα κεγάιε αλαπαξαγσγηθή απψιεηα, φπσο
έθηξσζε, απνβνιή. Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ νη θεκηλίζηξηεο επηθξίλνληαο ηελ
εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε ζπκπεξαίλνπλ, φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ δνηξηψλ κπνξεί λα
κε δξνπλ πξνο φθειφο ηνπο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λ’ απνζαξξχλνληαη λα
ρξεζηκεχνπλ σο δφηξηεο σαξίσλ. Παξάιιεια αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ
ζπλήζσο πνπινχλ ηα σάξηά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απηέο εθηίζεληαη ζ’ έλα επίπεδν
ηαηξηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ νπνίν δηαθεχγεη ν κέζνο αζζελήο ηεο εμσζσκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο (Tong, 1997: 183).
Απφ φιεο ηηο ζπδεηήζεηο ησλ θεκηληζηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμσζσκαηηθή
γνληκνπνίεζε ε πην ζεκαληηθή είλαη απηή πνπ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε
εμσζσκαηηθή

γνληκνπνίεζε

θαη

νη

άιιεο

ηερλνινγίεο

ηεο

ππνβνεζνχκελεο

αλαπαξαγσγήο επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ηεο γέλλεζεο. χκθσλα κε ηε
θεκηλίζηξηα θηιφζνθν Mary O’ Brien, παξφιε ηελ απνθιεηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ
γπλαηθψλ λα γελλνχλ παηδηά ππάξρεη κηα πεγή θαηαπίεζεο, δηφηη νη άληξεο ζέινπλ λα
ειέγρνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ (Tong,1997: 183 ).
Παξάιιεια έλα άιιν ζέκα ζην νπνίν ππάξρεη αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ
θεκηληζηξηψλ είλαη φηη ε αλζξψπηλε δεκηνπξγία έμσ απφ ηε κήηξα ζα νδεγνχζε ζηελ
ελίζρπζε ηνπ παηξηαξρηθνχ ειέγρνπ ζηηο δσέο ησλ γπλαηθψλ, ζα ζπλέβαιε ζηελ
απνμέλσζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζα άλνηγε ην
δξφκν γηα λέεο κνξθέο επγνληθήο (Braun, 2007).
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χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, νη θεκηλίζηξηεο νδεγνχληαη ζηε ζθέςε, φηη νη
άληξεο ζθνπεχνπλ λα απνμελψζνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο εκπεηξία,
φπσο αθξηβψο είλαη απνμελσκέλνη θαη νη ίδηνη. Ακέζσο κφιηο αθαηξεζνχλ ηα σάξηα απφ
ην ζψκα ηεο γπλαίθαο, ή φηαλ θάπνηα γπλαίθα απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα σάξηα
θάπνηαο άιιεο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα δήζεη ηελ αλαπαξαγσγή σο κηα
αζπλερή δηαδηθαζία. (Tong,1997: 183 185 ).
Οη θεκηλίζηξηεο ινηπφλ έρνπλ θξηηηθάξεη ηε βηνταηξηθή, σο κηα κνξθή ηεο
παηξηαξρίαο, πνπ ειέγρεη ην γπλαηθείν ζψκα, αγλνψληαο ηα εγγελή δηθαηψκαηα ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ( Gruchy & Baldwin-Ragaven,
2000,: 312 ). Παξάιιεια ζην πιαίζην ηεο θεκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο εληνπίδεηαη θαη ε
ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε γπλαηθεία δσξεά σαξίσλ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε
δσξεά ζπέξκαηνο ησλ αλδξψλ. Η θνηλσληθή ηεξαξρία επηβεβαηψλεη ηε δηαθνξνπνίεζε
απηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γπλαίθα έρεη πεξηνξηζκέλα σάξηα θαη επνκέλσο ζεσξείηαη
πεξηζζφηεξν επάισηε, ζε ζρέζε κε ηνλ άλδξα πνπ έρεη απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα
παξαγσγήο ζπέξκαηνο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ε αληηθεηκελνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ
βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ελψ δελ ζα
κπνξνχζε λα ππνηεζεί θάηη ηέηνην ζε ζπλαθείο ηαηξηθέο κεζφδνπο, φπσο ε δσξεά
λεθξψλ. Άιισζηε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, απηφο πνπ δσξίδεη ην λεθξφ ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη θάπνηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ, δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ απιφ κέζν
απφ ηνλ απνδέθηε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ην θίλεηξφ ηνπ είλαη αιηξνπηζηηθφ. πλήζσο ε
δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάπνην ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε
φκσο πνπ απηφ γίλεηαη ιφγσ ρξεκαηηθήο ακνηβήο, φπσο ελδερνκέλσο ζπκβαίλεη ζε
θάπνηεο ρψξεο, ηφηε εκπίπηεη θαη πάιη ζην πιαίζην ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο. Γη απηφλ ηνλ
ιφγν θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ
πεξίπησζε κηαο γπλαίθαο πνπ δσξίδεη ηα σάξηά ηεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο

δσξεάο

σαξίσλ νη θεκηληζηηθέο

θξηηηθέο

έρνπλ

ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο γιψζζεο ( conceptual languages ), γηα λα
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εθθξάζνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο, γηα ηηο αδηθίεο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο. Οη δηαθσλίεο
ηνπο αθνξνχλ ηε θχζε θαη ηελ πεγή απηψλ ησλ αδηθηψλ. Δλψ θάπνηνη ζρνιηαζηέο
ζεσξνχλ ηε δσξεά σαξίσλ ζηελ έξεπλα, σο εγγελή παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθψλ, άιινη επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε
δσξεά σαξίσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξέμεη ζαλ κηα αγνξά, πνπ νδεγεί ζηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε ηηκή θφζηνπο. Τπφ ην πξίζκα ηεο εμαηξεηηθά
δηαθνξνπνηεκέλεο αγνξάο ζηα σάξηα γηα ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, πνπ ήδε
έρεη αλαπηπρζεί ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, νξηζκέλεο θεκηλίζηξηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ
πηζαλή πεγή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ (conditions of
procurement). Οη Δπξσπαίεο θεκηλίζηξηεο έρνπλ επεθηείλεη απηή ηελ αλεζπρία ζρεηηθά
κε ηελ εθκεηάιιεπζε ζ’ απηφ, πνπ έλαο καξμηζηήο ζα κπνξνχζε λα νλνκάζεη ‹‹ νη
ζρέζεηο ηεο παξαγσγήο ›› ζε παλεπξσπατθή ή αθφκα θαη παγθφζκηα θιίκαθα (Widdows,
2009: 16 ).
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην εμήο: Η πεγή πηζαλήο
αδηθίαο απνηειεί απφ ηε κηα κεξηά πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ή ηεο
αληζφηεηαο κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ησλ νθειψλ, πνπ απνθνκίδνπλ απφ
ηελ άιιε κεξηά νη άιινη; Δπηπξφζζεηα κηα εμίζνπ δσηηθήο ζεκαζίαο εξψηεζε είλαη ε
εμήο: Αλ θάπνηνο δέρεηαη κηα ζπκθσλία ειεχζεξα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηελ επηινγή
απηή, αθφκε θαη αλ θαίλεηαη φηη είλαη εθκεηαιιεπηηθή; (Widdows, 2009: 17 ).
Οη πην ζπκβαηηθέο έλλνηεο ηεο απηνλνκίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ζηελ πψιεζε ησλ σαξίσλ έρνπλ ηα φξηά ηνπο,
αιιά ε αληίπαινο έλλνηα ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη ζνβαξέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηνλ
παηεξλαιηζκφ θαη ηελ ςεπδή ζπλείδεζε. Αλ κηα γπλαίθα αξλείηαη, φηη ηελ
εθκεηαιιεχνληαη, νη θεκηλίζηξηεο απαγνξεχεηαη λα επηκέλνπλ φηη φλησο θάπνηνη ηελ
εθκεηαιιεχνληαη; ε έλα παγθφζκην πιαίζην παξφκνηα πξνβιήκαηα νδήγεζαλ ζε κηα
επηκνλή νξηζκέλσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, φηη αιιειεπίδξαζε ηεο ειεχζεξεο
επηινγήο νπνηνπδήπνηε γηα ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε κεξψλ ηνπ ζψκαηνο πξνθαλψο
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα σάξηα. Αληηζηξφθσο, άιινη κειεηεηέο ηζρπξίδνληαη, φηη ηέηνηεο
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επηινγέο δελ είλαη πξαγκαηηθά ειεχζεξεο θαη φηη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν επηηείλεηαη απιψο ε
ήδε παξνχζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή αδηθία (Widdows, 2009: 17).
Οξηζκέλα ζηνηρεία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαίλνληαη ζηηο γπλαίθεο
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο έρνπλ ιίγεο ελαιιαθηηθέο πεγέο εξγαζίαο ζηελ
χθεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, θαη πιεξψλνληαη κε εμεπηειηζηηθά πνζά γηα ηα σάξηά ηνπο
απφ νξηζκέλεο θιηληθέο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Κχπξνπ (Widdows, 2009: 18 ).
Έηζη αλαδχεηαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία
ζχκθσλα κε ην θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή
ηερλνινγία. ηε βηνηερλνινγία ηα ζψκαηά καο δε ζεσξνχληαη σο εμσηεξηθά απφ ηνπο
εαπηνχο καο. Αλ πνπιήζσ ηα σάξηά κνπ ή ην λεθξφ κνπ, ηφηε αληηθεηκελνπνηψ απηά ηα
κέξε ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη ηα εκπνξεπκαηνπνηψ κεηαηξέπνληάο ηα ζε εκπνξηθά
αληηθείκελα. Σν επηρείξεκα ινηπφλ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ελδέρεηαη λα
θηλδπλεχεη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο απηνλνκίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία απηή.
Έλαο άιινο ηξφπνο λα ζέζνπκε ηελ έλζηαζε απηή είλαη λα δνχκε θαηά πφζνλ ηα ζψκαηα
θαη ηα κέξε ηνπο είλαη είδε πξαγκάησλ, πνπ έρνπλ αμία απφ κφλα ηνπο πέξα απφ ηε
ζθαίξα ηνπ εκπνξίνπ. Αλ ν αλζξψπηλνο ηζηφο δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εκπφξεπκα,
ρσξίο λα βιάπηεη ηελ αμία ησλ αλζξψπσλ σο άηνκα, ηφηε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή
πψιεζεο ηζηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαη ησλ γπλαηθείσλ ηζηψλ, φπσο ηα σάξηα,
απνηειεί κνξθή εθκεηάιιεπζεο, νπνηαζδήπνηε ηηκήο θαη αλ πξνζθέξεηαη γη ’απηφ. Kαηά
ζπλέπεηα, ε αδηθία έγθεηηαη ζηελ πιεξσκή γηα ηνλ ηζηφ θαη φρη ζην πνηνο ιακβάλεη ηελ
πιεξσκή ή πφζν είλαη ε ακνηβή. (Widdows, 2009: 18-19 ).
Οη Waldby θαη Cooper ηζρπξίδνληαη, φηη φπσο αθξηβψο ν πξψηκνο θαπηηαιηζκφο
θαηαζρέζεθε ηελ ππεξαμία κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηελ ππνδνχισζε
ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ, έηζη θαη ν θαπηηαιηζκφο κε κεγάιε θαζπζηέξεζε έρεη
θάλεη ην ίδην κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κέζα απφ ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο
βηνηερλνινγίαο ηεο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηε κε αλαγλσξηζκέλε θαη ρσξίο
απνδεκίσζε αλαπαξαγσγηθή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ (Widdows, 2009: 19 ).
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Δπηπξφζζεηα νη θεκηλίζηξηεο Catherine Waldby θαη Melinda Cooper, επηδηψθνπλ
λ’ αληηκεησπηζηνχλ νη γπλαίθεο, θπξίσο σο ζχκαηα, ηνλίδνληαο ην παξαγσγηθφ ηνπο
ξφιν, πνπ είλαη ε παξνρή ηζηνχ γηα βηνηερλνινγηθή έξεπλα. χκθσλα κε ηελ άπνςε
απηή, παξέρνληαο σνθχηηαξα θαηά θχξην ιφγν είλαη κηα κνξθή παξαγσγηθήο εξγαζίαο.
Μπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, πνπ απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε
ζπλαίλεζε, θαη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, αιιά ην πην
ζεκαληηθφ, είλαη ε παξαγσγηθή εξγαζία. Η παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ πιεπξά ηεο
γπλαίθαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα παξέρνληαη ζηελ ίδηα νξηζκέλα δηθαηψκαηα
αζθαιείαο, φπσο ε αζθάιηζε ηεο πγείαο ηεο, ε πξνθαηαξθηηθή παξαθνινχζεζε θαη
θξνληίδα, θαζψο θαη ε ακνηβή ηεο (Schultz&Braun, 2013: 14 ).
Δπίζεο απηφ ζην νπνίν απνζθνπεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο είλαη λα θαηαζηήζεη
δηαζέζηκν, φρη κφλν έλα κφληκν πιεφλαζκα ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, αιιά θαη έλα
πιεφλαζκα ηεο αλαπαξαγσγηθφηεηαο. Έλα απνζεκαηηθφ ησλ πξνκεζεπηψλ ρακεινχ
θφζηνπο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηζηψλ, πνπ εθηεινχλ κε
αλαγλσξηζκέλε αλαπαξαγσγηθή εξγαζία κε ην ρακειφηεξν θιηκάθην ηεο βηννηθνλνκίαο.
Σν επηρείξεκα απηφ ζέηεη επίζεο άγρνο γηα ηε καδηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηα ζψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο πεληρξήο νηθνλνκηθήο αλαγλψξηζεο,
πνπ ιακβάλνπλ γη’ απηά (Widdows, 2009: 19 ).
Η Carol Pateman επηκέλεη, φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ πξέπεη λα ζεσξείηαη
κφλν ζην πιαίζην ηεο ππνηαγήο ησλ θχισλ. Απηή ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο αηηίαο θαη ηνπ
απνηειέζκαηνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο επηινγήο. Οη γπλαίθεο
έρνπλ ιηγφηεξεο επηινγέο, ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο ππνηαγήο ησλ θχισλ θαη φπσο
ππνζηεξίδεη ε Pateman ε ππνηαγή απηή εληζρχεη, ηφζν ηελ εθκεηάιιεπζε, φζν θαη ηελ
έιιεηςε ειεπζεξίαο επηινγήο (Widdows, 2009: 20 ). Παξάιιεια ε ππνηαγή ησλ θχισλ
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε
εθκεηάιιεπζε ηεο γπλαηθείαο εξγαηηθήο δχλακεο. Αλ πηνζεηήζνπκε ηελ άπνςε ηεο
Pateman είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη άιιε κηα ελλνηνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο
πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν θχισλ. Η
δηάθξηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, γηα ηελ θαηαλφεζε ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ
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δηαθφξσλ έξγσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο
ησλ γπλαηθψλ (gender equity needs of women) ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (Acero,
2009: 25-26 ).
Οη πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ δχν θχισλ επηθεληξψλνληαη γηα παξάδεηγκα, ζηηο
αλάγθεο πγείαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζε θνηλσληθά απνδεθηνχο ξφινπο κέζα
ζηελ θνηλσλία, ρσξίο ηελ πξνζπάζεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ νη αληζφηεηεο ησλ θχισλ.
Αληίζεηα, νη ζηξαηεγηθέο αλαγθψλ ησλ θχισλ ππνδειψλνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε
απάληεζε, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο πγείαο ησλ αλδξψλ θαη
ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλαδηαλνκή ησλ ξφισλ, ησλ
επζπλψλ θαη ηε δχλακή ηνπο, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αληζφηεηεο, πνπ βιάπηνπλ ηελ
πγεία θαη ηελ αχμεζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν. Μνινλφηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη
ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ δχν θχισλ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά πνιηηηθψλ κέηξσλ ή
ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα
θαιχηεξε δσή γηα ηηο γπλαίθεο δελ επηιχνπλ ηελ ππνηαγή ησλ θχισλ. Οη πξνζεγγίζεηο,
πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο ησλ θχισλ πεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα κέηξα
πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηνπο αγψλεο ησλ γπλαηθψλ, ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν
θαη καθξνπξφζεζκα πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ππνηαγήο ησλ θχισλ θαη απαηηεί
βαζχηεξεο πνιηηηθέο αιιαγέο θαη δίθαηε ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε (Acero,2009: 26 ).
Η Widdows πηνζεηεί ηελ άπνςε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ δχν θχισλ. Καη ζηηο δπν
πεξηπηψζεηο, πνπ αλαιχζεθαλ, ηα επηρεηξήκαηά ηεο Pateman ,παξέρνπλ βαζηθά ζηνηρεία
γηα λα αμηνινγεζνχλ ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο νη θνηλσληθέο
πξαθηηθέο απέρνπλ πνιχ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαγθψλ ησλ θχισλ.
Δπηπξφζζεηα δείρλνπλ, φηη νξηζκέλεο πξαθηηθέο επηδεηλψλνπλ ηελ ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ
ζε κηα ζεηξά απφ ηξφπνπο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο
ηνπο (Acero, 2009: 26 ).
Η πξαθηηθή ηεο δσξεάο σαξίσλ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ παξνρή εκβξπτθψλ
ηζηψλ, εθφζνλ ε γπλαίθα ζε θάζε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη γελεηηθφ πιηθφ θαη κπνξεί λα
ιάβεη απνδεκίσζε (Callahan, 1995: 209). Δπίζεο, ζηε δσξεά σαξίσλ γηα εξεπλεηηθνχο
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ζθνπνχο ην πξνεγνχκελν θιίκα ππνηαγήο ησλ δχν θχισλ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ε γπλαίθα εμαθαλίζηεθε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ αθαδεκατθή
ζπδήηεζε. Η αλάγθε ινηπφλ γηα ηα σάξηα ησλ γπλαηθψλ ζηηο ηερλνινγίεο ησλ
βιαζηνθπηηάξσλ ζεσξείηαη απιά δεδνκέλε, θαζψο ε ηαηξηθή έξεπλα έρεη ζπζηεκαηηθά
πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ γπλαηθψλ (Widdows, 2009: 20 ).
Παξάιιεια θξίλεηαη ζθφπηκν λ’ αλαθεξζεί, φηη ε αλάθηεζε σνθπηηάξσλ γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζπγθξνχεηαη κε ηε βαζηθή ηαηξηθή δενληνινγηθή αξρή ηεο
primum non nocere ( ηνπ κε βιάπηεηο ) ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ
ππνβάιινληαη ζε νξκνληθή δηέγεξζε θαη ηελ εμφξπμε σνθπηηάξσλ γηα δηθή ηνπο
ζεξαπεία εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο. Όπσο επηζεκαίλεη ε Ingrid Schneider ε πξαθηηθή απηή, είλαη αζπκβίβαζηε κε
ηελ αξρή, φηη νη γηαηξνί δελ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο ή λα ηνπο βάδνπλ
ζε θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί έλα ηξίην πξφζσπν. Η αλαινγία ζε θιηληθέο
δνθηκέο ή ηε δσξεά νξγάλσλ, ε νπνία γίλεηαη ζπρλά, είλαη παξαπιαλεηηθή. ηελ θιηληθή
έξεπλα, νη θίλδπλνη έγθεηληαη ζηελ ίδηα ηελ έξεπλα, φρη ζηε δηαδηθαζία ηεο απφθηεζεο
ησλ απαξαίηεησλ εξεπλεηηθψλ πιηθψλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε θιηληθή
έξεπλα ππφθεηηαη ζε πνιχ πην εθηεηακέλν θαλνληζκφ απ’ φ, ηη ε εμφξπμε σνθπηηάξσλ,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. . ηελ πεξίπησζε ελφο
δσληαλνχ δσξεηή νξγάλσλ, ν γεληθφο θαλφλαο είλαη, φηη ην φθεινο γηα ηνλ απνδέθηε
πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ, ελψ ν θίλδπλνο γηα ηνλ δφηε πξέπεη λα είλαη πνιχ ρακειφο
(Schultz&Braun, 2013: 11 ).
4.2. Καληηαλή εζηθή θαη αλαπαξαγσγή
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε απηνλνκία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην αλζξψπηλν
ππνθείκελν, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, θαζψο νπνηαδήπνηε κνξθή άξζεο απηήο, νδεγεί ζηελ
αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ωζηφζν δελ πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε πεξί
αηνκηθήο απηνλνκίαο, θαζψο ν Καλη δελ αλαθέξζεθε πνηέ ζηνλ «απηφλνκν εαπηφ» ή ζηα
«απηφλνκα άηνκα», αιιά αλαθέξεηαη ζηελ απηνλνκία ηνπ ιφγνπ, ηεο εζηθήο, ησλ αξρψλ
θαη ηνπ βνχιεζζαη. Γελ απνηειεί θάηη πνπ άιια άηνκα έρνπλ ζε κηθξφηεξν θαη άιια
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άηνκα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, νχηε εμνκνηψλεηαη κε θάπνηα κνξθή πξνζσπηθήο
αλεμαξηεζίαο. Αληηζέησο, εθδειψλεηαη ζηνλ βίν εθείλν πνπ είλαη ζχκθσλνο κε ηα
θαζήθνληα, ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζεβαζκφο ησλ άιισλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη φρη
ζηνλ βίν πνπ είλαη απειεπζεξσκέλνο απφ φινπο ηνπο δεζκνχο. Η ζπγθεθξηκέλε ζέζε
δηαηππψζεθε απφ ηνλ Καλη ζηελ επνλνκαδφκελε Γηαηχπσζε ηεο Απηνλνκίαο, ε νπνία
απνηειεί κηα απφ ηηο πνιιέο εθδνρέο ηεο Καηεγνξηθήο Πξνζηαθηηθήο σο εμήο: «πξάηηε
έηζη ψζηε ε ζέιεζή ζνπ κέζσ ηνπ γλψκνλά ηεο λα κπνξεί λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο
ηαπηφρξνλα σο θαζνιηθφ λνκνζέηε» (Wood, 1999: 163-164).
Έηζη ινηπφλ, ηφζν ζην ζέκα ηεο Τ.Α. φζν θαη ζε θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη,
ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή ζεψξεζε ππνζηεξίδεηαη ν εζηθφο ζηνραζκφο ζην ηδεψδεο κηαο
δσήο, ζχκθσλα κε ηέηνηεο αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληζηνχλ αξρέο ή λφκνπο γηα
φινπο, ζχκθσλα δειαδή κε αξρέο πνπ έρνπλ ηε κνξθή λφκνπ. Η απηνλνκία βάζε αξρψλ
ινηπφλ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπνπδαία ή εμαηξεηηθά άηνκα, ηα νπνία ζα
λνκνζεηήζνπλ γηα φινπο, αιιά κε ζεκαληηθέο αξρέο ή λφκνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
πηνζεηεζνχλ απφ φινπο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο δξψληεο θαη λα απνηειέζνπλ λφκνπο γηα
φινπο. Απφ ηελ άιιε, νη ππνζηεξηθηέο ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο απνδίδνπλ ηελ έκθαζε
ζην ίδην, ην κεκνλσκέλν άηνκν, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη επηρεηξεκάησλ ζε ζρέζε
κε ηελ εζηθή λνκνζεζία (O’ Neill, 2011: 109-111).
Τπνβάιινληαο ην δήηεκα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζηελ εζηθή ηνπ
Καλη, δηαπηζηψλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο απηνλνκίαο ηεο γπλαίθαο θαη ε ζπλαθφινπζε
αληηθεηκελνπνίεζή ηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αληηθεηκελνπνίεζε γηα ηνλ Καλη
ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαηξνπή ελφο πξνζψπνπ ζε αληηθείκελν γηα ρξήζε, ηελ απψιεηα ηεο
αλζξψπηλεο δηάζηαζήο ηνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ (Wood, 1999: 163–165). Με αλάινγν
ηξφπν πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο απφ ηηο MacKinnon θαη Dworkin,
νη νπνίεο ηελ αληηιακβάλνληαη σο ηνλ ρεηξηζκφ ελφο πξνζψπνπ ζαλ αληηθείκελν, ην
νπνίν ηθαλνπνηεί ηνπο ζθνπνχο ελφο άιινπ πξνζψπνπ, κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην
πξφζσπν λα ζεσξείηαη αληηθείκελν πξνο ρξήζε. Οη δχν θεκηλίζηξηεο κάιηζηα εληάζζνπλ
ζην ζέκα απηφ θαη ην δήηεκα ησλ ρξεκάησλ, θαζψο θάλνπλ ιφγν γηα δεηήκαηα αγνξάο
θαη πψιεζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα ε Dworkin αλαθέξεη, φηη «ζηελ πεξίπησζε ηεο
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αληηθεηκελνπνίεζεο, ην πξφζσπν ράλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία θαη ζε θνηλσληθά
πιαίζηα ε αμία ηνπ εθκεδελίδεηαη» (Dworkin, 2000: 30–31 ). Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ
θαλείο, φηη ην δήηεκα ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δχλαηαη λα ζπλδεζεί άκεζα
κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο γπλαίθαο θαη κε ηε ρξήζε απηήο σο απινχ κέζνπ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξφζσπν αληηκεησπίδεηαη σο φξγαλν, ζε ηέηνην ζεκείν
κάιηζηα, πνπ ν Καλη ην αληηπαξαβάιιεη κε έλα ιεκφλη, έλα θνκκάηη θξέαο ή νηηδήπνηε
άιιν έρεη πξνζσξηλή ρξήζε θαη ηθαλνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε (Kant, 1963: 163,
165 ). Παξάιιεια ε αληηθεηκελνπνίεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλεπάγεηαη ηελ
πξνζσξηλή ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επνκέλσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο
έιινγνπ θαη ειεχζεξνπ φληνο. ην πιαίζην ησλ δενληνθξαηηθψλ ζεσξηψλ ινηπφλ, ν Καλη
πξνβάιεη ηελ αξρή, φηη πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αμίεο,
ζηηο νπνίεο πξέπεη λα είκαζηε ζπλεπείο. Έηζη κηα πξάμε ζεσξείηαη νξζή, εάλ
ππαγνξεχεηαη απφ θάπνηνλ θαζνιηθφ θαλφλα, αλεμαξηήησο απφ ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο. Η ζέζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ηνπ
Καλη, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε ζέζε «πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα,
κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο
λφκνο» (Καλη, 1984: 62-64). Πξφθεηηαη γηα ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο
πξνζηαθηηθήο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζεί θαη ζε άιιεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηαηππψζεηο, ζηηο νπνίεο ηνλίδνληαη θαη άιια ζηνηρεία εθηφο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα λα
ζπζρεηίδεηαη ην ππνθεηκεληθφ αμίσκα κε ηνλ θαζνιηθφ λφκν. Ο ίδηνο ζπζρεηηζκφο
αξκφδεη θαη ζηελ ζρέζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ: «Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα,
ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα
σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν» (Kant, 1984: 81 ).
Σα αλζξψπηλα ππνθείκελα ινηπφλ είλαη ειεχζεξα λα απνξξίπηνπλ κηα ζέζε θαη λα
επηιέγνπλ κηα άιιε, γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθφ φξν θαη ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο
πξάμεο. Μέζσ απηήο επηιέγεηαη ε εζηθή δηάζηαζε, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ειεπζεξία θαη
πξνέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πξάηηνπκε αιιηψο. Η ζηάζε απηή ζπλδέεηαη θαη
κε ηελ επηινγή ηνπ αηφκνπ λα πξάηηεη ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ ζα γίλνληαλ δεθηνί ζαλ
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θαζνιηθνί. πλαθνινχζσο αλαδχεηαη θαη ε αλάγθε λα γίλεη θαζνιηθή ε εζηθή πξάμε,
δειαδή ε αλαδήηεζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έλαλ θαζνιηθφ
λφκν. Απφ απηή ηελ άπνςε αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη ε Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή
ζεσξείηαη θαηαδηθαζηέα ζχκθσλα κε ηελ δενληνθξαηηθή εζηθή ζεψξεζε, θαζψο
ζχκθσλα κε ηελ πξψηε δηαηχπσζή ηεο, ν «γλψκνλαο απηήο ηεο πξάμεο δελ κπνξεί λα
γίλεη θαζνιηθφο λφκνο ηεο θχζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξνχεηαη εληειψο κε ην αλψηαην
αμίσκα θάζε θαζήθνληνο» (Kant, 1984: 73 ). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε θχζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη νξζφ θαη πξαθηηθά αλαγθαίν λα ηζρχνπλ θαη
γηα ηα αλζξψπηλα πξάγκαηα θαη ηδίσο γηα ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο. ε απηφ ην πιαίζην ε
θχζε θαηαλνείηαη φρη σο κεραληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ηπθιά ή άζθνπα, αιιά σο ζχλνιν
πνπ ππφθεηηαη ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο. Έηζη γηα απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
θαζνιηθφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα, ηελ ηάμε, ηελ ελφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε λνκνηέιεηα
θαη ηελ ηειενινγηθή νξγάλσζε (Αλδξνπιηδάθεο, 2010: 100-101).
χκθσλα κε ηε δεχηεξε δηαηχπσζή ηεο, ε γπλαίθα, ηφζν σο δφηξηα σαξίσλ, φζν
θαη σο παξέλζεηε κεηέξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα απιφ κέζν θαη φρη ζαλ απηνζθνπφο (Kant, 1984: 82 ). Πην
αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη ηα έιινγα φληα δξνπλ κε βάζε ζθνπνχο, νη νπνίνη
θαηεπζχλνπλ ή ξπζκίδνπλ ηε βνχιεζή ηνπο θαη αθεηεξία απηψλ είλαη ε δηάθξηζε ησλ
ζθνπψλ ζε ππνθεηκεληθνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα κε ζρεηηθή αμία θαη
αληηθεηκεληθνχο, νη νπνίνη ηζρχνπλ θαη’ αλάγθε γηα φια ηα έιινγα φληα θαη γη απηφ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην ζεκέιην ησλ εζηθψλ αξρψλ. Σίζεηαη ινηπφλ πιένλ ην δήηεκα
γηα ην αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη εηδηθά θάηη πνπ λα έρεη απφιπηε αμία θαη
γηα απηφ λα απνηειεί ζπγρξφλσο ζθνπφ θαζ’ εαπηφλ ή απηνζθνπφ. Έηζη ν Καλη
θαηαιήγεη ζηε ζέζε φηη «ν άλζξσπνο θαη θάζε έιινγν νλ ελ γέλεη ππάξρεη σο ζθνπφο
θαζ’ εαπηφλ, φρη απιψο σο κέζνλ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε γηα ηνχηε ή εθείλε ηε ζέιεζε,
αιιά ζε φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ, ηφζν ζε εθείλεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ,
φζν θαη πξνο ηνπο άιινπο, πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληνηε ζπγρξφλσο σο ζθνπφο» (Καλη,
1984: 80). Η Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή σο πξάμε ινηπφλ ζηεξείηαη εζηθήο αμίαο ζε
απηφ ην πιαίζην, θαζψο δελ ππαθνχεη ζε θαλέλαλ εζηθφ λφκν (Kant, 1984: 39 ), ελψ
παξάιιεια αληηιακβάλεηαη ηε γπλαίθα σο έλα απιφ κέζν θαη φρη σο ζθνπφ.
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ην ζέκα ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο αλαδχνληαη ζεκαληηθά θνηλσληθά
θαη εζηθά δεηήκαηα. Η ςπρνινγηθή πίεζε ηελ νπνία πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζε απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε αλεζπρία γηα ηελ επηηπρία
απηήο ηεο κεζφδνπ. Σν θπζηθφ θαη ςπρνινγηθφ άγρνο πνπ πξνθχπηεη ζηηο γπλαίθεο θαη
ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα. Η δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ
θχισλ ζην δήηεκα ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο απνηειεί εμίζνπ έλα δήηεκα πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο. Σν
δήηεκα απηφ βαζίδεηαη ζε βηνινγηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο επηβάιινπλ ηδηαίηεξεο
ξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ ξχζκηζε ζρέζεο. Μειεηψληαο ηε ζέζε ηεο
γπλαίθαο ζην δήηεκα ηεο Τπνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ
παξέλζεηε κεηξφηεηα θαη δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο,
φρη κφλν ζηε θπζηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή κνξθή. (Gupta, 2000:
387).
Πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα θαη ηηζέκελε ελαληίνλ ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, ιφγσ ησλ εζηθψλ δηιεκκάησλ πνπ εγείξεη, ε J. Callahan ηίζεηαη
ππέξ ηεο πηνζεζίαο, ε νπνία μεπεξλάεη αξθεηά απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. Η
πηνζεζία άιισζηε δελ ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο,
δεδνκέλνπ φηη δελ ζίγεη ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηεο, σο έιινγνπ θαη ειεχζεξνπ φληνο.
Υαξαθηεξηζηηθφο θαη θαζνξηζηηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηε δηαδηθαζία
απηή, δεδνκέλνπ, φηη φζν ζπλερίδνπλ λα πξνσζνχλ ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο
νη γπλαίθεο, ηφζν ζα απνηεινχλ κηα εχθνιε ιεία ζε φζνπο ηηο ζεσξνχλ αλαπαξαγσγηθέο
κεραλέο. Η παξέλζεηε κεηξφηεηα εθκεηαιιεχεηαη ηε γπλαίθα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη
άλδξεο ειέγρνπλ ηνπο θαλφλεο, ηα φξηα θαη ηα ζψκαηα ησλ γπλαηθψλ. ε απηφ ην πιαίζην
ε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε δεηά ηελ αληίζηαζε ηεο γπλαίθαο ζε θάζε είδνπο παηξηαξρηθφ
έιεγρν. Μφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηε θπζηθή
κεηξφηεηα, σο ηε κεηξφηεηα ηνπ κέιινληνο, σο εθθνιαπηφκελν ηξφπν αλαπαξαγσγήο, ν
νπνίνο εληζρχεη ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία θαη επηπρία ηεο γπλαίθαο (Callahan, 1995: 7376 ).
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Με απαξρή θαη ζεκείν αλαθνξάο ηηο απφςεηο ηνπ Καλη ζε ζρέζε κε ηε γπλαηθεία
ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αληηθεηκελνπνίεζε, νη θεκηληζηηθέο ζεσξίεο ηίζεληαη ελαληίνλ
ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο θαη ηεο άξζεο ηεο απηνλνκίαο ηεο ζην
ζέκα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο δσξεάο σαξίσλ. ην ζέκα απηφ ινηπφλ
πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο θαη ε εθαξκνγή αλαπαξαγσγηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο δελ
ζίγνπλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα θαη δηάζηαζή ηεο ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
ακνηβαηφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο
απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο.
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5. πκπεξάζκαηα
Η παξέλζεηε κεηξφηεηα θαη ε δσξεά σαξίσλ, νη νπνίεο ηηο δχν ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ζεκείσζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηδηαίηεξε αλάπηπμε απνηεινχλ ζαθψο έλα
απφ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο, ηα νπνία σζηφζν έρνπλ
βαζχηαηεο εζηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο.
Πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο, πνπ ραηξεηίδεηαη κε ηδηαίηεξν ζαπκαζκφ θαη δένο,
αιιά παξάιιεια ε εμέιημε ηεο γελεηηθήο ηερλνινγίαο θαζηζηά αλαγθαία ζε απηφ ην
πιαίζην ηε ζπδήηεζε ησλ εζηθψλ θαη δενληνινγηθψλ δεηεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζε
απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ,
φζνλ αθνξά ηα αλαπαξαγσγηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο.
Η πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη πνιπεπίπεδε, θαζψο αλαθαίλνληαη
ςπρνινγηθέο θαη θπζηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο θαζψο θαη ηεο
δφηξηαο σαξίσλ, νη νπνίεο σζηφζν ζπρλά παξαγλσξίδνληαη. Παξάιιεια πξνβάιεη έληνλα
ην δέιεαξ κηαο νηθνλνκηθήο δνζνιεςίαο (Καξάζε, 2005 ). Η αιηξνπηζηηθή πξνζθνξά
ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη νηθνλνκηθή επηρείξεζε θαη απνηειεί έλα εχθνιν πεδίν
εθκεηάιιεπζεο ησλ θησρψλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, θπξίσο γπλαηθψλ
(Καξάζε, 2005 ). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θησρέο γπλαίθεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο λ’ αλαπαξάγνπλ γηα ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη γηα ηηο πην πξνλνκηαθέο ηάμεηο ηηο
ρψξαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ έξεπλα ησλ
βιαζηνθπηηάξσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο ρξεκαηηθήο
ακνηβήο, πηνζεηείηαη ε ζέζε ηεο Nussbaum, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην λα ιακβάλεη
θάπνηνο ρξήκαηα ή λα ζπλάπηεη κηα ζχκβαζε ζρεηηθή κε ηε ρξήζε ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη
αλαπαξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ είλαη θάηη πξαγκαηηθά θαθφ. Οη νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο ζεσξνχληαη εμεπηειηζηηθέο γηα
ηηο γπλαίθεο θαη ελέρνπζεο κηα επηβιαβή εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη αγνξαία αιινηξίσζε
ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο γπλαίθαο. (Nussbaum, 2005:
650-651). ε έλα ηέηνην πιαίζην θαίλεηαη, φηη ε γπλαίθα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απιφ κέζν
θαη φρη ζαλ απηνζθνπφο, θαζψο κάιηζηα αλαθαίλεηαη ε έλλνηα ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο,
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ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ φιε δηαδηθαζία θαη φρη θάπνην αιηξνπηζηηθφ
έλζηηθην.
Η θξηηηθή απνηίκεζε ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, ππφ ην
πξίζκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη ηεο θαληηαλήο εζηθήο, νδεγεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα.
Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ηε Nussbaum, ε αληηθεηκελνπνίεζε θαη ε ζπλαθφινπζε
εξγαιεηνπνίεζε δελ θαίλεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθή ζε φια ηα πιαίζηα. Δάλ, ζηελ
πεξίπησζε ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο
γπλαίθαο, ρσξίο λα πξνθαιείηαη αλεπηζχκεηνο πφλνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε
γπλαίθα αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα κέζν, θαίλεηαη, φηη ην
πξνβιεκαηηθφ δελ είλαη ε αληηθεηκελνπνίεζε per se, αιιά ε κεηαρείξηζή ηεο θπξίσο ή
κφλν ζαλ εξγαιείν. Σν γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζρέζεο ινηπφλ απνβαίλεη θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο. Έλαο ηξφπνο γηα λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
εξγαιείν ή κέζν, είλαη λα αλαξσηεζνχκε ζε πνηνλ βαζκφ ην άηνκν εκπνδίζηεθε λα
πξαγκαηψζεη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηελ επδσία ηνπ. Δλ κέξεη ινηπφλ
δηθαηνινγνχληαη θάπνηεο πηπρέο αληηθεηκελνπνίεζεο ηεο Τ.Α., φηαλ δειαδή δελ
παξαηεξείηαη ε άξζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Δλδερνκέλσο ε δσξεά
σαξίσλ λα απνηειεί κηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαζψο, αλ θαη ε γπλαίθα ρξεζηκνπνηείηαη σο
κέζν, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ε εξγαιεηνπνίεζή ηεο, σζηφζν δελ ζεκεηψλεηαη ε
πεξηνξηζκέλε ηεο απηνλνκία θαη ηδησηηθφηεηα, νχηε παξεκπνδίδεηαη ε επδσία ηεο, κε
απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη αληηθεηκελνπνίεζε. Άιισζηε πξφθεηηαη γηα δχν έλλνηεο
πνπ δελ ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο.
Η βαζηθή απηή έλλνηα έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηνλ Καλη, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε
κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ σο πξαγκάησλ, δειαδή ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνζψπσλ φρη
σο απηνζθνπψλ, αιιά σο κέζσλ ή εξγαιείσλ, ζίγνληαο ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηνπο, γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θάπνηνπ άιινπ είλαη πνπ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή.
Σφζν ε θεκηληζηηθή φζν θαη ε θαληηαλή πξνζέγγηζε ινηπφλ εθθηλνχλ απφ ηελ
ηδέα, φηη ζε φια ηα αλζξψπηλα φληα νθείιεηαη ζεβαζκφο, ν νπνίνο είλαη αζπκβίβαζηνο κε
ηελ εξγαιεηαθή κεηαρείξηζε, κε ηελ άξλεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο,
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κε ηελ ιηγφηεξε ειεπζεξία, ηελ ιηγφηεξε ηδησηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ.
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή εζηθή, δεδνκέλνπ, φηη ε γπλαίθα ρξεζηκνπνηείηαη σο
κέζν ή εξγαιείν θαη φρη σο απηνζθνπφο θαίλεηαη, φηη ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή
ζεσξείηαη θαηαδηθαζηέα.
Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ
λέσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ηεο δσξεάο σαξίσλ θαη ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο, θαζηζηά ηε γπλαίθα ζε έκςπρν αληηθείκελν θαη ζε κηα κεραλή
αλαπαξαγσγήο θαη ε ρξήζε ηνπο ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη λα
ππαγνξεχεηαη θαηά βάζε απφ αιηξνπηζηηθά δεδνκέλα. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε
αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία λα πεξηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα φξηα θαηά ηα νπνία δελ
ζίγεηαη ε επδσία ηεο γπλαίθαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ
έλα κέζν, ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο
δηαηήξεζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο.
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