
 2010מארס קשת       בעקבות הכנס משפחות ה

 

, בפברואר 10-13-שהתקיים ב, גבר הומוסקסואל ניגש אליי באחת ההפסקות של  כנס משפחות הקשת

אני מכיר את הכלבה ". "אירוע השנתי של המשפחות האלטרנטיביות בישראל"ושהוכתר בכותרתו כ

אמר בחיוך גם , "גם לנו יש כלב", ת בינו לביניהוא אמר בחיוך שמקורו בהנחת סולידאריות מגדרי, "שלך

הביאה אותו , הנוחות שפשטה בו אל נוכח דיאלוג עם עוד מישהי מהקהילה. אל בן זוגו שעמד לצדו

משהו בנוחות הזחוחה מצדו .  ה באמצעות שירותי פונדקאות/להכריז בגאווה על כוונת שניהם לגדל ילד

שותקתי מהצורך להפגין כלפיו במילותיי את עמדותיי , גלישיתק אותי ואת זו שעמדה לצדי ושלא כהר

אספתי בידיי מלוא החופן פליירים שהוכנו מבעוד מועד על ידי ארגון , במקום זאת. בנושא פונדקאות

פמיניסטי -שכוונתם הייתה לעורר תשומת לב כלפי שיח ביקורתי', מרכז פמיניסטי חיפה-אשה לאשה'

.  תופעת סחר באברי נשים  -וחי או בניס, כלפי תופעת הפונדקאות

שתי . חוט עבה ובהיר מקשר בין סחר בנשים לצורכי זנות לבין סחר בנשים לצורכי פונדקאות

תופעות אלו משרתות אינטרסים כלכליים מובהקים של בעלי הון ומעמד פריבילגי באמצעות החפצה של 

קנייה של גופן , פי צרכיו של הלקוחראייה המרטשת את גופן לכדי איברים מחולקים וגזורים על , נשים

או קניית " מין"נורמטיבים של קניית -וכל זאת תחת ערכים הטרו, לצורכי שביעות אונו של הלקוח

תופעת הפונדקאות משרתת את התפיסה והפרקטיקה לפיה קיומה וגופה של אשה ניתנים ". משפחה"

או כחפץ לצורכי , תאוות הכיבוש של הגבר כמיכל לצורכי, בין אם היא נתפסת כחפץ נוי, וראויים לקנייה

נלקחים מנשים רבות שמתמודדות עם עוני על ידי " שירותי פונדקאות"אין זה פלא כי את אותם . פריון

ועל כן קניית , כאלה שתאוות הנורמטיביות המשפחתית מעוורת אותם מלתפוס את האשה על מלאותה

עיוורון זה מונע מהם . שלא לומר הפחתת קיומה לכדי רחם להשכיר בלבד, רחמה היא עבורם לגיטימית

כי הרי , מלקלוט את המחירים הרפואיים והנפשיים הכבדים שנלווים לאותו תהליך פונדקאות מצדה

.     הופך כל החפצה לכשרה, ועוד לטובת הקמת משפחה נורמטיבית, מלוא החופן כסף לשם השכרת הרחם

לא היה ולא דיון אחד על , נורמטיביות-לפתח תפיסות ביקורתיות כלפי הטרובכנס שנועד להעלות ו

האלטרנטיבי החל ונגמר בהיותם של ההורים או של ההורה גייז . תפיסות פמיניסטיות ביחס לפונדקאות

י בזהות מגדרית כאילו ד, ית נותרה אל מחוץ לדיוןאך הביקורת הפמיניסט, על מגדריהם השונים

הפליריים שחילקנו נועדו לומר אחרת ממה . סקסואליות כדי להפגין שונות ואחרות-אלטרנטיבית להטרו

כדי להחריג את עצמך פוליטית מהנורמה והנורמטיביות , כדי להיות קוויר. שהיה נראה מוסכם על פניו

בין , חברתי-כלכלי -סקסיסטי-חובה עלייך ועליך לקחת אחריות על היעדר ניצול הטרו, ההטרוסקסואלית

ת רחם ובמפגין מתעלמת מהמחירים שמוטלים בשל כך על האשה ועל /ר על ידי הבנה כי בעודך שוכרהשא

, קפיטליסטיות להחריד -ה משלבת ידיים בדיוק עם אותן נורמות סטרייטיות/את, חברתי-מעמדה הכלכלי

 . מבית היוצר של הסטרייטיות הקפיטליסטית על רעותיה החולות ביותר

ביניהם , ות ובאי בכנס לנוכח הפליירים שניחתו על שולחנם וידיהםמבטיהם המשתאים של בא

כנס , הוכיחו כי דרוש לנו כנס אחר על משפחות קשת, אותו זוג נינוח שהניח כי אנחנו מאותה קהילה

נורמטיביות ויהפוך הורות -שיחלץ החוצה מאתנו את אותן נורמות הטרו, פמיניסטי קווירי-פוליטי

 .אמתקווירית לאלטרנטיבית ב
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