
СТИ ВЕН БА СКЕР ВИЛ

НО ВА ИДЕ О ЛО ГИ ЈА СЕК СА

Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, 
али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда 
ни су на ва шем „ра да ру”, ка ко бих пред ста вио ши ри кон текст за 
оно што се да нас де ша ва.

То ком не ко ли ко ме се ци на кон об ја вљи ва ња мо је књи ге, сек
су ал на ре во лу ци ја је до би ла па жњу не слу ће них раз ме ра, а по себ но 
они про бле ми ко је на гла ша вам у књи зи. Она по чи ње сле де ћим ре
чи ма: „За па њу ју ћа је бр зи на ко јом је јав но мње ње за пад ног све та, 
а и ши ре, по че ло да бу де под ути ца јем оно га што Њу звик ма га зин 
на зи ва ’по ли ти ком сек са’.”1 Ка да се ова син таг ма на шла на на слов
ној стра ни Њу звик ма га зи на 2012. го ди не, пр вен стве но се од но
си ла на кон тр о вер зу око исто пол них бра ко ва. Да нас се она, исто 
та ко, мо же од но си ти на по пла ву оп ту жби ко је укљу чу ју „сек су ал но 
уз не ми ра ва ње”, „сек су ал ни на пад” – син таг ме ко је у се би са др же 
реч сек су ал но, ко ји ма су на слов не стра не пре пла вље не. 

До ста љу ди по ка зу је ве ли ко ин те ре со ва ње за исто пол не бра
ко ве, али не де ли исти ин те рес пре ма та ла су оп ту жби о „сек су ал
ном уз не ми ра ва њу”, ко је, чи ни се, из би ја ју по це лом све ту. Исто 
та ко, мно ги са да има ју до ста да ка жу о Хар ви ју Вајн сти ну, Алу 
Фран ке ну и су ди ји Ро ју Му ру, али их исто пол ни бра ко ви по себ но 
не до ти чу. Усво јив ши Њу зви ко ву син таг му као на зив сво је но ве 
књи ге, имао сам на ме ру да на гла сим да су све ове по ја ве уско по
ве за не. То што све ове ства ри пра те јед на дру гу ни је слу чај ност. 
Шта ви ше, оне ни су је ди ни по ка за те љи сек су ал ног ра ди ка ли зма 
у на шем до бу. Оне су са мо нај и стак ну ти је. За јед нич ки име ни лац 
ко ји се кри је иза ових ства ри је сте по ли ти за ци ја сек са, или на ста
ја ње ра ди кал не сек су ал не иде о ло ги је.

1 Ви ди: http://www.ro jak si te.co m/new swe ekpo li ticsof se x/.
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Но ва иде о ло ги ја сек са

Оно о че му да нас све до чи мо је мно го ви ше од сек су а ли за ци
је кул ту ре. А оно че му би тре ба ло да се су прот ста ви мо је ја ча ње 
екс пан зив ног по ли тич ког про гра ма и но ве по ли тич ке иде о ло ги је 
чи ја моћ про из и ла зи из зах те ва за кон тро лом и ме ња њем пој мо ва 
сек су ал но сти. По тре бе за но вим об ли ци ма сек су ал не сло бо де – што 
не ки на зи ва ју „род ном иде о ло ги јом” – све ви ше вла да ју ле ви цом, 
иа ко се ми шље ње ели те у при хва та њу ове но ве иде о ло ги је по ка
за ло из у зет но спо рим. Она об у хва та фе ми ни зам и ко ва ни цу хо мо
сек су ализам.

У ово спа да мно го ви ше од обич ног сек су ал ног раз вра та. Све
при сут на по тре ба за „мо ћи” и „осна жи ва њем” го во ри да је оно што 
је ис пли ва ло пра ва иде о ло ги ја, слич на ста ри јим иде о ло ги ја ма ко
му ни зма и фа ши зма (и не што ско ри јег исла ми зма). Ме ђу тим, за 
раз ли ку од прет ход них, ова иде о ло ги ја ко ри сти „моћ сек са” као 
свој глав ни по ли тич ки ин стру мент и ору ђе. Је дан до бро ду шни 
уче њак на зи ва је „ерот ском иде о ло ги јом”.2 Ова иде о ло ги ја је пре
фор му ли са ла ста ри је по кли че о „со ци јал ној прав ди” у ам би ци о
зни је зах те ве за оним што се са да на зи ва „по хот ном прав дом”. 
По ред то га, сред ства ко ји ма се ово по сти же укљу чу ју кри вич но
прав ни си стем.3

„Секс је увек по ли ти чан” про кла му ју ра ди ка ли, јер се сма тра 
да не ки вр ше „сек су ал но угње та ва ње” ус кра ћу ју ћи дру ги ма њи хо ва 
„сек су ал на пра ва”. 

Ка ко би обез бе ди ли ова пра ва, угње те ни ор га ни зу ју „по кре те 
от по ра” зах те ва ју ћи сво је „сек су ал но др жа вљан ство” и „сек су ал но 
са мо о пре де ље ње”. Сма тра се да су сек су ал на пра ва „нео дво ји ва од 
еко ном ских, со ци јал них, кул тур них и по ли тич ких пра ва”, а то су 
„пра ва ко ја др жа ва шти ти”. Сек су ал ни угње та ва чи ко ри сте „хи је
рар хи је сек су ал них вред но сти”, по пут ре ли ги је и тра ди ци о нал ног 
пол ног мо ра ла, ко је „умно го ме функ ци о ни шу слич но иде о ло ги ји 
ра си зма”. Оно што се са да тра жи је „ра ди кал ни ја сек су ал на по ли
ти ка ко ја мо же да до ве де у пи та ње не јед на кост или угње та ва ње у 
окви ру сек су ал них од но са или да спро ве де ви зи ју сек су ал ног са
мо о пре де ље ња и сло бо де” и по кре не ком плет ну „кул тур ну ре во
лу ци ју”.4

2 Ric hard G. Par ker, Bo di es, Ple a su res, and Pas si ons: Se xu al Cul tu re in 
Con tem po rary Bra zil (Nas hvil le, Van der bilt Uni ver sity Press, 2009), 111.

3 So nia Corrêa, Ro sa lind Petchesky, and Ric hard Par ker, Se xu a lity, He alth, 
and Hu man Rights (Abing don: Ro u tled ge, 2008), 4–5.

4 Ibid., 4–5, 24, 26, 27, 29–30, 93; Ric hard Par ker, Ro sa lind Petchesky and 
Ro bert Sem ber (eds.) Sex Po li tics: Re ports from the Front Li nes (n. p.: Se xu a lity Po licy 
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Та кву ре то ри ку смо већ чу ли. Уз по ја ча но не за до вољ ство, 
ис ка зу је се мр жња пре ма огра ни че њи ма и ау то ри те ту и жеђ за не
огра ни че ном сло бо дом и осве том, слич но као код иде о ло ги ја прет
ход ног ве ка. У овим ма ни фе сти ма еви дент но је да је емо ци ја ко ја 
по кре ће све на сил не по ли тич ке по кре те – не за до вољ ство. Оно ни је 
усме ре но ка име но ва ном по је дин цу – ко ји би мо гао би ти зва нич
но оп ту жен и осу ђен за по чи ње не зло чи не, уз по моћ уста но вље них 
про це ду ра и опи пљи вих до ка за – већ про тив гру па не и ме но ва них 
пре ступ ни ка за јед но, с чим у ве зи мо ра ју би ти сми шље ни но ви 
зло чи ни и но ва оправ да ња за ка жња ва ње. Не за до вољ ство оправ
да ва же љу за по бу ном про тив по сто је ћег по рет ка, за „ре струк ту
ри ра њем дру штва”, за ру ше њем по сто је ћих ин сти ту ци ја и ус по
ста вља њем но вог ре да у ком би они би ли глав ни, и ко ри сти ли сво ју 
но ву моћ да ка зне оне за ко је ми сле да су им на не ли зло, а ко ји су у 
овом слу ча ју – чак и у ве ћој ме ри не го у слу ча је ви ма из про шло сти 
– са мо обич ни љу ди ко ји гле да ју сво ја по сла. 

Ово пре ва зи ла зи ре то ри ку мар ги нал них екс тре ми ста. Про грам 
сек су ал не сло бо де (и сек су ал не озло је ђе но сти) са да про жи ма ско
ро све дру штве не и по ли тич ке ин сти ту ци је: ме ди је, уни вер зи те те, 
шко ле, до бро твор не ор га ни за ци је, здрав ство, кор по ра ци је, фон да
ци је, пра во су ђе, цр кве, вла де, ин тер на ци о нал не ор га ни за ци је – уз 
ми ни мал но тру да, сви су по ста ли те мељ но за до је ни по ли ти ком 
сек са. Ни јед на дру га ма три ца про бле ма ни је у то ли кој ме ри ути
ца ла на на шу кул ту ру, по ли ти ку, и сва ко днев ни жи вот, ни ти је, с 
дру ге стра не, ијед на би ла та ко за пре па шћу ју ће из оп ште на из кри
тич ког ис пи ти ва ња но ви на ра и зна ла ца. Ши ром све та, секс са да 
пред ста вља по ла ри тет, ко ји ви ше од би ло ког дру гог од ре ђу је 
на шу иде о ло шку по став ку.

Сек су ал но осло бо ђе ње и по ли тич ка иде о ло ги ја

Фе ми ни зам, а и но ви ја хо мо сек су ал на иде о ло ги ја, ко ја се те
ме љи на истим ме то да ма, кре ну ли су са на из глед скром ним и огра
ни че ним зах те ви ма: фе ми нист ки ње су зах те ва ле прав ну јед на кост 
са му шкар ци ма, а хо мо сек су ал ци да при ват но има ју свој мир. Ови 
ми ни мал ни зах те ви на и шли су на оп ште раз у ме ва ње. За хва љу ју ћи 
сло бод ним за кључ ци ма ко ји ма смо да нас сви скло ни, ра ди кал не 
зах те ве ви ди мо као пи та ње сред ства и ци ља. Циљ, ка ко нам је ре
че но, је сте сек су ал на сло бо да, а по ли тич ки ак ти ви зам и аги ти та

Watch, n. d., http://www.sxpo li tics.org/fron tli nes/bo ok/pd f/sex po li tics.pdf ), 9, 20. 
This pu bli ca tion and the pre vi o us bo ok are fun ded by ma jor fo un da ti ons, in clu ding 
Ford, Ma cArt hur, and the Open So ci ety In sti tu te.
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ци ја су, јед но став но, сред ство до ци ља. Он да ка да се ми ни мал ни 
зах те ви за сло бо ду ис пу не, вра ти ће мо се ста бил но сти, ми ру и 
ти ши ни.

Ипак, са да је очи глед но да су ови про гра ми мно го све о бу хват
ни ји не го што се на пр ви по глед чи ни, као и то да смо отво ри ли 
Пан до ри ну ку ти ју зах те ва и по тре ба ко је су, као и сам секс (и по
ли тич ка моћ), бу квал но не за си те. Ка да по је ди нац схва ти ди на ми
ку иде о ло ги је ра ди ка ли зма, по ста је све те же да одво ји су шти ну 
сек су ал но сти од по ли тич ких ме то да. Та ко ђе, по ста је те шко да се 
ви ди крај све му ово ме. Сек су ал на сло бо да је нео дво ји ва од по ли
тич ког ра ди ка ли зма, јер је сек су ал на сло бо да (као што ро ди тељ 
сва ког адо ле сцен та зна), са ма по се би, вид по бу не и ла ко се по ли
ти зу је. Ру ше ње сек су ал ног уз др жа ва ња и „та буа” је са мо по се би 
циљ, јер се су прот ста вља кон вен ци ја ма и ау то ри те ту и та ко обез
бе ђу је „моћ”. „Твој абор тус мо же би ти чин по бу не и осна жи ва ња”, 
из ја ви ла је јед на фе ми нист ки ња.

„То је чин по мо ћу ког мо же те да по твр ди те се бе... Ја се на
дам.... да ће те се уз по моћ абор ту са по ве за ти са свим же на ма. По
ве за ће те оно што је нај ин тим ни је у ва ма са оним ве о ма ва жним у 
по ли ти ци, и спо зна ће те сво ју моћ.”5

Сва ка ко, не ви де сви са мо и ден ти фи ко ва ни хо мо сек су ал ци 
сво ју сек су ал ност кроз из ра зи то по ли тич ки сми сао. Иа ко је и хо
мо сек су ал ност вид по ли тич ког ис ка за, ле збеј ство је очи глед ни је 
по ли ти зо ва но и за мно ге пред ста вља лич ни аспект фе ми ни стич
ке иде о ло ги је: „Фе ми ни зам је те о ри ја, ле збеј ство је прак са”, ре чи 
су ко је се при пи су ју ТиГрејс Ат кин сон. „За мно ге да на шње фе
ми нист ки ње, ле збеј ство је мно го ви ше од сек су ал не ори јен та ци је... 
Оно је...’иде о ло шко, по ли тич ко и фи ло зоф ско сред ство по мо ћу ког 
ће се же не осло бо ди ти хе те ро сек су ал не ти ра ни је’.”6

Сред ства и ци ље ви пред ста вља ју део уну тар склад не це ли не, 
у окви ру ко је се сек су ал не и по ли тич ке по бу де пре пли ћу као ме
ђу соб но оја ча ни об ли ци по бу не. То је ре зул ти ра ло отво ре ним ре
вол том за рад ре вол та – или, ка ко су то ре во лу ци о на ри по пут 
Троц ког и Ма оа на зи ва ли, „стал ном ре во лу ци јом”.

Ј. Мајкл Џонс је по ка зао ка ко су се сек су ал ни ра ди ка ли зам 
и по ли тич ки ра ди ка ли зам у про шло сти по ду да ра ли, укљу чу ју ћи 
нај на сил ни је пре вра те по пут Фран цу ске и Ру ске ре во лу ци је. „Ако 
сек су ал на ре во лу ци ја ни је са свим си но ним на са ре во лу ци јом у 

5 Re bec ca Wal ker, “She’s Co me for An Abor tion. What Do You Say?”, Har per’s 
Ma ga zi ne, No vem ber 1992, 51, qu o ted in Char ma i ne Cro u se Yoest, “The New Fe mi nist 
at 50: Wo men Alo ne”, The Fa mily in Ame ri ca, vol. 27, no. 1 (Win ter 2013), 18.

6 Re ne Den feld, The New Vic to ri ans (Lon don: Si mon and Schu ster, 1995), 
45, qu o ting Cheryl Clar ke, This Brid ge Cal led My Back.
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мо дер ном сми слу,” за па жа он, „она сва ка ко је сте син хро на”.7 Фе
ми нист ки ње су ду го би ле бли ско по ве за не са бољ ше ви ци ма, а пре 
то га са ја ко бин ци ма. Слич но то ме, хо мо сек су ал ци има ју ду го го ди
шњу ве зу са фа ши змом, укљу чу ју ћи и на ци зам. „Геј му шкар ци су 
би ли у сре ди шту сва ког ве ли ког фа ши стич ког по кре та... – укљу
чу ју ћи и уби ја ње ге је ва га сом уну тар Тре ћег рај ха”, пи ше Јо хан 
Ха ри. „Мно ги во де ћи еле мен ти геј кул ту ре – култ те ла, ве ли ча ње 
сна жних, фе тиш пре ма ау то ри та тив ним лич но сти ма и су ро во сти 
– чи не мо чва ру у ко јој ви рус фа ши зма мо же да се ши ри.”8

Украт ко, сек су ал ни ра ди ка ли зам не зах те ва са мо отво ре ну 
сек су ал ну сло бо ду. Ова иде о ло ги ја ко ри сти сек су ал но осло бо ђе ње 
да охра бри по бу ну адо ле сце на та и не за до вољ ство од ра слих. Као 
што ви ди мо на при ме ру иде о ло ги ја про шлог ве ка, ово је ре цепт 
за ау то ри та тив ну вла ду и од луч но, си сте мат ско го ње ње „угње та
ва ча”. То је упра во оно че га смо све до ци и на ве р ском и на све тов
ном пла ну.

Ве р ска сло бо да

Све че шће смо све до ци ди рект ног су ко ба из ме ђу сек су ал не 
сло бо де и ве р ске сло бо де. У за пад ним де мо кра ти ја ма, ско ро сва 
глав на огра ни че ња ве р ске сло бо де да нас по ти чу од про ши ре ног 
сек су ал ног про гра ма:9

– улич ни про по вед ни ци би ва ју хап ше ни због из ра жа ва ња 
уве ре ња о сек су ал ном мо ра лу; 

– слу жбе ни ци вла де и ма ти ча ри гу бе сво ја рад на ме ста уко
ли ко од би ју да озва ни че исто пол не бра ко ве; 

– пред у зет ни ци и струч ња ци би ва ју ту же ни и оста ју без по
сла уко ли ко од би ју да по слу ју про тив но сво јој са ве сти;

– ка то лич ка аген ци ја за усва ја ње је за тво ре на због сво јих 
ве р ских на че ла; 

– ва тро га сци ма хри шћан ске ве ро и спо ве сти је на ре ђе но да 
уче ству ју у по ли тич ким де мон стра ци ја ма ко је се ру га ју њи хо вој 
ве ри, а по ли ци ји је на ре ђе но да из ло жи по ли тич ке сим бо ле у по
ли циј ским ста ни ца ма; 

7 E. Mic hael Jo nes, Li bi do Do mi nan di: Se xu al Li be ra tion and Po li ti cal Con trol 
(So uth Bend, In di a na: St. Au gu sti ne’s Press, 2000), 20.

8 Jo hann Ha ri, “The Stran ge, Stran ge Story of the Gay Fa scists”, Huf fing ton 
Post, 21 Oc to ber 2008, http://www.huf fing ton post.com /jo hannha ri/th estran gestran ge
story_b_136697.html. See al so Scott Li vely and Ke vin Abrams, The Pink Swa sti ka: 
Ho mo se xu a lity in the Na zi Party (Ke i zer, Ore gon: Fo un ders Pu blis hing Corp., 1995).

9 Step hen Ba sker vil le, “The Se xu al Agen da and Re li gi o us Fre e dom”, In ter
na ti o nal Jo ur nal for Re li gi o us Fre e dom, vol. 4, no. 2 (2011).
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– кућ но обра зо ва ње је утих ну ло за хва љу ју ћи школ ским вла сти
ма ко је спро во де све сек су а ли зо ва ни ји на став ни план и про грам;10

– ди рек ти ве Евр оп ске уни је до зво ља ва ју да фи зич ка ли ца бу ду 
нов ча но ка жње на због из ра жа ва ња сво јих ве р ских и по ли тич ких 
уве ре ња о сек су ал ним пи та њи ма.11

Чак и Ује ди ње не на ци је пре по зна ју прет њу. „Хри шћан ство 
је... под при ти ском све тов ног, по себ но у Евр о пи”, ка ко ис ти че 
Еко ном скосо ци јал ни са вет Ује ди ње них на ци ја. „Овај вид пред
ра су да о хри шћан ству и вер ским иде ја ма, ко је по сто је и у Евро пи 
и у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, углав ном се ти че пи та ња 
по ве за них са сек сом, бра ком и по ро ди цом, о ко ји ма су ка то лич ка, 
му сли ман ска и пра во слав на цр ква за у зе ле став.”12 Уко ли ко из ра
жа ва ње мо рал них уве ре ња са да пред ста вља „дис кри ми на ци ју” 
про тив сек су ал них ра ди ка ла, он да ни је не тач но ре ћи да сек су ал
на сло бо да и ве р ска сло бо да са да сто је ли цем у ли це, и чи ни се да 
ком про мис ни је мо гућ. 

За го во р ни ци сек су ал ног осло бо ђе ња – не ки са зва нич них, из 
бу џе та фи нан си ра них по зи ци ја – са ми отво ре но опи су ју хри шћан
ство и дру га ве р ска уве ре ња као ди рект ну пре пре ку њи хо вој сло
бо ди. „Не сме се до зво ли ти да кул тур не и вер ске вред но сти под ри
ва ју уни вер зал ност жен ских пра ва”, са оп шта ва Ко ми тет Ује ди њих 
на ци ја. Дру го те ло Ује ди ње них на ци ја ис ти че да не ма ком про ми са 
и да је вер ска сло бо да јед но став но не ком па ти бил на са сек су ал ним 
осло бо ђе њем. „У свим зе мља ма, чи ни о ци ко ји су нај ви ше ко чи ли 
уче шће же на у јав ном жи во ту по ти чу из кул тур ног си сте ма вред
но сти и вер ских уве ре ња”, ис так ну то је. „Пра ва род на рав но прав
ност не до зво ља ва раз ли чи та ту ма че ња оба ве за пре ма ме ђу на род ним 
прав ним нор ма ма у за ви сно сти од уну тар њих вер ских пра ви ла, 
тра ди ци ја и оби ча ја.”13

Сек су ал ни ра ди ка ли у сво јим зах те ви ма све ви ше ин си сти ра ју 
на то ме да сек су ал на сло бо да за ме ни вер ску сло бо ду. Као што је 
1997. го ди не адво кат ле збеј ки пред ви део, „прав на бор ба за хо мо

10 Mi ke Don nelly, “Re li gi o us Fre e dom in Edu ca tion”, In ter na ti o nal Jo ur nal 
for Re li gi o us Fre e dom, vol. 4, no. 2 (2011).

11 Paul Co le man and Ro ger Ki ska, “The Pro po sed EU ’Equ al Tre at ment’ Di
rec ti ve”, In ter na ti o nal Jo ur nal for Re li gi o us Fre e dom, vol. 5, no. 1 (2012).

12 Qu o ted in Sha dow Re port, 2005–2010 (Vi en na: Ob ser va tory on In to le ran ce 
and Di scri mi na tion Aga inst Chri sti ans in Eu ro pe, 2010), 11 (http://tinyurl.com/2wvteq5).

13 Uni ted Na ti ons Di vi sion for the Advan ce ment of Wo men, Ge ne ral Re com
men da ti ons Ma de by the Com mit tee on the Eli mi na tion of Di scri mi na tion Aga inst 
Wo men. No. 19, 11th ses sion (1992), http://www.un.org/wo men watch/da w/ce daw/
re com men da ti ons/re comm.ht m#re com19; Re port of the Com mit tee on the Eli mi na
tion of Di scri mi na tion Aga inst Wo men. 13th sess., A/49/38 (New York: UN Wo men, 
1994), 39.
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сек су ал на пра ва до ве шће јед ног да на до су ко ба из ме ђу сло бо де ве
ро и спо ве сти и сек су ал не ори јен та ци је”.14 Да нас, ка да се ди рек тан 
су коб из ме ђу њих за и ста и де ша ва, сло бо да ве ро и спо ве сти ско ро 
увек гу би. „Не па да ми на па мет ни је дан слу чај у ком би вер ска 
сло бо да тре ба ло да од не се по бе ду”, ре чи су хо мо сек су ал не ак ти
вист ки ње Чаи Фел дблум, ко ја се као са ве зна ко ме сар ка Ко ми си је 
за јед на ке мо гућ но сти за по шља ва ња за кле ла да ће се при др жа ва ти 
Пр вог аманд ма на Уста ва Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. „Мо же 
до ћи до су ко ба из ме ђу вер ске и сек су ал не сло бо де, али у ско ро 
свим слу ча је ви ма би тре ба ло да по бе ди сек су ал на сло бо да.”15

Ква ли тет иде о ло ги је но вих сек су ал них зах те ва је сли чан јед
ној гло бал ној иде о ло ги ји – ко ја та ко ђе пред ста вља ве ли ку прет њу 
вер ској сло бо ди – у чи јој ср жи та ко ђе ле жи сек су ал ност, а то је 
исла ми зам, или ислам као ра ди кал на по ли тич ка иде о ло ги ја. Исла
ми стич ка ми ли тант ност се обич но не пер ци пи ра као сек су ал на 
иде о ло ги ја и ње на не ком па ти бил ност са пра ви ма же на и хо мо сек
су а ла ца је очи глед на у те о ри ји. Али оно што је ма ње уоч љи во је сте 
да она за сни ва сво ја стре мље ња ка по ли тич кој мо ћи на осно ву кон
тро ле над пи та њи ма сек са и по ро ди це. 

„Род не уло ге има ју цен трал ну уло гу у по ли тич кој иде о ло ги ји”, 
пред ста вља уве ре ње ко је је оп ште при хва ће но ме ђу по зна ва о ци ма16, 
али упр кос то ме те шко га је ра ци о на ли зо ва ти. „Жен ско пи та ње 
ни је мар ги нал но”, пи шу Ијан Бу ру ма и Ави шаи Мар га лит, „оно је 
у ср жи ислам ског [радикализма].”17 Ко ји год би ли узро ци не за до
вољ ства и огор че но сти ко ји под сти чу ислам ску иде о ло ги ју, од го
во ри се углав ном сво де на ислам ску сек су ал ну ре гу ла ци ју. „Му сли
ман ски ра ди ка ли сма тра ју да кон тро ла сек са и ин си сти ра ње на 
сек су ал ној чи сто ти во де до по ли тич ке мо ћи. [Ирански] ре жим је 
пре по знао хи џаб као са ми кључ ре во лу ци је”, при ме ти ла је Хеј дих 
Мо ги ши. „Ока рак те ри сан је као осно ва ислам ске иде о ло ги је и бож
ји про пис о ’ду жно сти’ же на.” А као што ови знал ци твр де, же не су 
че сто има ле ис так ну то ме сто у ра ди кал ним ислам ским по кре ти ма.18

14 Ци ти ра но у: Te re sa Wag ner and Le slie Car bo ne, eds., Fifty Years Af ter the 
Dec la ra tion: The Uni ted Na ti ons’ Re cord On Hu man Rights (Lan ham, Md.: Uni ver sity 
Press of Ame ri ca, 2001), 121. За ову ре фе рен цу ду гу јем Бен џа ми ну Снод гра су.

15 Ци ти ра но у: Mag gie Gal lag her, “The (Gay) Pu blic In tel lec tual”, CBS News 
web si te: http://www.cbsnews.com/news/ban nedinbo stonparttwo/, 8 May 2006.

16 Par vin Pa i dar, Wo men and the Po li ti cal Pro cess in Twen ti eth Cen tury Iran, 232, 
ци ти ра но у: Ma soud Ka zem za deh, Isla mic Fun da men ta lism, Fe mi nism, and Gen der 
Ine qu a lity in Iran Un der Kho me i ni (Lan ham, Md.: Uni ver sity Press of Ame ri ca, 2002), 4.

17 Ian Bu ru ma and Avis hai Mar ga lit, Oc ci den ta lism: The West in the Eyes of 
Its Ene mi es (New York: Pen guin, 2004). Он лајн вер зи ја ове књи ге на Go o gle Bo oks 
ни је ну ме ри са на.

18 Ha i deh Mog his si, ed., Wo men and Islam (Lon don: Ro u tled ge, 2004), 77–78. 
О ово ме сам ши ре ар гу мен ти сао у: “The Se xu al Ji had: The Glo bal Ri se of Se xu al 
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Кон зер ва тив ци су че сто збу ње ни јер фе ми нист ки ње и хо мо
сек су ал ци рет ко кри ти ку ју ра ди кал ни исла ми зам, али за то по сто
ји јед но ста ван раз лог: уко ли ко ра ди кал ни исла ми сти угро жа ва ју 
њи хо ва пра ва, кон зер ва тив ци ће по ту ри ти ле ђа за ра ди ка ле.19 У 
ме ђу вре ме ну исла ми сти и фе ми нист ки ње/хо мо сек су ал ци оства ру
ју сво ју по ли тич ку моћ пре ко за пад них и хри шћан ских вред но сти, 
као моћ ни са ве зни ци ко ји ме ђу соб но про мо ви шу сво је про гра ме 
ху шка ју ћи сво је кри ти ча ре јед не про тив дру гих. 

Гра ђан ска сло бо да и но ви род ни зло чи ни

Иа ко је вер ска сло бо да нај но ви ји и нај ви дљи ви ји пред мет 
не су гла си ца, ни је нај о збиљ ни ји. По сле ди це сек су ал ног про гра ма 
по сло бо ду пре ва зи ла зе вер ски из раз – иа ко вер ске сло бо де об у хва
та ју дру ге сло бо де. На лик прет ход ним обра сци ма, обе ћа ња о но
вом до бу сло бо де ко ја је сек су ал на ре во лу ци ја да ва ла убр зо су се 
ис по љи ла кроз но ве об ли ке ау то ри тар но сти.

Нај сви ре пи ја од свих из ре че них ка зни но ве сек су ал не жан дар
ме ри је – и нај ре пре сив ни је ма ши не ри је вла де ко ја је ика да по сто
ја ла у мо дер ним де мо кра ти ја ма ен гле ског го вор ног под ру чи ја – 
је сте јед но стра ни и не вољ ни бра ко ра звод ни апа рат, на мен ски 
ство рен ме ха ни зам вла де ко ри шћен за рас ту ра ње по ро ди ца, пре
у зи ма ње кон тро ле над при ват ним жи во ти ма не ви них љу ди и њи
хо ве де це, за пле ну имо ви не по крат ком по ступ ку, и за кри ми на
ли зо ва ње оли че ња омра же ног „па три јар ха та”, од но сно оче ва. До 
фор ми ра ња адво кат ске ко мо ре фе ми нист ки ња20 ши ром за пад ног 
све та до шло је угла вом тај но и без јав не де ба те, у је ку сек су ал не 
ре во лу ци је. Ок си мо рон од го вор но сти „без кри ви це” ле жи у то ме 
што је до зво ље но да у прав ном по гле ду бес пре кор ни гра ђа ни – 
ко ји ни су кри ви ни за ка кве прав не пре кр ша је – бу ду по крат ком 
по ступ ку из ба че ни из сво јих ку ћа, одво је ни од сво је де це, ли ше ни 
све га што по се ду ју, а ако од би ју са рад њу мо гу да бу ду за тво ре ни 
без оп ту жбе или су ђе ња. 

Са мим под но ше њем зах те ва за раз вод, не за до вољ на су пру га, 
без прав них осно ва, ста вља жи во те це ле по ро ди це под вла дин над
зор: отац је по крат ком по ступ ку ста вљен под над зор ка зне ног апа
ра та; де ца по ста ју ути цај ни шти ће ни ци су да и слу жби со ци јал не 

and Re li gi o us Ra di ca lism”, pro ce e dings of the con fe ren ce on Re li gion and Po li tics 
in the Glo ba li za tion Era, Cen tre for Po li ti cal Analysis, Ba besBo lyai  Uni ver sity, 
ClujNa po ca, Ro ma nia, 22–24 Ju ne 2012 (Cam brid ge Uni ver sity Press, for thco ming).

19 Kay Hymo witz, “Why Fe mi nism is AWOL on Islam”, City Jo ur nal, Win ter 2003.
20 Na ti o nal As so ci a tion of Wo men Lawyers in ter net si te: http://www.aba net.

org /nawl/abo ut/hi story.html. За хва љу јем Џу ди Па реј ко за ову ре фе рен цу.



322

по мо ћи; мај ка по ста је пла ће ни слу жбе никнаре зи ден ци ји (што 
мо же да раз дво ји и њу од де це) – све то, а ни ка кав прав но ка жњи ви 
пре ступ се ни је ни де сио. Не ма зва нич них оп ту жби, оп ту жни це, 
по ро те, су ђе ња, осло ба ђа ју ћих пре су да и, што је нај у пе ча тљи ви је, 
уоп ште не ма по да та ка о за то че ни штву.21

Али ма ши не ри ја раз во да пред ста вља са мо је дан на чин на ко ји 
сек су ал на ре во лу ци ја дра ма тич но ши ри моћ по ли ци је и чи ни не
ви не кри ви ма. Још од по чет ка њи хо ве ре во лу ци је – да ле ко од очи ју 
ме ди ја – сек су ал ни ми ли тан ти ра де на ства ра њу ве ли ке зби р ке но
вих зло чи на и ши ре њу но вих де фи ни ци ја по сто је ћих – од ко јих сви 
укљу чу ју сек су ал не и по ро дич не од но се: „си ло ва ње”, „сек су ал ни 
на пад”, „сек су ал но уз не ми ра ва ње”, „на си ље у по ро ди ци”, „ухо ђе
ње”, „зло ста вља ње де це”, „на сил ни штво”, „сек су ал ну тр го ви ну” 
и дру ге. Овај лов на ве шти це ско ро да не ма ве зе са оним што је 
су ге ри са но овим за па љи вим го во ром: „си ло ва ње” је уства ри спо
ра зум ни секс и у ве ћи ни слу ча је ва ни шта ви ше од то га;22 „на си ље” 
у по ро ди ци не укљу чу је на си ље ни ти фи зич ки кон такт, као ни 
та кву прет њу;23 под „зло ста вља њем де це” се у ства ри кри је уо би
ча је на ро ди тељ ска ди сци пли на или шко ло ва ње код ку ће, или чак 
пот пу не из ми шљо ти не у ци љу оства ри ва ња пред но сти у бра ко ра
звод ној пар ни ци;24 „на сил ни штво” је ми нор но, ско ро за не мар љи
во, или се ти че кри ти ке хо мо сек су ал ног по ли тич ког про гра ма или 
дру гих раз ли ка у по гле ду уве ре ња и ми шље ња; „ухо ђе ње” је по
ку шај оче ва раз ве де них без при стан ка да ви де соп стве ну де цу; и 
још до ста то га.

У јед ном од рет ких ака дем ских ис тра жи ва ња, Ма ри Гот чок 
је уста но ви ла да је до на глог по ра ста за тво ре ни ка у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма до шло услед агре сив них фе ми ни стич ких кам па ња у 
ве зи са си ло ва њем и на си љем у по ро ди ци, а не услед кон зер ва тив
них кам па ња о ре ду и за ко ну. „Жен ски по крет је прет хо дио кон
зер ва тив ној по ли ти ци ре да и за ко на”, ис ти че она. „Жен ске ор га
ни за ци је су од и гра ле кључ ну уло гу у ја ча њу овог кон зер ва тив ног 

21 Step hen Ba sker vil le, Ta ken In to Cu stody: The War Aga inst Fat hers, Mar
ri a ge, and the Fa mily (Nas hvil le: Cum ber land Ho u se), ch. 1. За са мо је дан при мер, 
ви де ти: Re bec ca May and Mar gu e ri te Ro u let, “A Lo ok at Ar rests of LowIn co me 
Fat hers for Child Sup port Non payment: En for ce ment, Co urt and Pro gram Prac ti ces”, 
Cen ter for Fa mily Po licy and Prac ti ce (Ma di son, Wi scon sin: Ja nu ary 2005; http://
www.cprmn.org/Do cu ments/non com pli an ce.pdf  ), 6, 9, 11, 41–44.

22 Step hen Ba sker vil le, “Fe mi nist Gu lag: No Pro se cu tion Ne ces sary”, The New 
Ame ri can, Ja nu ary 2010, and “Ju lian As san ge’s Po li ti cal Ho neytrap”, The Ame ri can 
Con ser va ti ve, on li ne edi tion, 25 Fe bru ary 2011.

23 Ba sker vil le, Ta ken In to Cu stody, ch. 4; Da vid He le ni ak, “The New Star 
Cham ber”, Rut gers Law Re vi ew, vol. 57, no. 3 (Spring 2005).

24 Ba sker vil le, Ta ken In to Cu stody, ch. 4.
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по кре та за пра ва жр та ва ко ји се ја вио се дам де се тих го ди на про
шлог ве ка.”25

Ови но ви и ла ба во де фи ни са ни зло чи ни до ве ли су до по ли ти
за ци је спро во ђе ња за ко на и кри вич ноправ ног си сте ма, учи ни ли 
су за кон не ја сним и су бјек тив ним, ус пут ним и сро за ли про цес 
за шти те оп ту же ног у кри вич ном по ступ ку, а та ко ђе су до ве ли до 
кри ми на ли зо ва ња и за то че ња ве ли ког бро ја му шка ра ца и не ких 
же на ко ји ни су има ли ни ка кву скло ност ка кри ми нал ном по на ша
њу. До ско ро, ма ло њих је два да је чу ло за ве ћи ну ових зло чи на, а 
чак и сад ни ко у пот пу но сти не раз у ме њи хо во зна че ње, јер тач не 
де фи ни ци је не по сто је. 

Рет ко су пре су де ових ква зи зло чи на до не те на су ђе њи ма са 
по ро та ма на стан дард ним су до ви ма.26 Уме сто то га, кри ви цу (не ви
ност рет ко) по крат ком по ступ ку про гла ша ва ју спе ци ја ли зо ва не 
су ди је, или, све че шће, раз ли чи те ква зи су ди је: „су ро гат су ди је”, 
адво ка ти, со ци јал ни рад ни ци, школ ски ад ми ни стра тив ни рад ни ци, 
сту дент ска по ро та, слу жбе ни ци из обла сти со ци јал не за шти те и 
дру ги сит ни слу жбе ни ци и по ли тич ки опе ра тив ци ко ји ма је сти
ца ње ква зи суд ске мо ћи у лич ном ин те ре су. Оп ту жи о ци су пред
ста вље ни као „жр тве” у зва нич ним до ку мен ти ма, а оп ту же ни су, 
не са мо од стра не ме ди ја већ и од са ме по ли ци је, уз по моћ тер ми на 
ко ји им пли ци ра ју кри ви цу, ети ке ти ра ни као – „по чи ни те љи”, „зло
ста вља чи”, „ба ти на ши”, „си ле џи је”, „му чи те љи”, „ву ци ба ти не”, 
„тра фи кан ти” и та ко да ље – чак и пре су ђе ња (ако су ђе ња уоп ште 
и бу де). „Гло ри фи ка ци ја осе ћа ња”27 је до ве ла до ма ње ја сне или 
не по сто је ће раз ли ке из ме ђу зло чи на и обич ног не сла га ња, те и ме
ша ња очи глед ног чи на кри ми нал ног по на ша ња (пред ви ђен по сто
је ћим кри вич ним пра вом) са не до вољ но пре ци зним те р ми ни ма 
по пут „зло ста вља ња” и „екс пло а та ци је” ка ко би се би ло шта што 
би се мо гло под ве сти под ове не ја сне али по грд не тер ми не мо гло 
ока рак те ри са ти као зло чин и ка ко би ре зул ти ра ло хап ше њем. Зло
чин је су бјек тив но де фи ни сан, од ре ђу ју га „осе ћа ња” ви ше не го 
де ла, док кри ви цу не од ре ђу је објек тив ни чин оп ту же ног већ су
бјек тив но ста ње све сти оп ту жи о ца – од но сно, не са мо да ли је 

25 Ma rie Gottschalk, The Pri son and the Gal lows: The Po li tics of Mass In car
ce ra tion in Ame ri ca (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2006), 115–116.

26 “We mean [by the ru le of law], in the first pla ce, that no man is pu nis ha ble 
or can be ma de to suf fer in body or go ods ex cept for a dis tinct bre ach of law esta blis hed 
in the or di nary le gal man ner be fo re the or di nary co u rts of the land”, A. V. Di cey, qu o ted 
in John La ug hland, A Hi story of Po li ti cal Tri als (Ox ford: Pe ter Lang), 7 (emp ha sis 
ad ded).

27 Paul Nat han son and Kat he ri ne K. Young, Le ga li zing Mi san dry: From Pu blic 
Sha me to Syste mic Di scri mi na tion aga inst Men (Mon treal: McGillQu e en’s Uni ver sity 
Press, 2006), 202–203.
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да ла „при ста нак” већ да ли је осе ти ла „страх”. Осе ћај „увре ђе но сти” 
оп ту жи о ца кон сти ту и ше кри ви цу оп ту же ног са му по се би.28

Осу де и ви со ка сто па осу ђу ју ћих пре су да су циљ ко ји тре ба 
по сти ћи, не за ви сно од до ка за и њи хо ве осно ва но сти у од ре ђе ном 
слу ча ју.29 Суд ски по ступ ци оби лу ју пла ће ним „бра ни о ци ма жр тве” 
(обич но про фе си о нал ни по ли тич ки ак ти ви сти) ко ји су унајм ље ни 
да све до че про тив оп ту же ног ког не по зна ју и о чи јој на вод ној кри
ви ци не ма ју ин фор ма ци је из пр ве ру ке, у ци љу оства ри ва ња си гур
не осу де и мак си мал не ка зне.30 С дру ге стра не, оп ту же ном ни је 
екви ва лент но до де љен све докбра ни лац ко ји би све до чио у ње го ву 
ко рист, а че сто му је од у зе та и при ли ка да го во ри у сво је име. Без 
из у зет ка, прет по став ка не ви но сти за ме ње на је прет по став ком 
кри ви це, а еви дент но ла жне оп ту жбе ни су ка жње не, чак су и охра
бре не.31 Циљ вла ди них кам па ња је да „по диг не свест” о не и ме но
ва ним не на сил ним зло тво ри ма окри вље ним за не бу ло зне но ве зло
чи не ко ји ни ко ме за пра во ни су ја сни. Ста ти сти ка вла де те жи да 
об у хва ти ове зло чи не иа ко они ни су за сно ва ни на за ко ни тим осу
да ма већ на „суд ским из ве шта ји ма” чи ја „по твр да” не ле жи у осу
да ма до не тим на су ђе њу са по ро том, већ у од лу ка ма су ди ја, или 
не кад чак и јав них слу жбе ни ка по пут со ци јал них рад ни ка. Ста
ти сти ка и из ве шта ји су та ко ђе за сно ва ни на не ја сним де фи ни ци
ја ма, што сам пред мет из ве шта ја чи ни упит ним.32 Оп ту жи о ци су 
зва нич но „озна че ни” као „жр тве” од стра не јав них слу жбе ни ка, као 
на при мер рад ни ка у со ци јал ним аген ци ја ма, без суд ског по ступ ка, 
што им пли цит но да је пра во зва нич но при зна тој жр тви да ка зни 
свог на вод ног (или ква зи при зна тог) угње та ва ча. Мно га за то че ни
штва ни су об ја вље на и не по сто је у ста ти сти ци и до ку мен та ци ји 
вла де, што је у Сје ди ње њим Др жа ва ма и дру гим сло бод ним др жа
ва ма про пи са но за ко ном.33 У мно гим слу ча је ви ма, уоп ште не ма 
по да та ка о за то че ни штву. Оп ту жи о ци мо гу да за ра де од ту же них, 
под но се ћи ту жбе про тив њих, чак и без би ло ка квог до ка за о зло
чи ну, што је та ко ђе ис пла ти во и за тре ћа ли ца, као што су адво ка ти 
и љу те фе ми ни стич ке или хо мо сек су ал не гру пе.34

Не ви ни бр зо за вр ша ва ју у за тво ру јер на вод ни зло чи ни и оп
ту жбе ко ји из њих про из ла зе не на и ла зе ни на ка кав от пор. Ма ло 

28 Co le man and Ki ska, “Pro po sed EU Di rec ti ve”.
29 Chri sti na Pat ter son, “It’s Mi li band, Not Cla r ke, Who Sho uld Be As ha med”, 

The In de pen dent, 19 May 2011.
30 Stu art Taylor and K. C. Johnson, Un til Pro ven In no cent: Po li ti cal Cor rec tness 

and the Sha me ful Inju sti ces of the Du ke Lac ros se Ra pe Ca se (New York: Tho mas 
Dun ne, 2007), 377.

31 Ba sker vil le, Ta ken In to Cu stody, ch. 4 and pas sim.
32 Ibid., ch. 3.
33 May and Ro u let, “Lo ok at Ar rests”.
34 Co le man and Ki ska, “Pro po sed EU Di rec ti ve”.
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њих је спрем но да се бе до ве де у по зи ци ју у ко јој би из гле да ли као 
бра ни о ци „сек су ал них зло чи на” или оп ту же них „сек су ал них пре
ступ ни ка”. Јед но стра на кам па ња ко ја ка рак те ри ше це ле гру пе као 
„зло ста вља че”, „ба ти на ше”, „му чи те ље”, „ву ци ба ти не”, „си ле џи је”, 
„про го ни те ље” (на лик ко му ни стич кој кам па њи про тив „кон тра ре
во лу ци о на ра” и „ан ти со ци јал них еле ме на та”) има циљ да за стра ши 
би ло ко га ко би се усу дио да ста не на цр ту вла ди, као и да иза зи
ве хи сте ри ју јав но сти што оне мо гу ћа ва фер су ђе ње они ма ко ји су 
оп ту же ни да при па да ју овим ка те го ри ја ма. Оп ту жбе убр зо по ста ју 
сред ство лич них и по ли тич ких осве та. Пот пу но ла жне или са свим 
бе зна чај не оп ту жбе пред мет су суд ских по сту па ка јер оправ да ва ју 
бу џет фе ми ни зи ра них и сек су а ли зо ва них при пад ни ка по ли циј ских 
слу жби, пра ве ћи од прав но бес пре кор них гра ђа на без о па сне и не
на сил не кри ми нал це ко је жен ски и хо мо сек су ал ни при пад ни ци 
по ли ци је мо гу да ухап се.35

Ре зул тат је спи ра ла ти ши не но ви на ра, уче ња ка и дру гих на
мет ну тих чу ва ра. Кон зер ва тив ни мо ра ли сти се не ба ве пре и спи
ти ва њем оп ту жби, они чак ла ко ве р но хр ле да се при кљу че ра ди
кал ној ма си у осу ди „зло чи на” ко ји им ни су ја сни. За па њу јућ је жар 
са ко јим се кон зер ва тив ни по ли тич ки опе ра тив ци од ри чу тра ди
ци о нал них стиг ми про тив ста ро мод них, за ста ре лих кон це па та 
пре љу бе и блу да, те и усва ја ју жа р гон сек су ал не про па ган де, чи
јих пу них им пли ка ци ја ни су ни све сни, као и ка да оп ту жу ју пред
сед ни ка Би ла Клин то на за „сек су ал но уз не ми ра ва ње” или му сли
ма не за „хо мо фо би ју”. Све ово во ди до за ме не хри шћан ске ети ке 
ра ди кал ном иде о ло ги јом.

По ли тич ка слат ка зам ка

Ови но ви род ни зло чи ни ни су на ста ли на су прот сек су ал ној 
сло бо ди, већ су њен нео дво ји ви до да так. За ни мљи во је да но ви 
зло чи ни де лу ју за јед но и у са рад њи са но вим сло бо да ма. Оно што 
је мо жда нај зна чај ни ја – а опет, нај ма ње за па же на – од ли ка род них 
зло чи на је сте моћ глат ког ком би но ва ња про ши ре не сек су ал не 
сло бо де са сма ње ном гра ђан ском сло бо дом: сек су ал ног осло бо
ђе ња са по ли тич ком ре пре си јом.

Мно ги сма тра ју да је па ра док сал но да фе ми нист ки ње охра бру
ју сло бо дан секс док исто вре ме но тра же но ве на чи не за ка жња ва ње 

35 “Wrong Arm of the Law”, le a ding co lumn, Daily Te le graph, 31 July 2012 
(http://www.te le graph.co .uk /com ment/te le graphvi ew/9432252/Wrongarmofthe 
law.html); “Chri stian Pre ac her Vows to Fight...”, Daily Mail, 2 May 2010 (http://www.
dailymail.co.uk/news/ar tic le1270650/Chri stianpre ac hertrialpu blicor derof fen
cessa yin gho mo se xu a litysi n.html#ixzz0n9nOnTGZ).
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му шка ра ца за сек су ал не чи но ве. А ма ло је оних ко ји раз у ме ју ве зу 
из ме ђу ове две ства ри. „Док про фе сор ке до ма ћин ства лу па ју у 
ше р пе и лон це и зви жде пи штаљ ка ма на ми тин зи ма про тив си ло
ва ња”, уо ча ва Хе дер Мек до налд, „у су сед ном сту дент ском до му 
са вет ни ци бру цо ша и де ка ни де ле са ве те за бо ље ор га зме и упо тре
бу сек су ал них игра ча ка. То ни је слу чај ност: секс обез бе ђу је по ли
тич ко оруж је”. 

До зло чи на обич но до ла зи ка да је не ка но ва сек су ал на сло бо да 
оштро зах те ва на као нео п ход на за осло бо ђе ње же на од не ког ви да 
„угње та ва ња” – иа ко је, су штин ски, но ва сло бо да под јед на ко при
ма мљи ва му шкар ци ма, по себ но мла ди ма ко ји има ју из ра жен ли
би до и ма ло од го вор но сти. Ово има за по сле ди цу кри ми нал ну 
оп ту жбу (обич но) про тив му шкар ца ко ји за гри зе ма мац при хва
тив ши ужи ва ње у но во до зво ље ним за до вољ стви ма:

– Ин си сти ра ње на ужи ва њу же на у нео ба ве зном сек су, ка ко 
се сма тра да то му шкар ци чи не, пре тва ра се у оп ту жбе за „си ло
ва ње”, чак и ка да по сто ји при ста нак (ово је са да че ста по ја ва на 
фа кул те ти ма и у вој сци).36

– Зах те ви за при ступ од ре ђе ним рад ним ме сти ма, фа кул те
ти ма, вој сци и дру гим по ло жа ји ма ко ји су би ли ре зер ви са ни за 
му шкар це во де оп ту жба ма за сек су ал но „уз не ми ра ва ње” про тив 
му шка ра ца ка да до ђе до не из бе жног раз вит ка сек су ал них од но са 
(ко ји се че сто из ја ло ве), без об зи ра на то ко их је ини ци рао.

– Ван брач на за јед ни ца и раз вод „без кри ви це” су услов за осло
бо ђе ње же на од „па три јар хал ног бра ка”, ко ји во ди до оп ту жби му
шка ра ца за на пу шта ње (чак и ка да же на пре ки не ве зу), та ко ђе до 
оп ту жби за „на си ље” у по ро ди ци и „зло ста вља ње де це”, у ци љу 
оства ри ва ња ста ра тељ ства над де цом и нов ча не на док на де и имо
ви не ко ја иде уз њих. 

– Пр ко сне из ја ве да же на ма ни је по треб на нов ча на по моћ 
му шка ра ца убр зо су усту пи ле ме сто зах те ви ма за хап ше ње и за тва

36 За по след ње ви ди: Step hen Ba sker vil le, “Betsy De Vos Shows Co u ra ge,” 
Daily Cal ler, 25 Sep tem ber 2017, https://www.go o gle.co m /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc= 
s&so ur ce=we b&cd =1&ca d=rj a&uact=8&ved=0ahU KEwjNjv31vu3WA hUI9
IMKHVB8AvEQ Fggo MAA&url=http%3A%2F%2Fdailycal ler.com % 2F2017 %2F09
% 2 F25%2Fbetsyde vosshowsco u ra ge%2F&us g=AOv Vaw 2QNym 9WWY8l6 XzT
Zj DFR kE. Уни вер зи тет ски три бу на ли су је ди ни до би ли ве ли ку па жњу, иа ко чи не 
са мо де лић при че, и „ноћ на мо ра” ко ју оп ту же ни та мо пре жи ва ља ва је ско ро 
за не мар љи ва у по ре ђе њу са су до ви ма ко ји из ри чу за твор ску ка зну. Тер мин је 
пре у зет од Ju dith Gros sman, “A Mot her, a Fe mi nist, Ag hast”, Wall Stre et Jo ur nal, 
16 April 2013, http://on li ne.ws j.co m/ar tic le/SB 10001424127887324600704 57
8  405280211043510.html. За де таљ ни ји пре глед по гле дај те књи гу: Step hen Ba sker
vil le, The New Po li tics of Sex: The Se xu al Re vo lu tion, Ci vil Li ber ti es, and the Growth 
of Go vern men tal Po wer (An ge li co, 2017), ch. 2.
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ра ње без су ђе ња оних му шка ра ца ко ји же на ма не обез бе ђу ју аде
ква тан при ход у ви ду али мен та ци је или из др жа ва ња де те та.

– Про из вод тврд њи да же на ма ни је по треб на му шка за шти та 
је су хи сте рич ни ва па ји за на ме тљи вом по ли циј ском си лом, ино
ва тив ним ка зна ма и ши ре њем ин сти ту ци ја ко је ка жња ва ју стал но 
рас ту ће а не ја сно де фи ни са не об ли ке „на си ља над же на ма”, чак и 
ка да фи зич ки кон такт или прет ња њим не по сто је.

– По твр ђе на пра ва о га је њу де це ван бра ка и без за шти те и 
ди сци пли не ко ју оче ви пру жа ју ре зул ти ра ју зах те ви ма за кри вич
ним го ње њем адо ле сце на та, па чак и де це, због „мал тре ти ра ња” 
из ме ђу се бе, и на кра ју због озбиљ ни јих зло чи на. 

– Тра же но пра во на хо мо сек су ал но опре де ље ње и уче шће у 
јав ној про мо ци ји сек са ау то мат ски до во ди до хап ше ња или ућут
ки ва ња све ште ни ка, „си ле џи ја”, и би ло ко га ко при го ва ра, ру га се 
или угро жа ва „осе ћа ња” или „по нос” хо мо сек су а ла ца. 

– Зах те ви за ле га ли за ци ју про сти ту ци је под гре ва ју раз дра же
ну по тре бу за про на ла же њем и кри вич ним го ње њем не и ме но ва них 
„тр го ва ца сек сом”.

– Пра ва о до је њу на јав ним ме сти ма не спу та на огра ни че њи
ма вла де омо гу ћа ва ју ка жња ва ње по сло да ва ца ко ји по ку ша ва ју да 
на мет ну огра ни че ња на при ват ним рад ним ме сти ма и по је ди на ца 
ко ји из ра жа ва ју лич ну не ла го ду.

– Зах те ви за за јед нич ке про сто ри је за ку па ње за му шкар це и 
же не, као и за јед нич ке то а лет не про сто ри је у сту дент ским до мо
ви ма во де... – па, онај мла дић ко ји ни је до вољ но ин те ли ген тан да 
уо чи зам ку ко ја му се та мо спре ма, мо жда уоп ште не тре ба да сту
ди ра. 

Опет ви ди мо да про гре сив не по ли тич ке док три не ни су ли ше
не „род ног сте ре о ти па”, као што нам је обе ћа но; оне су са мо по ли
ти зо ва не – у овом слу ча ју си ре на је за вод ни ца ко ја ма ми му шкар це 
у „слат ку зам ку” ну де ћи им сек су ал но за до вољ ство, пре не го што 
их уву че у клоп ку ко ја у да на шње вре ме мо же да под ра зу ме ва 
не ко ли ко де ка да про ве де них у за тво ру. 

Ов де, та ко ђе, уо ча ва мо већ по зна ти на чин ко ји ра ди кал на по
ли тич ка иде о ло ги ја ко ри сти да ство ри про блем ко ји он да пред ста
вља као не за до вољ ство, по треб но да би се оправ да ло „осна жи ва ње” 
и агре сив ни ји от пор пре ма про тив ни ци ма.37 „Уто пи сти у ства ри 
по ве ћа ва ју број со ци јал них про бле ма, док твр де да их ре ша ва ју”, 
за па жа Брајс Кри стен сен. „Уто пи сти ко ји не у тра ли зу ју обе леж је 

37 Кла си чан при мер је Mi lo van Dji las, The New Class (New York: Pra e ger, 
1958), 37.
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ро да ве што ко ри сте про бле ме ко је су са ми иза зва ли као оправ да ње 
да при гра бе још ви ше мо ћи.”38 У сва ком слу ча ју, „пра во” по је дин ца 
да ко ри сти но ву сек су ал ну сло бо ду без вла ди них огра ни че ња се, на 
лу кав на чин ко ји са мо ма ло број ни уви ђа ју или пре и спи ту ју, бр зо 
пре тва ра у моћ вла де да ка жња ва – хап си и за тва ра – сва ко га ко се 
су ко би са но вом сло бо дом. Упра во се на овај на чин од пра ва чо ве
ка до ла зи до ја ко бин ске дик та ту ре. Из ја ва фа на ти ка Ан то а на де Сен 
Жи ста – „Не ма сло бо де за не при ја те ље сло бо де!” – чак се ви ше 
од но си на сек су ал ну не го на Фран цу ску ре во лу ци ју.

До да так

Све ово не зна чи да су оп ту же ни му шкар ци не ви ни у по гле ду 
мо ра ла – чак и ка да су прав но не ви ни. Сту ден ти, вој ни ци, по зна
те лич но сти, по пут Хар ви ја Вајн сти на, Џу ли ја на Асан жа и Би ла 
Ко зби ја, ко је ужи ва ју у нео ба ве зном сек су еви дент но тра же не во љу 
и ве ро ват но за слу жу ју оно што им се де ша ва. У не ком тре нут ку, 
њи хо во му че ње се мо гло раз у ме ти кроз аспек те те о ло ги је: иа ко 
их је сам чо век не пра вед но ка знио, од Бо га је усле ди ла аде кват на 
ка зна. Овај те о ло шки прин цип би мо гао да по мог не му шкар ци ма 
и по слу жи као здрав при ступ по мо ћу ког ће се вра ти ти на пра ви 
пут и по пра ви ти не са мо сво је по на ша ње већ и по вољ но ути ца ти 
на цео по ли тич ки про блем. Та ко се ја сно мо же пре не ти по ру ка му
шкар ци ма – сви де ло се то ва ма или не, ви сте они ко ји ће не из бе
жно би ти сма тра ни од го вор ним, сто га би тре ба ло да ви има те мо
рал но (и по ли тич ко?) вођ ство.

Та ко ђе је зна чај но и то да цр кве ни по гла ва ри ни су пред ло жи
ли рас пра ву, већ су скре та ли по глед и др жа ли је зик за зу би ма 
по во дом пи та ња за ко је се чи ни ло да је под њи хо вом ди рект ном 
над ле жно шћу: пи та ња сек су ал ног мо ра ла. Хри шћан ски по гла ва ри 
су то ли ко за стра ше ни да ско ро ни ка да не по ми њу „бра ко лом ство” 
и „пре љу бу” (а ни сам „грех” не по ми њу че сто), чак ни у сво јим 
цр ква ма. Да нас је мно го ве ро ват ни је да ће те чу ти про по вед про
тив „сек су ал ног уз не ми ра ва ња” не го про тив бра ко лом ства и пре
љу бе, упр кос ве ли ким дру штве ним и еко ном ским про бле ми ма 
ко је да нас иза зи ва ју де ца без оче ва.

Ов де по но во ви ди мо циљ да се хри шћан ска ети ка за ме ни 
по ли тич ком иде о ло ги јом.

Чак и по ред то га што је цр ква пре пу сти ла вођ ство, те о ло шки 
прин цип те шко да мо же да оправ да не пра вед не ка зне про тив ква

38 “The End of Gen der Sa nity in Ame ri can Pu blic Li fe”, Mo dern Age, vol. 49, 
no. 4 (Fall 2007), 412.
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зи кри ми на ла. Као пр во, сва ка све тов на вла да мо ра да раз ли ку је 
грех од зло чи на, као што су ста ри вер ски прин ци пи при зна ва ли 
ле ги тим ност Це за ро ве сфе ре и бож је сфе ре. Иро нич но, хи пер се
ку ла ри зо ва ни ра ди ка ли су они ко ји за ме њу ју но ву по ли тич ку тео
ло ги ју и нео те о крат ски при ступ сек су ал ним не при клад но сти ма.

Но ва со ци јал на др жа ва

Ова пу зе ћа кри ми на ли за ци ја има ко ре не у све ве ћој мо ћи и де
ло кру гу вла де, ко ји су на ста ли и при ме њу се под из го во ром сек су ал
ног осло бо ђе ња. Аме рич ки „Oba ma ca re” за кон је по след њи у ни зу 
по ду хва та ши ре ња со ци јал не др жа ве – тај ве ли ки екс пе ри мент отво
ре ног ти па ба ви се ја ча њем вла де, ко је се оправ да ва про бле мом ко ји 
је са мо ство ри ло: ра стом до мо ва са јед ним ро ди те љем. Ове за јед ни
це без очин ске фи гу ре пред ста вља ју по год но тло за зло чин, зло у по
тре бу суп стан ци, бе жа ње из шко ле, и за ско ро све нај ве ће по ре ме
ћа је дру штва са вре ме ног до ба – укљу чу ју ћи, од ско ра, и те ро ри зам.

Со ци јал на др жа ва са да рас по ла же и соп стве ним спе ци ја ли зо
ва ним жан дар ме ри ја ма – моћ ним под зе мљем нео бја шњи ве ква зи
по ли циј ске мо ћи ко ја се ве ћи ни љу ди чи ни пре ви ше ту роб ном да 
би је раз ма тра ли све док не по ста не део њи хо вих жи во та: со ци јал
ни рад, за шти та де це, са ве то ва ли шта за де цу и по ро ди цу, при ме на 
деч јег из др жа ва ња, ма ло лет нич ки и по ро дич ни су до ви, фо рен зич
ка пси хо те ра пи ја – а и при ват не шко ле. Ове ква зи по ли цај це углав
ном иг но ри шу кон зер ва тив не гру пе ко је се бе ка рак те ри шу као 
бра ни о це по ро ди це. Упр кос то ме они увек на ме ћу агре сив ну кон
тро лу над при ват ним жи во ти ма љу ди ко ји има ју де цу – по чев ши од 
си ро ма шних, а за тим и оних из сред ње кла се.39 Со ци јал на ма ши
не ри ја ди рект но охра бру је кри ми на ли тет и кри ми на ли за ци ју.

Ове па то ло шке дру штве не по ја ве на ста ле у со ци јал ним за
јед ни ца ма пред ста вља ју пра ви раз лог до ма ћих тро шко ва вла де, 
укљу чу ју ћи бу џет за по ли ци ју, хап ше ње, обра зо ва ње и дру ге „со
ци јал не слу жбе”. Со ци јал на др жа ва не са мо да је са ма по се би вео
ма ску па и не про дук тив на – она је и сна жан мо тор вла де за ства
ра ње про бле ма ко је би са ма тре ба ло да ре ши. Огр ом ни со ци јал ни 
из да так је сам по се би ре ла тив но ма ли у по ре ђе њу са ефек том умно
жа ва ња ко ји он има на по тро шњу. Тро ше се па ре да де ца по ста ну 
кри ми нал ци, за ви сни ци, про па ли те ти и те ро ри сти – тач но они про
бле ми ко је он да они ко ри сте као оправ да ње за ве ћи број вла ди них 
про гра ма, вла ди не по тро шње и вла ди не мо ћи. То је раз лог због 

39 Step hen Ba sker vil le, “From Wel fa re Sta te to Po li ce Sta te”, The In de pen dent 
Re vi ew, vol. 12, no. 3 (Win ter 2008).
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ко јег мно ги у ве ли кој ме ри кри ве со ци јал ну др жа ву за ду жнич ку 
кри зу.40 Кроз исто ри ју нај у ти цај ни ја дру штва до во де са ма се бе до 
до бро вољ ног бан кро та, ка ко фи нан сиј ског та ко мо рал ног, по др жа
ва ју ћи сек су ал ну де ка ден ци ју.

Сек су а ли за ци ја бр зо тран сфор ми ше ору жа не сна ге у ве ли ку 
до бр о бит др жа ве чи је из да шне бе не фи ци је, на ме ње не тра ди ци о
нал ним по ро диц ма, по ста ју маг нет за са мо хра не мај ке, а са да мо жда 
чак и за хо мо сек су ал це чи ји парт не ри има ју сек су ал но пре но си ве 
бо ле сти.41 У бра ко ра звод ним пар ни ца ма вој ни ци су гли не ни го лу
бо ви ко је пљач ка ју, а па ре из бу џе та иду на деч ју за шти ту и абор
тус.42 Че сто се на ме ти фе ми ни зи ра них при пад ни ка вој ске на ла зе 
вој ни ци ко ји би ва ју оп ту же ни за „сек су ал но уз не ми ра ва ње” и „сек
су ал ни на пад”, слич но као што смо ви де ли на при ме ру фа кул те та.

Сек су а ли за ци ја та ко ђе ути че на моћ вој ске на нео че ки ва не 
на чи не. С јед не стра не, чи ни се да су сек су ал ни ра ди ка ли у цен тру 
та ко зва них „ми ров них” и „ан ти рат них” по кре та и по ку ша ја да се 
вој на моћ вра ти у слу жбу до ма ћих про гра ма. Ипак, ме ша ње вој ске 
је је дан од глав них при о ри те та фе ми нист ки ња и хо мо сек су а ла ца, 
ко ји пред ла жу да агре сив на вој на ак ци ја бу де сред ство осло бо ђе ња 
же на и све ве ће по све ће но сти спољ не по ли ти ке хо мо сек су ал ном 
про гра му.43 Из бор ре чи Хен ри ја Ки син џе ра је зна ча јан: „Вој не ми
си је и ино стра не ин тер вен ци је су [сада] ока рак те ри са не као вид 
со ци јал ног ра да.”44

У ино стран ству су та ко ђе про гра ми при пи са ни еко ном ском 
раз во ју по ста ли део си сте ма гло бал ног бла го ста ња, ра за ра ју ћи 
по ро ди це исто као у за пад ним де мо кра ти ја ма, по ве ћа ва ју ћи број 
по ро ди ца са са мо хра ним ро ди те љи ма и кон стант но го ми ла ју ћи 
про бле ме ко је твр де да ре ша ва ју. От ка ко је марк си стич коле њи ни
стич ка иде о ло ги ја у ве ли кој ме ри дис кре ди то ва на па дом ко му ни зма 
у Евро пи из ме ђу 1989. и 1991. го ди не, про гра ми по мо ћи пра вље ни 
су и при ме њи ва ни у скла ду са фе ми ни стич ком док три ном. Не 
чу ди то што су ови про гра ми осми шље ни да би се ра зо ри ла по
ро ди ца, му шкар ци мар ги на ли зо ва ли, а же не и де ца по ста ли за ви
сни од за пад них слу жбе ни ка ко ји пру жа ју по моћ. У све ве ћој ме ри, 

40 “Eu ro pe’s En ti tle ment Rec ko ning”, edi to rial, Wall Stre et Jo ur nal, 10 No vem
ber 2011 (http://on li ne.ws j.co m/ar tic le/SB 100014240529702041 90 70 4 5 770 26 19 42 05
4 95 230.html); Tom G. Pal mer (ed.), Af ter the Wel fa re Sta te (Ot ta wa, Il li no is: Atlas 
Net work, 2012).

41 Ela i ne Don nelly, “Con struc ting the CoEd Mi li tary”, Du ke Jo ur nal of Gen der 
Law and Po licy, vol. 14 (2007), 936–937.

42 Step hen Ba sker vil le, “The Fat hers’ War”, The Ame ri can Con ser va ti ve, vol. 
4, no. 20 (24 Oc to ber 2005).

43 Wil li am Lind, “War for Wo men”, The Ame ri can Con ser va ti ve, on li ne edi tion, 
3 Ja nu ary 2011, http://www.the a me ri can con ser va ti ve.com /ar tic les/wa rfo rwo men/.

44 “Po wer Shifts”, Sur vi val, vol. 52, no. 6 (2010), 206.



331

бо га те зе мље ко ри сте ино стра ну по моћ као пред ност на осно ву 
ко је при ти ска ју тра ди ци о нал на дру штва да усво је хо мо сек су ал ни 
про грам и ти ме ком про ми ту ју сво је ре ли ги о зне прин ци пе.45

Та ко ђе, сек су ал ни иде о ло зи су по ли ти зо ва ли и по гор ша ли 
епи де ми ју АИДСом на Гло бал ном ју гу, са бо ти ра ју ефи ка сне кам
па ње за ап сти нен ци ју и вер ност на у штрб ди стри бу ци је кон до ма, 
ко ја је, иа ко ин спи ри са на иде о ло шки, бес ко ри сна, што до во ди до 
да љег ши ре ња бо ле сти и до ми ли о на не по треб них смр ти. „Ова кав 
при ступ је имао нај ло ши ји ути цај на јав но здра вље у исто ри ји”, 
ис ти че Едвар Грин са Фа кул те та за јав но здра вље Уни вер зи те та 
Хар вард, „про тра ће не су ми ли јар де до ла ра од по ре за, а од ба че не 
су јеф ти не, јед но став не, ло кал не, кул тур но уте ме ље не стра те ги је... 
ко је су спа сле ми ли о не”. Ово Грин на зи ва „епи де ми јом ко ја је има
ла нај ве ће шан се да бу де из бег ну та”, а при пи су је је „сек су ал ној 
иде о ло ги ји”.46

Ор га ни за ци је по пут Ује ди ње них на ци ја и Европ ске уни је 
функ ци о ни шу до ста дру га чи је не го што се то при ка зу је у ме ди
ји ма. Не ће мо пре те ра ти ако ка же мо да ве ћи на функ ци о не ра ових 
ор га ни за ци ја (по себ но Ује ди ње них на ци ја) уче ству је у про мо ви са
њу сек су ал ног ра ди ка ли зма ши ром све та. То ком по след њих го ди на 
вла да ви не, Оба ми на ад ми ни стра ци ја је у цен тар спољ не по ли ти ке 
ста ви ла сек су ал ност. По ли ти за ци ја сек су ал но сти укљу чу је и по
ли ти за ци ју ње ног про из во да –де це – као и ко ри шће ње де це као сред
ста ва и ору ђа по мо ћу ког од ра сли сти чу и рас по де љу ју моћ. Че сто се 
пред ста вља да се све то ра ди у слу жби „деч јих пра ва”, уз по сле дич
на огра ни че ња ро ди тељ ских пра ва. Не са мо да су ро ди те љи ко ји 
обра зу ју де цу код ку ће на ме ти слу жбе ни ка вла де већ су и од прав
но не ви них ро ди те ља ши ром За па да од у зи ма на де ца. Уко ли ко не ко 
же ли да спро ве де кон тро лу над лич ним, при ват ним жи во ти ма од
ра слих, нај бо љи на чин да осу је ти от пор је да пред ста ви ка ко је то 
што ра ди „због де це”.

За кљу чак

Ши ром све та, ско ро сва ки де таљ јав ног пла на и про гра ма је 
са да сек су а ли зо ван. Чак и она пи та ња ко ја на из глед не ма ју ве зе 
са сек сом и по ро ди цом са да су по сма тра на у све тлу ути ца ја ко ји 

45 Kat hryn Bal mforth, “Hi jac king Hu man Rights”, spe ech de li ve red at the 
World Con gress of Fa mi li es, 14–17 No vem ber 1999, WCF web si te: http://www.wor
ldcon gress.org /wcf 2_spkrs/wcf2_bal mforth.htm ; Sha ron Sla ter, Stand for the Fa mily 
(Gil bert, Ari zo na: In gle sto ne, 2009), 3; Da le O’Le ary, The Gen der Agen da (La fayet te, 
LA: Vi tal Is su es Press, 1997), 48.

46 Ed ward Green, Bro ken Pro mi ses: How the AIDS Esta blis hment Has Be trayed  
the De ve lo ping World (Sa u sa li to, CA: Po li Po int Press, 2011), x, 199.
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има ју на „род ну јед на кост” и „род ни иден ти тет” или „род не иден
ти те те”: здрав ство, опо ре зи ва ње, ими гра ци ја, раз ви так, рат – све, 
ка ко нам је ре че но, но си не ку „по себ ну те шко ћу” за же не, „же ну 
и де цу”. „Сма ње ње бу џе та кон гре са би нај ви ше на шко ди ло же на
ма”, сто ји на сај ту Hillа, где су та кви на сло ви уо би ча је ни.47 (Сајт 
Onion је то исме јао на пи сав ши: „Смак све та – Же не, нај те же по го
ђе на ма њи на.”)

Све ово функ ци о ни ше та ко до бро за хва љу ју ћи при род ној бри
зи сва ког дру штва да за шти ти и обез бе ди же не и де цу. Оно што 
сва ко ста бил но дру штво оче ку је за уз врат за то што шти ти и обез бе
ђу је је сте сек су ал но огра ни че ње: уз др жа ва ње од сек са и ро ди тељ
ства за вен ча не љу де. Ови ме ха ни зми – ско ро пот пу но ре ли ги о зни 
– по мо ћу ко јих се охра бру је и на ме ће ово огра ни че ње ва ри ра ју од 
др жа ве до др жа ве, а чи ни се да упра во те ва ри ја ци је пра ве ве ли ку 
раз ли ку у еко ном ском про спе ри те ту и по ли тич кој сло бо ди дру штва. 
У про шло сти, је вреј ска и хри шћан ска дру штва су би ла нај у спе шни
ја, ма да њи хов успех ско ро да су по сти гла и кон фу чи јан ска дру штва.

Сек су ал но огра ни че ње и ње гов вер ски трет ман су упра во оно 
про тив че га се хи пер по ли ти зо ва не же не, адо ле сцен ти и хо мо сек
су ал ци са За па да отво ре но бу не. Они са да ни су ма ње обез бе ђе ни 
и збри ну ти; на про тив, они су нај си гу р ни ји, нај ма ње огра ни че ни 
и нај у ти цај ни ји љу ди у исто ри ји. Оно што са да зах те ва ју је сте 
„осна жи ва ње”, та ко ђе без гра ни ца или огра ни че ња. А до то га је 
до вео зах тев за ужи ва њем при ви ле ги ја оба по ла и осло ба ђа њем 
од од го вор но сти оба по ла. И фе ми ни сти ки ње и хо мо сек су ал ци 
зах те ва ју пра во да пре ма сво јим по тре ба ма би ра ју из ме ђу му шког 
и жен ског мо де ла по на ша ња.

Али же на ма, адо ле сцен ти ма и хо мо сек су ал ци ма ни је по треб на 
моћ ка ко би за шти ти ли и обез бе ди ли сво је по ро ди це. Ако они по
ста ну гла ве „по ро ди ца”, њи хов ау то ри тет пре функ ци о ни ше као 
са рад ник моћ не др жа ве не го као огра ни че ње ње не мо ћи, та ко да 
др жа ва по ста је та ко ја шти ти и обез бе ђу је – на су прот по ро ди ца ма 
на чи јем су че лу хе те ро сек су ал ци. Ове гру пе су, сто га, сло бод не 
да те же мо ћи, као и сек су, опу ште ном – а обе ове те жње њи хо ва 
по ли тич ка ли те ра ту ра отво ре но из ра жа ва. Али жуд ња за мо ћи, 
као и сек су ал на по жу да, не мо гу би ти трај но за до во ље не. Мо гу се 
са мо кон тро ли са ти. Ра ди ка ли су већ од ба ци ли кон тро лу сек са, а 
мој ар гу мент је да они са да од ба цу ју и кон тро лу по ли тич ке мо ћи.48

47 29 July 2011.
48 Обра ти те па жњу на не при стој но ли ко ва ње про фе со ра пра ва са Хар вар

да по во дом ра ди ка ла ко ји са да мо гу да ко ри сте су до ве у ци љу оза ко ње ња сво је 
по ли ти ке, она ко ка ко им од го ва ра, „јер рат је го тов, а ми смо по бе ди ли”. Mark 
Tus hnet, “Aban do ning De fen si ve Cro uch Li be ral Con sti tu ti o na lism”, Bal ki ni za tion, 
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И шта се мо же учи ни ти по пи та њу ово га? 
Др жав не ме ре за огра ни че ње сек су ал не иде о ло ги је су че сто 

про бле ма тич не, јер се сам по се би сек су ал ни ра ди ка ли зам хра ни 
вла ди ном мо ћи и по ве ћа ва др жав ну моћ на у штрб при ват ног жи
во та. 

Нај при хва тљи ве су вер ске ал тер на ти ве. Нај моћ ни ји од го вор 
до са да, исла ми зам, је сте по ли тич ка иде о ло ги ја ко ли ко и вер ски 
по крет. Он је сто га ри вал сек су ал ног ра ди ка ли зма и да ле ко је по
год ни ји да да ље по ве ћа др жав ну моћ, та мо где је то мо гу ће.49 Ни је 
слу чај ност што је дру га нај ве ћа ал тер на ти ва за уре ђе ње сек су ал
них и по ро дич них од но са, хри шћан ство, са да исто вре ме но на ме ти 
сек су ал них ми ли та на та За па да и ислам ских ми ли та на та Ју га.

„Ре ли ги ја је цен тар сек су ал ног уре ђе ња у ско ро свим дру штви
ма”, ис ти че хо мо сек су ал ни уче њак Де нис Алт ман. „За пра во, мо же 
би ти да је при мар на со ци јал на функ ци ја ре ли ги је да кон тро ли ше 
сек су ал ност.”50 Ово је по јед но ста вље но: као пр во, још јед на ва жна 
со ци јал на функ ци ја ре ли ги је је кон тро ла по бу не де це и не за до вољ
ства од ра слих. Али ово ука зу је на је дан ве о ма кон кре тан при ступ 
ко јим сла бље ње ве ре на За па ду ди рект но пре ти да угро зи дру штве
ни ред и гра ђан ску сло бо ду. Те шко да нас из не на ђу је то што је 
по раст сек су ал не ми ли тант но сти до вео до то га да се као да на шња 
глав на по ли тич ка не су гла си ца ја вља кон фрон та ци ја из ме ђу сек су
ал не сло бо де и ве р ске сло бо де – уз све оста ле.*

Пре ве ла с ен гле ског
Со фи ја Је лић 

6 May 2016, http://bal kin.blog spot.com/2016/05/aban do ningde fen si vecro uchli be ral.
html.

49 Ba sker vil le, “Se xu al Ji had”.
50 Den nis Alt man, Glo bal Sex (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 2002), 6.
* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској, у Но вом Са ду, 8. де цем бра 2017. 

го ди не.




