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Στη Γαλλία ακούει κανείς συχνά αυτές τις μέρες τη λέξη «χαστούκι». Κυρίως γυναίκες τη
χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται στη νέα κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα χαστούκι του προέδρου
Εμμανουέλ Μακρόν σε όλους αυτούς που πολέμησαν ενάντια στη σεξουαλική βία, πιστεύει η
Λοράνς Ροσινιόλ, πρώην υπουργός Ισότητας των δυο φύλων. Και δεν είναι η μόνη που το πιστεύει
αυτό. Η ιστοσελίδα Politico διερωτάται μάλιστα εάν ο Μακρόν έχει κάποιο πρόβλημα με τις γυναίκες.

Η νέα κυβέρνηση παρουσιάστηκε την προηγούμενη
εβδομάδα και στόχος ήταν ένα νέο ξεκίνημα του
προέδρου Μακρόν. Στο στόχαστρο της κριτικής
βρίσκονται κυρίως δυο άνδρες: ο υπουργός Εσωτερικών
Ζεράλντ Νταρμανέν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ερίκ
Ντυπόν-Μορέτι. Εναντίον του πρώτου εκκρεμούν
κατηγορίες για βιασμό και ο δεύτερος θεωρείται ο
εκπρόσωπος της εκστρατείας κατά το MeToo.

Στο τέλος Ιουνίου όλα φάνταζαν ακόμα πολύ ωραία. Στις
δημοτικές εκλογές, σε πολλούς μεγάλους δήμους, είχαν
παντού αναδειχθεί γυναίκες. Στο Παρίσι, το
Στρασβούργο, τη Λίλλη, τη Μασσαλία ή τη Νάντη.
Πολλοί πίστευαν ακόμα τότε ότι ο Μακρόν θα
αντικαθιστούσε τον πρωθυπουργό με μια γυναίκα. Στη

συνέχεια ήρθε ο ανασχηματισμός και για πολλούς η απογοήτευση ήταν μεγάλη.

Οι αμφιλεγόμενοι …

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ερίκ Ντυπόν-Μορέτι
είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα πυρά. Αρμόδιο δικαστήριο θέλει τώρα να επανεξετάσει την
κατηγορία του πρώτου για βιασμό που είχε μπει στο αρχείο. Μια γυναίκα τον κατηγορεί ότι της
ζήτησε σεξ ως αντάλλαγμα για νομικές υπηρεσίες το 2009. Η γυναίκα προσέφυγε στη δικαιοσύνη το
2017, ωστόσο ο Νταρμανέν αρνείται τις κατηγορίες.

Από τότε που ανέλαβε τα καθηκοντά του γίνονται συχνά διαδηλώσεις. Ο ίδιος πάντως δεν σταματάει
να δηλώνει πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τους υπουργούς Εσωτερικών.

Την τοποθέτηση του διάσημου δικηγόρου Ντυπόν-Μορέτι στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης,
γυναικείες οργανώσεις τη βλέπουν εξίσου επικριτικά. Ο 59χρονος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει
το 2019 για τις γυναίκες που διασφαλίζουν ένα ρόλο κάνοντας σεξ πως δεν πρόκειται για βιασμό
αλλά για «εκστρατεία διαφήμισης του καναπέ». Επίσης ότι η καμπάνια του MeToo είναι σημαντική
αλλά υπάρχουν και πολλές «τρελές» που λένε βλακείες για τους άνδρες.

Επιτυχίες, αν και οι αριθμοί λένε άλλα…

H ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λε Πεν
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Η κριτική για τη νέα κυβέρνηση δεν εξαντλείται όμως μόνο σε αυτούς τους δυο άνδρες. Τα
μεγαλύτερα υπουργεία πήγαν σε ανδρικά χέρια. Μόνο τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Άμυνας και
Εργασίας πήραν γυναίκες.

Ο 55χρονος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δεν αντιπροσωπεύει παρά το παλιό πολιτικό σύστημα,
πιστεύουν πολλοί. Και όσο για τις περίφημες νίκες των γυναικών στις δημοτικές εκλογές, εάν
κοιτάξει κανείς καλύτερα τους αριθμούς θα διαπιστώσει πως μόνο το 20% των εκλεγμένων
δημάρχων είναι γυναίκες. Είναι βέβαια καλύτερα τα ποσοστά σε σύγκριση με το παρελθόν, ωστόσο
κυρίως οι αριστεροί και οι Πράσινοι έστειλαν γυναίκες στον προεκλογικό αγώνα.

Παρόλα αυτά πολλοί λένε πως ο Μακρόν έχει πάντα να κάνει με ισχυρές γυναίκες. Η κύρια
αντίπαλός του είναι η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, καθώς και η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού Αν
Ινταλγκό που υποστηρίζεται και από τους Πράσινους. Εάν η τελευταία είχε και τη στήριξη
των αριστερών θα ήταν πραγματικά πολύ ισχυρή έναντι του Μακρόν. Για αυτό όμως θα έπρεπε
πολλοί άνδρες να κάνουν πίσω, κάτι που πολλοί θεωρούν απίθανο.

Γιούλια Νάουε


