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ABSTRACT 

 

To what extent has the legacy of the Second Wave survived as a politics: a project 

that insists on the political dimension of private life and on collective solutions to what 

appear to be individual problems? I begin with a defense of such big questions as legitimate 

despite the plurality of today’s feminisms. Next, I examine the narratives in circulation in 

mainstream discourse, i.e. backlash visions of feminism’s victory and debacle (post-

feminism, “the end of men”, women’s conservatism, etc).But backlash is itself a narrative, a 

dramatic tale of struggle and betrayal – a good feminist story, but not the only one to be told. 

Nancy Frazer, Eva Illouz, Elayne Rapping, Wendy Simonds, Ellen Willis, bell hooks, and 

Hester Eisenstein among others, have argued that second wave ideas have to a remarkable 

extent been incorporated into the cultural mainstream of western democracies, but that this 

mainstreamed feminism is de-politicized – a cultural discourse focused on individual 

fulfillment, suffering and self-help, a corporate discourse about women’s success in a male 

world. Some have argued that feminism has been complicit in its own demise as a radical 

politics: not so much co-opted by a hostile system as gradually re-incorporated into a 

cultural framework that had made its emergence possible. A re-visiting of early radical 

feminist manifestos and essays leads to a similar conclusion:the seeds of trouble were 

internal to feminism from the start, a built-in paradox of 60s personal politics. Some early 

radicals knew it and anticipated the de-radicalization and co-optation. Many of the 

subsequent debates and splits within feminism can be usefully re-read as different versions 

of the same dilemmas: What is feminism’s relationship to capitalism and individualism? 

Should gender justice be negotiated within or against the neo-liberal paradigm?  

 

 

 

 

 

 



מה קרה לפמיניזם מהגל השני )והאם עלינו לבכות או לצחוק בשל כך(: 

 מבט מוטה על השערות סותרות

 אגניישקה גראף

 

 תקציר

באיזו מידה המורשת של הגל השני של הפמיניזם שרדה ההרצאה תשאל 

על   מתעקשכקווים מנחים לפעולה פוליטית ומה נותר מראיית הפמיניזם כפרוייקט ה

קולקטיביים לבעיות שנתפשות ועל פתרונות , המימד הפוליטי של החיים האישיים

? אפתח בהצדקתן של שאלות מסדר גודל כזה כלגיטימיות למרות ריבוי ?כאישיות

כיום בשיח המרכזי  הנאראטיבים המופיעיםמשיך בבחינת וא, הכיוונים בפמיניזם כיום

(mainstream כדוגמת )מתקפה על הפמיניזם שיח ה(backlash)  וטיעוני הקריסה של

נשים וכיו"ב(.  אבל של פמיניזם, "סוף עידן הגברים", שמרנות -הישגי הפמיניזם )פוסט

ספור  –רק נראטיב, דרמה של מאבק ובגידה גם הוא המתקפה על הפמיניזם שיח 

ננסי פרייזר, אווה אילוז, איליין רפינג, וונדי . פמיניסטי טוב, אבל לא היחיד שניתן לספר

, טוענות שהרעיונות של חרות ואסימונדס, הלן וויליס, בל הוקס ואסתר אייזנשטיין 

של  יהפמיניזם מהגל השני הוטמעו במידה מרשימה לתוך המיינסטרים התרבות

מה  -פוליטיזציה -פמיניזם מיינסטרימי זה עבר דה , אלא שמערביותהדמוקרטיות ה

ן בסבל ווידואליסטי; דיושנותר ממנו הוא שיח תרבותי הממוקד במימוש עצמי אינדי

שיח תאגידי על הצלחתן של נשים בעולם של גברים. אחרות אף טענו וועזרה עצמית; 

שיתף פעולה עם מערכת עוינת, הוא ידי -נוכס ונוטרל עלהפמיניזם יותר מאשר כי 

הוא פחות כוחני ושהפמיניזם האם יתכן שהסיפור . תבוסתו כפוליטיקה ראדיקלית

פשוט שולב מחדש במסגרת תרבותית שהפכה את התעצמותו לאפשרי? בחינה 

מחדש של מניפסטים ומאמרים פמיניסטים מוקדמים מעלה את האפשרות כי זרעי 

-הבעיה היו שם מלכתחילה כפרדוקס אינהרנטי של הפוליטיקה האישית של שנות ה

 קואופטציה. הו ראדיקליזציה-ת את תהליך הדה. ראדיקליות אחדות אף ידעו לצפו06

מחשבות אלו תורמות לדיון בדילמות עכשוויות: מהם היחסים בין פמיניזם לקפיטליזם 

ואינדיווידואליזם? האם את המשא ומתן על צדק מגדרי  צריך לקיים מבפנים או כנגד 

 ליברלית?-הפרדיגמה הנאו

 


