ekofeminismi
Patriarkaatti ei tarkoita ainoastaan miesten ja miehisyyden ylivaltaa naisiin ja
feminiinisyyteen, vaan myös miesten ylivaltaa luontoon.

“Jos miehinen yhteiskunta jatkuu, huomenna ei ole ihmisyyttä”
- Françoise d’Eaubonne

-HISTORIA1730
Amrita Devi

Uhrasi Intiassa henkensä kolmen tyttärensä ja 363 muun kyläläisen
kanssa puolustaessaan Khejarlin kylän puita hakkuilta.

1974
Françoise d’Eaubonne

1962
Rachel Carson

1949
Simone de Beauvoir

Ottaa käsitteen ekofeminismi
käyttöön kirjassaan
“Le feminisme ou la mort”
(Feminismi tai kuolema).

“Ihminen on osa luontoa, ja
sota luontoa vastaan on
vääjäämättä sotaa meitä
itseämme vastaan”.

“Naiseksi ei synnytä,
naiseksi tullaan”.

1978
Lois Gibbs

1978
Susan Griffin

1987
Riane Eisler

Johtaa mielenosoituksia
saatuaan selville, että hänen
asuinalueensa, New Yorkin Love
Canal, on rakennettu
ongelmajätekaatopaikan päälle.

Meidän täytyy löytää
uudelleen patriarkaalisen
ylivallan seurauksena
kadottamamme naisten ja
luonnon välinen yhteys.

Hoitavan ja huolehtivan
talouden ja yhteiskunnan
rakentaminen.

2011
Alicia Puleo

1998
Ivone Gebara

Ympäristötoiminta ilman
sukupuolinäkökulmaa ei ole
mahdollista.

Arvostelee vapautuksen
teologiaa liiallisesta ihmis- ja
mieskeskeisyydestä.

1993
Maria Mies ja
Vandana Shiva
Kapitalismin logiikka
perustuu patriarkaaliseen
näkemykseen.

-EHDOTUKSIAEtelän
ekofeminismi
Konstruktivismi
Naisten ja luonnon välinen suhde
on syntynyt yhteiskunnallisen
rakenteen seurauksena. Se liittyy
kapitalismia ja patriarkaattia
ylläpitävään sukupuolittuneeseen
työnjakoon.

Globaaliin etelään kohdistuvat
väärät kehitystoimet lisäävät
naisten ja luonnon riistoa
pohjoisen eliitin hyväksi.

Essentialismi
Luonnon puolustaminen on
luontainen osa naisidentiteettiä.
Koska naiset voivat synnyttää,
heillä on sisäsyntyinen kyky
haastaa järjestelmä. Naiset ovat
elämän luojia.

Ekumeeninen
ekofeminismi

Kehoni, reviirini
Patriarkaatin,
siirtomaavallan ja
kapitalismin väkivalloin
murtama ja haavoittama
keho.

Monoteistinen,
miessukupuolinen
jumalkäsitys on vihamielinen
ajatusmalli, joka johtaa myös
Maan riistokäytön
oikeutukseen.

Ei ole vain yhtä ekofeminismiä, pikemminkin on jatkuvassa
vuoropuhelussa ja keskustelussa olevien ekofeminististen
liikkeiden moninaisuus.

-KESKUSTELUJA JA HAASTEITAEkofeminismin ja muiden järjestelmävaihtoehtojen
välinen täydentävyys on tärkeää patriarkaatin
syrjäyttämiseksi. Patriarkaatti on historiallisesti
ensimmäisiä rakenteellisen alistamisen muotoja, ja
se näkyy jopa sosiaalisessa muutoksessa, joka
edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sopusointua
luonnon kanssa.
Elämästä huolehtiminen ja hoiva ovat
ihmisen ja muun luonnon välisen suhteen
rakentamisen perusedellytyksiä.

Ekofeministisen lähestymistavan mukaan
ihmiskeskeisyyden lisäksi on päästettävä
irti myös mieskeskeisyydestä; tämä on
olennaista myös Maaemon oikeuksien
ajamisen näkökulmasta.

Valtarakenteiden radikaali muutos vaatii
niiden feminisointia, jotta ihmiskunta
voidaan vapauttaa ja tasapaino luonnon
kanssa palauttaa.
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