ΔΩΣΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ.
Κάνουμε λόγο για το γυναικείο σώμα και τη βίαιη πατριαρχική
συνθήκη, που το μετατρέπει αξιωματικά σε ένα κομμάτι κρέας.
Κάνουμε λόγο για τις σιωπηρές ιστορίες και τους σκοτεινούς
αριθμούς, που νομιμοποιούν το βιασμό ως πρακτική και
προάγουν την κανιβαλιστική νοοτροπία του. Κάνουμε
λόγο για το συντηρητισμό και τις στρεβλώσεις του
ελληνικού δόγματος, που θέλει το θύμα ένοχο και
υπεύθυνο για την αντικειμενοποίηση που υφίσταται.
Δεν εκκινούμε αποκλειστικά από το πρόσφατο
έγκλημα της Ξάνθης. Λαμβάνουμε υπόψη την
-ακόμη αδιερεύνητη- διαπόμπευση νεαρής
κοπέλας σε χωριό της Εύβοιας, το βιασμό της
Αμαρύνθου και την επικυρωμένη, από θεσμούς και
τοπική κοινωνία, αθώωση των δραστών, τις
δημόσιες δηλώσεις λεγόμενων πνευματικών
ανθρώπων για την «προκλητική» γυναικεία
σεξουαλικότητα, τα αριθμητικά δεδομένα, που,
παρότι θολά και ανεπίσημα, δίνουν στον τόπο πρωτεία
σεξουαλικών επιθέσεων, τις ελεγκτικές διαδικασίες
κατόπιν της καταγγελίας ενός βιασμού, όπου το θύμα
καλείται να αποδείξει την «ισχύ» της αθωότητάς του, τις
εκδικάσεις υποθέσεων που βρίσκονται επί χρόνια σε εκκρεμότητα, τη
μηδενική ύπαρξη παρεμβάσεων πρόληψης και δομών υποστήριξης για θύματα κακοποίησης, τη σεξιστική
αρρενωπότητα, που φροντίζει να επιδεικνύει υπερήφανα τον εαυτό της σε κάθε δυνατή ευκαιρία, καθώς
και όλους εκείνους τους μώλωπες στα γυναικεία σώματα, που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.
Ο λόγος περί σεξουαλικοποιημένης βίας είναι στη βάση του στρεβλός. Ο βιασμός δε συνιστά ερωτικό
έγκλημα, αλλά μια προσπάθεια επιβολής και κυριαρχίας επί του γυναικείου σώματος. Είναι ένα
οικουμενικό, παγκόσμιο φαινόμενο, που αλωνίζει ευθαρσώς και απαρέγκλιτα σε κάθε γωνιά του πλανήτη:
από τον τρόμο των γυναικών στην Ινδία (όπου τα περιστατικά βιασμού ανάγονται σε χιλιάδες, με τα
θύματα, πολλές φορές, να εξαναγκάζονται να παντρευτούν τον ίδιο το βιαστή τους) και τη Σομαλία (όπου
γυναίκες-θύματα βιασμού καταδικάζονται σε θάνατο δια λιθοβολισμού ως μοιχές), μέχρι τον φόβο της
καταγγελίας στη Δύση (όπου ο κανονιστικός κρατικός μηχανισμός θα σταθεί στο πλευρό του θύτη,
μπήγοντας το μαχαίρι πιο βαθιά στην πληγή του θύματος). Το ζήτημα της έμφυλης βίας ή της απειλής της
είναι πρωτίστως πολιτικό, δε στέκεται στις πλάτες του υποκειμένου που την υφίσταται, αλλά στα ιεραρχικά
πρότυπα, βάσει των οποίων έχει δομηθεί η κοινωνία.
Ορμώμενες και ορμώμενοι από αυτά και από ακόμη περισσότερα, είμαστε εδώ για να δώσουμε τέλος στη
σιωπή. Δηλώνουμε αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι σε θύματα βίας και καταγγέλλουμε οποιαδήποτε
πατριαρχική, ρατσιστική και σεξιστική επιβολή πάνω στα σώματα και τους εαυτούς μας.
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