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Ζούμε στις περιοχές όπου 482,908 παιδιά παντρεύτηκαν κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Στα εδάφη όπου 31,337 παιδιά
παντρεύτηκαν, μόνο κατά το έτος 2015. Και κατά τη διάρκεια του
ίδιου έτους, τουλάχιστον 11,095 παιδικές κακοποιήσεις
καταγγέλθηκαν επίσημα, από τις οποίες 1377 ήταν αγόρια και
9718 ήταν κορίτσια. Σκεφτείτε το: Οι κρατικοί αξιωματούχοι
αυτών των περιοχών διακηρύττουν ότι οι βιαστές θα αφεθούν
ελεύθεροι εάν παντρευτούν τα κορίτσια που έχουν βιάσει.
Παρόλο που το νομοσχέδιο για τη «σεξουαλική κακοποίηση»
προετοιμάστηκε από 6 βουλευτές του AKP[1] και προτάθηκε στις
17 Νοέμβρη αποσύρθηκε από την επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου και
αφαιρέθηκε από το σχέδιο νόμου. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε
τι σημαίνει για μας τις γυναίκες, αυτή η πρόταση, η οποία

αντιμετωπίστηκε από τις διαμαρτυρίες των γυναικών από την ώρα
που εμφανίστηκε.
Το σχέδιο νόμου ανοίγει το δρόμο για το γάμο παιδιών με τους
βιαστές τους
Το προπαρασκευαστικό νομοσχέδιο μείωνε το κατώτατο όριο
ηλικίας για την σεξουαλική συναίνεση από τα 15 έτη στα 12 και
στόχευε να θέσει τις βάσεις για: την ατιμωρησία των δραστών
σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμού στο παρόν, αλλά και σε
μελλοντικές παρόμοιες νομικές υποθέσεις, την απενοχοποίηση
σεξουαλικών εγκλημάτων, την αθώωση των δραστών σεξουαλικής
παρενόχλησης και βιασμού στην περίπτωση που παντρευτούν τα
παιδιά, τα οποία έχουν εκμεταλλευτεί και την δημιουργία
παιδιών-νυφών.
Θα βοηθήσει να δώσουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα για το τι θα
συμβεί στην περίπτωση που το νομοσχέδιο περάσει. Ας σκεφτούμε
την Ayse, η οποία βιάστηκε στην ηλικία των 11 ετών από 20
άνδρες, το 2009. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, εάν κάποιος
από αυτούς τους 20 άνδρες παντρευτεί την Ayse, και οι 20
βιαστές θα αθωωθούν. Θα ισχυριστούν ότι οι 19 άνδρες δεν ήταν
βιαστές, αλλά βοηθοί και ο βιαστής θα έχει απενοχοποιηθεί με
το να παντρευτεί την Ayse. Παρόλο που ο νόμος δεν το θέτει
κατηγορηματικά αυτό, δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε τι
πρόκειται να συμβεί. Όπως ακριβώς δεν είναι δύσκολο να
εξαναγκάσεις ένα κορίτσι 11 ετών να πει ότι «δεν
εξαναγκάστηκα, συναίνεσα», ή «οι άλλοι 19 άνδρες βοήθησαν τον
έναν άνδρα, μόνο ο ένας άνδρας βίασε»… Θα εξαναγκάζονται να
«συναινούν» για ό,τι έζησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Εξαιτίας του φόβου και της καταπίεσης στην κοινωνία που ζούμε,
είναι σπάνιο η σεξουαλική παρενόχληση ή ο βιασμός των γυναικών
και των παιδιών να έρθει στη δημοσιότητα, ή να δικαστεί από το
άδικο δικαστήριο, το οποίο το κράτος αποκαλεί δικαστικό
σύστημα, με εξαίρεση την περίπτωση που η γυναίκα σκοτώνεται ή
μένει έγκυος κατά τη διάρκεια του βιασμού. Αυτό συμβαίνει
επειδή η κοινωνία πιστεύει ότι ο ένοχος δεν είναι ο βιαστής,

αλλά αυτή που έχει βιαστεί. Αυτή η αντίληψη δημιουργήθηκε και
προπαγανδίστηκε φυσικά από το κράτος και εφαρμόζεται κάθε
μέρα. Αν και τα στατιστικά οργανισμών αναφέρουν ότι τα
σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών έχουν αυξηθεί 700% τα
τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Η γυναίκα που φυλάγεται από την κοινωνία, η οποία την
κατηγορεί για ατιμία ή ακόμα και για φόνο θα επιλέξει να
παραμείνει σιωπηλή σχετικά με την σεξουαλική παρενόχλησηβιασμό εκτός αν δεν έχει άλλη επιλογή. Η επιλογή φυσικά δεν
γίνεται με τη θέλησή της. Και το εν λόγω, προτεινόμενο
νομοσχέδιο αποτελεί εκ νέου, φυσικά μέρος της έμφυλης
πολιτικής του κράτους.
Από την αδιαφορία στη σφαγή: Έμφυλες πολιτικές του κράτους
Στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνδρας κέρδιζε εξουσία με την
μετάβαση σε κοινωνίες που είχαν αρχές και κράτος και κάθε φορά
που κέρδιζε εξουσία, την χρησιμοποιούσε πάνω στη γυναίκα. Στις
πατριαρχικές κοινωνίες, η γυναίκα ανήκε στην πατριαρχία για
αιώνες και καταστέλλεται από την εν λόγω αρχή με τους
κοινωνικούς ρόλους που επιβάλλονται πάνω της. Το κράτος
δημιούργησε τη βία της (ανδρικής) εξουσίας. Η βία εφαρμόστηκε
πάντα στο γυναικείο σώμα. Η πατριαρχία έκανε τις γυναίκες
«καταπιεσμένα αντικείμενα» μέσα από την επιβολή σεξιστικών
τύπων, τη στρατιωτικοποίηση της ζωής και με τον καπιταλισμό
που μετατρέπει την εργασία, το σώμα και την ταυτότητα σε ένα
εμπόρευμα προς αγορά ή πώληση.
Καθώς το κράτος έθεσε ως πυρήνα της κοινωνίας την οικογένεια,
περιέκλεισε την γυναίκα στην οικογένεια. Το θρησκευτικό δόγμα,
οι πολιτισμικές και ηθικές νόρμες, οι κανόνες και οι νόμοι,
ήθη και έθιμα κανονικοποίησαν τον σεξισμό, ο οποίος ασκούνταν
διαρκώς. Η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου», την οποία
τώρα συζητάμε πέρα από το βιολογικό φύλο, καθόρισε την εξουσία
μεταξύ των φύλων, τοποθέτησε τη γυναίκα στο σπίτι, κυριάρχησε
το σώμα της μέσω της σεξουαλικότητας και δημιούργησε κράτη
όπου η ανισότητα καλλιεργείται, προστατεύεται και διαρκώς

αναπαράγεται.
Καθώς οι γυναίκες εκτίθενται στην εκμετάλλευση μέσα από
ποικίλους τρόπους κυριαρχίας σε ένα πατριαρχικό σύστημα, αυτό
συνέβαινε πάντα εξαιτίας της ύπαρξης της εξουσίας. Όχι μόνο
της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Όταν δεν παραβλέπουμε
την αναγκαιότητα της καταστροφής της κοινωνικοπολιτισμικής
εξουσίας του άνδρα, είναι πιθανό να αξιολογήσουμε αυτό το θέμα
συνολικά.
Μολονότι η βία της εξουσίας μερικές φορές εμφανίζεται ως
κρατική βία, για μας τις γυναίκες, αυτή η βία προέρχεται
κυρίως από τους άνδρες. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός
ότι η πραγματική πηγή του προβλήματος είναι η «ύπαρξη της
εξουσίας». Ο ίδιος τύπος βίας κατευθύνεται από την κοινωνία
και σε άλλες ετερότητες. Η εξουσία, επίσης, διαμορφώνει την
πολιτική της καταπίεσης μέσω αυτών των ετεροτήτων.
Κακοποιούμαστε σεξουαλικά, βιαζόμαστε και αυτοί οι βιασμοί
νομιμοποιούνται από το κράτος. Δολοφονούμαστε συστηματικά από
τον άνδρα τρομοκράτη, κλεινόμαστε στα σπίτια και στην
οικογένεια και υπακούμε στον άνδρα. Με το να ζούμε αυτή τη ζωή
πώς θα απελευθερωθούμε από τα κελιά που είμαστε κλεισμένες;
Πώς να πάρουμε πίσω τις ζωές μας; Πώς να χειραφετηθούμε από
την καταπίεση και τη βία της πατριαρχίας; Πρέπει να σκεφτούμε
ξανά τι θέλουμε για τις ζωές μας και για την ελευθερία μας.
Η γυναίκα και ο εγγυητής του παραδοσιακού κράτους σήμερα, AKP
Οι έμφυλες πολιτικές του κράτους κινούνται πέρα από την
αγνόηση της ταυτότητας και του σώματος των γυναικών και
διαμορφώθηκαν από τον στόχο της δημιουργίας της «συντηρητικής
κοινωνίας». Η είσοδος του ελέγχου γεννήσεων στην πολιτική
ατζέντα λέγοντας ότι «είναι αμαρτία», η απαγόρευση των
εκτρώσεων λέγοντας ότι είναι «σφαγή», είναι πολιτικές ελέγχου
του πληθυσμού από μόνες τους. Αλλά πέραν τούτου, όλες αυτές οι
πολιτικές σχετίζονται με τον στόχο του AKP, ο οποίος είναι η
δημιουργία και η ανάπτυξη μιας συντηρητικής κοινωνίας.

Το κράτος που ενδιαφέρεται για τη γυναίκα που γεννάει «πολύ» ή
για τη γυναίκα που είναι αναγκασμένη από την απαγόρευση των
εκτρώσεων να γεννήσει αν και έμεινε έγκυος από βιασμό, από τη
μια πλευρά διατηρεί την «υποταγμένη» ταυτότητα της γυναίκας
και από την άλλη πλευρά διατηρεί την εξουσία του άνδρα, μέσα
από τις πολιτικές ελέγχου του πληθυσμού και του σώματος
εναντίον των γυναικών. Αυτός ο στόχος υποστηρίζεται όχι μόνο
από τους νόμους, αλλά επίσης και από τον καθημερινό λόγο των
κρατικών αξιωματούχων, ειδικών κύκλων του AKP, τα κυρίαρχα ΜΜΕ
και μέσω πολλών άλλων καναλιών.
Στις 18 Νοεμβρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Bekir Bozdag στη
δήλωσή του για το νομοσχέδιο για τον βιασμό είπε: «Το
νομοσχέδιο σκοπεύει μόνο στην εξάλειψη της θυματοποίησης των
γυναικών εκτός, των ανδρών εντός (φυλακή), των παιδιών που
γεννιούνται από αυτούς τους γάμους και των οικογενειών τους».
Αγνόησε εντελώς τη γυναίκα και ευλόγησε την οικογένεια μέσω
ενός γάμου, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα βιασμού.
Αυτή η επίθεση εισβάλλει σε όλη τη σφαίρα της γυναικείας ζωής.
Οι κρατικοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν την εξουσία για να
καθορίσουν οτιδήποτε σχετίζεται με τη γυναίκα, από την
εξωτερική εμφάνιση ως τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα στις 24
Ιουλίου, τα λόγια του τότε Αντιπροέδρου Bulent Arinc «οι
γυναίκες δεν πρέπει να γελάνε δυνατά στον δρόμο. Η γυναίκα που
γελάει είναι ανήθικη», καθορίζουν το πώς πρέπει να γελάμε.
Από την άλλη πλευρά κλείνει το μάτι στους άνδρες υπόρρητα,
νομιμοποιώντας οτιδήποτε συμβεί σε μια γυναίκα που στερείται
ηθικής. Τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους, ο Πρωθυπουργός Recep
Tayyip Erdogan με τη δική του δήλωση ότι «ο έλεγχος γεννήσεων
είναι προδοσία» ισχυρίστηκε ότι οι μέθοδοι ελέγχου των
γεννήσεων διακινήθηκαν από εχθρούς που επιδιώκουν να στεγνώσει
το τουρκικό αίμα και οι γυναίκες που χρησιμοποιούν μεθόδους
αντισύλληψης είναι προδότριες.
Ακόμα θυμόμαστε τη δήλωση του Erdogan στις 28 Δεκεμβρίου του
2011, μετά τη σφαγή του Roboski, η οποία πραγματοποιήθηκε
ενόσω ο νόμος για την απαγόρευση εκτρώσεων βρισκόταν στην

πολιτική ατζέντα σε εκείνες τις περιοχές, λέγοντας ότι η
έκτρωση

είναι μια

Uludere[2].

Τον Μάη του 2012,
αναφορικά με το ζήτημα
της εγκυμοσύνης μετά
από βιασμό ο υπουργός
υγείας Recep Akdag
είχε δηλώσει: «εάν
κάτι κακό συμβεί σε
αυτή,
πρέπει
να
γεννήσει. Το κράτος θα
το
φροντίσει
(το
μωρό)». Επίσης, ο
δήμαρχος της Άγκυρας Melih Gokcek δήλωσε σχετικά με τις
γυναίκες που αναζητούν να κάνουν έκτρωση μετά από βιασμό, «Το
παιδί δεν έχει καμιά ενοχή, αφήστε τη μητέρα να πεθάνει».
Αυτές οι μισογύνικες δηλώσεις, που μερικές φορές αγνοούν τη
ζωή των γυναικών και μερικές φορές τις στοχοποιούν απευθείας
είναι αμέτρητες. Και το θέμα φυσικά δεν περιορίζεται μόνο σε
αυτές. Εκτός από το αφήγημα περί της εξουσίας του άνδρα, είναι
οι καθυστερημένες ποινές
παρενόχλησης γυναικών, οι

σε περιπτώσεις σεξουαλικής
καθυστερημένες καταδίκες σε

υποθέσεις βιασμών, ποινές φυλάκισης που τρέπονται σε ποινές
προστίμων, άνδρες δολοφόνοι λαμβάνουν μειωμένη ποινή λόγω
άδικης πρόκλησης και καλής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της
υπόθεσης. Αυτή είναι η αδικία που ήδη ζούμε. Και το θέμα δεν
περιορίζεται μόνο στην περίοδο διακυβέρνησης του AKP. Ο λόγος
και οι νόμοι όλων των εξουσιαστικών αρχών βρίσκονται στην ίδια
γραμμή πλεύσης. Όπως προαναφέραμε, το θέμα δεν ήταν αυτή ή
άλλη εξουσία, αλλά αυτή καθεαυτή η «εξουσία».
Λες και όλα αυτά δεν ήταν ήδη αρκετά. Η εξουσία του άνδρα για
μια ακόμη φορά δημιούργησε μια ατζέντα που εξαγριώνει τις
γυναίκες με ένα σχέδιο νόμου που ενθαρρύνει το γάμο παιδιών με
τους βιαστές τους. Η απόσυρση του νομοσχεδίου έγινε ένα από τα

πιο χειροπιαστά παραδείγματα που δείχνει ότι οι γυναίκες
μπορούν να απελευθερωθούν μέσω της αντίστασης.
Η αντίσταση των γυναικών λέει # Tecavüz Meşrulaş tırılamaz # Ο
βιασμός δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί
Το κράτος που απαγορεύει την κυκλοφορία στους δρόμους σήμερα
χρησιμοποιώντας την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ως δικαιολογία,
εκτελεί δολοφονικές πολιτικές απέναντι στους αγώνες των
γυναικών, κλείνοντας ενώσεις γυναικών, συλλαμβάνοντας γυναίκες
που παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία και βασανίζει γυναίκες.
Επίσης, στον υψηλής έντασης πόλεμο στο Bakur (Βόρειο
Κουρδιστάν)-στην πραγματικότητα ήδη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης- ακριβώς λίγο πριν διακηρυχτεί από το κράτος η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι γυναίκες στοχοποιήθηκαν ευθέως
από τις επιθέσεις. Η μητέρα, η οποία, εξαιτίας της απαγόρευσης
κυκλοφορίας, δεν μπορούσε να θάψει την κόρη της που σκοτώθηκε
από το κράτος, το παιδί που δεν μπορούσε να πάρει το νεκρό
σώμα της μητέρας του και έπρεπε να το βλέπει για 7 μέρες, οι
αδερφές μας, οι φίλες μας, οι συντρόφισσές μας που βιάστηκαν
και σκοτώθηκαν από στρατιώτες- εάν αυτά δεν φτάνουν- εκτέθηκαν
γυμνές στα κοινωνικά δίκτυα… Πολλές άλλες ζωές κλέφτηκαν στην
περίοδο της έκτακτης ανάγκης. Κλέβονται σήμερα.
Σε αυτές τις συνθήκες το κράτος που βασίζει την ύπαρξή του
στην αρρενωπότητά του, και στους νόμους του κράτους,
πραγματοποιεί μια συνολική επίθεση στη ζωή μας, στη ζωή των
γυναικών. Το νομοσχέδιο για τον βιασμό είναι μόνο ένα μέρος
αυτής της συνολικής επίθεσης, το τελευταίο επεισόδιο του
βιασμού που συντελείται από το κράτος για χρόνια.
Λίγες ώρες αφότου το νομοσχέδιο εισήχθη στην ατζέντα από τους
6 βουλευτές του AKP, οι γυναίκες ξεκίνησαν να διαδηλώνουν σε
πολλές πόλεις. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ως καθιστικές από
20-30 ανθρώπους και μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις δεκάδων
χιλιάδων την επόμενη νύχτα. Η αστυνομία που απαγόρευσε την
κυκλοφορία τους στους δρόμους, στις πλατείες και κάθε είδους
διαμαρτυρία χρησιμοποιώντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως

δικαιολογία, δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτές τις τόσες
πολλές γυναίκες και υποχώρησε. Επειδή οι διαμαρτυρίες
συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν χωρίς να σταματήσουν, παρά τις
επιθέσεις της αστυνομίας και επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από
όλον τον κόσμο, το νομοσχέδιο έπρεπε να αποσυρθεί. Εν
κατακλείδι, οι γυναίκες απέτρεψαν το νόμο και επίσης άνοιξαν
τις κλειδωμένες πόρτες των δρόμων για τους διαδηλωτές.
Να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες μας ζωές: Οργανωμένος αγώνας!
Εμείς οι αναρχικές γυναίκες, γνωρίζουμε ότι η χειραφέτησή μας
δεν σχετίζεται ούτε με τους νόμους που προτείνει το κράτος και
αργότερα τους αποσύρει, ούτε με τις τιμωρίες του, ούτε με την
υποτιθέμενη δικαιοσύνη του. Σαφώς γνωρίζουμε ότι το νομοσχέδιο
για τη «σεξουαλική εκμετάλλευση» θα αναθεωρηθεί και θα
προταθεί εκ νέου λίγο καιρό αργότερα και θα επανέρθει στην
ατζέντα με νέες προτάσεις που στόχο θα έχουν να επιτεθούν στις
ζωές μας.
Γνωρίζουμε, επίσης, ότι καμιά δικαιοσύνη που αγνοεί το
γυναικείο σώμα, την ταυτότητα και την ύπαρξη, που η ίδια είναι
αρσενική και βασίζει την διατήρηση της στην αρρενωπότητα, δεν
μπορεί να ζητήσει το λογαριασμό για αυτές τις δολοφονημένες
γυναίκες. Φυσικά δεν είναι δυνατό να ζητήσει λογαριασμό για τα
καταστραμμένα όνειρα και τις ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της
αρσενικής δικαιοσύνης του αρσενικού κράτους. Επειδή ούτε η
οργή που μεγαλώνει κάθε φορά που μια γυναίκα δολοφονείται δεν
θα βρει καμιά δικαιοσύνη, ούτε ο πόνος για τους χαμένους θα
σταματήσει με τις φυλακίσεις.
Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δώσουμε έμφαση για μια ακόμη
φορά στο ότι ο μόνος τρόπος της ύπαρξης μας ενάντια στο
κράτος, που διατηρεί την ύπαρξή του καταστρέφοντας τις ζωές
μας, είναι να οργανωθούμε
και να παλεύουμε. Η ασπίδα της
γυναίκας εναντίον του άνδρα και του κράτους μπορεί να είναι
μόνο η γυναικεία αλληλεγγύη. Η γυναίκα που είναι μόνη και
αδύναμη ενάντια στην εξουσία, μπορεί να αντιμετωπίσει τον
εχθρό όταν είναι μαζί με τις γυναίκες σαν και αυτή. Η

αλληλεγγύη είναι ανίκητη.
Η γυναίκα μπορεί να φτιάξει την ύπαρξή της μαζί με άλλες
γυναίκες όταν απορρίψει την εξουσία και όλους τους τύπους της
κυριαρχίας που έχουν δημιουργηθεί από την ίδια εξουσία. Η
γυναίκα που στέκεται απέναντι στην εξουσία και γίνεται ενεργό
υποκείμενο με το να αντιστέκεται σε αυτή την εξουσία μπορεί να
κάνει την ύπαρξή της και να δημιουργήσει τη δική της
επανάσταση. Αυτή η εσωτερική επανάσταση της γυναίκας, είναι η
επανάσταση της γυναίκας και όλων των ανθρώπων που δρουν όπως
φαντάζονται, έχουν τον έλεγχο των ζωών τους και
απελευθερώνονται.
[1] Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
[2] Uludere είναι ένα τούρκικο όνομα για ένα κουρδικό χωριό
όπου 34 πολίτες σφαγιάστηκαν από κρατικό βομβαρδισμό.

