Ζούμε Χαρές Αναζητώντας Νίκες
Ελιάνα Καναβέλη
Στιγμές σεξισμού αλλά και αντισεξισμού στο παγκόσμιο κύπελλο
Μέρες Μουντιάλ. Αγώνες, άγχος, στοίχημα, απογοήτευση, χαρά,
νίκη, ήττα αλλά και σεξισμός. Το ξέρω, κάποιοι θα πουν με το
που θα διαβάσουν την πρώτη γραμμή: «αμάν πια, παντού βλέπετε
σεξισμό» και θα παρατήσουν το κείμενο γιατί α) έχουν κουραστεί
με την επισήμανση του σεξισμού παντού, β) δεν βλέπουν σεξισμό,
γ) δεν τους ενδιαφέρει, δ) βαριούνται.
Γι’ αυτούς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και
εντοπίζουν ένα ενδιαφέρον σε αυτή την επισήμανση, θα
ακολουθήσει η αναφορά σε κάποιες από τις όψεις τους σεξισμού
αναφορικά με το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, οι οποίες
βέβαια είναι δυνατόν να εντοπιστούν και σε άλλα μεγάλα
αθλητικά γεγονότα, σε μια προσπάθεια όχι να κατακεραυνωθεί το
παγκόσμιο κύπελλο, μιας και η γράφουσα το παρακολουθεί και της
αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά σε μια προσπάθεια το ποδόσφαιρο να
λειτουργήσει ως ένα μέσο αμφισβήτησης και ξεπεράσματος του
σεξισμού. Δύσκολο; Έτσι δείχνουν τα γεγονότα. Εμείς όμως θα
παλεύουμε να αλλάξουμε τους όρους και τους συσχετισμούς, γιατί
η χαρά του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά δεν έχει φύλο
και «σύνορα» και ναι, είναι και δική μας!
Όπως κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση, έτσι και το παγκόσμιο
κύπελλο συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές, άνδρες και γυναίκες.
Η αντίληψη όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν αρέσει στις γυναίκες
είναι παγιωμένη. Στο ραδιόφωνο, συγκεκριμένα το Πρώτο
Πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Ισορροπίες και
Ανισορροπίες», ο παρουσιαστής της εκπομπής αμφισβήτησε το
γεγονός ότι και κορίτσια βλέπουν ποδόσφαιρο και, όταν η
συμπαρουσιάστριά του επέμεινε, απάντησε «καλά, καλά, ας
προχωρήσουμε παρακάτω και ας δώσουμε τον λόγο στον “ειδικό”».
Επρόκειτο για έναν έμπειρο αθλητικογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος την

απαξίωσε και υπονόησε ουσιαστικά ότι αυτό δεν αληθεύει.
Eντέλει, ας ακούσουμε έναν άνδρα που ξέρει να μας πει.
Σαφέστατα εδώ το ποδόσφαιρο και το γήπεδο, παρόλη την εικόνα
της τηλεόρασης που δείχνει και γυναίκες στις κερκίδες, αλλά
και γυναίκες να μιλάνε για αυτό, θεωρείται αδιαπραγμάτευτα
«αρσενικό» έδαφος, το οποίο δεν μπορεί να «μαγαριστεί» από
γυναίκες.
Παρακολουθώντας έναν αγώνα ποδοσφαίρου, στο ημίχρονο βλέπω τη
διαφήμιση του Sportingbet[1], που δείχνει δύο κυρίους,
ντυμένους χειμωνιάτικα μέσα σε ένα τρένο να μας πληροφορούν
ότι πάνε στη Ρωσία για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο
κύπελλο. Ακολουθεί ο διάλογος:
―Περάστε αγαπητέ! Το ταξίδι μέχρι την Ρωσία θα είναι μακρύ!
Δεν βλέπω την ώρα. Μπάλα, μπάλα και όμορφα κορίτσια! Σσσς!
Στη συνέχεια τον δείχνει να προσπαθεί να κατεβάσει τις
περσίδες στο παράθυρο χωρίς να τα καταφέρνει. Τον ρωτάει ο
άλλος:
―Προτιμάτε τις περσίδες;
―Προτιμώ (με έμφαση ειπωμένο) τις Ρωσίδες.
Και αμέσως ξεσπάνε σε γέλια.
Από την παραπάνω διαφήμιση σαφώς κρατάμε τη φράση: «μπάλα,
μπάλα και όμορφα κορίτσια. Σσσς» και τη φράση: «προτιμώ τις
Ρωσίδες». Το ποδόσφαιρο μέσα από την παραπάνω διαφήμιση
γίνεται αντιληπτό και ορατό μέσα από την ανδρική ματιά, η
οποία αντικειμενοποιεί τη γυναικεία υπόσταση και την
αντιμετωπίζει ως μέσο ικανοποίησής της, ακριβώς όπως η μπάλα –
θηλυκά βλέπεις και τα δυο!
Εξάλλου, οι γυναίκες με ρωσική καταγωγή συνήθως
αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, που τις μεταχειρίζεται
και τις αντιλαμβάνεται ως σεξουαλικά αντικείμενα. Το κυρίαρχο
σεξιστικό αφήγημα για αυτές, διαχρονικό και από ό,τι φαίνεται

παγκόσμιο, τις παρουσιάζει ως πολύ όμορφες, σέξυ, καυτές κ.ά.
Άλλωστε οι γυναίκες ρωσικής καταγωγής και γενικότερα οι
γυναίκες από το ανατολικό μπλοκ θεωρούνται ως «κλέφτες» των
Ελλήνων οικογενειαρχών. Επιπλέον, υπάρχει και μια συνενοχή που
δείχνει ακριβώς αυτήν την αντίληψη όταν ο ένας από τους δύο
πρωταγωνιστές κάνει την χειρονομία της σιωπής: «σσσς». Δείχνει
ενδεχομένως μια πράξη όχι κοινωνικά αποδεκτή: η διασκέδαση με
τις γυναίκες αυτές θα γίνει σε ένα πλαίσιο πέραν των αποδεκτών
συμπεριφορών και κρυφά από τις συζύγους τους.
Η συγκεκριμένη διαφήμιση μας ωθεί στη σύνδεση με τον
σεξοτουρισμό, ο οποίος υπάρχει και ανθεί όπου υπάρχει
τουρισμός. Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα αποτελούν ένα «γόνιμο»
έδαφος για την πορνεία αλλά κυρίως για την παράνομη διακίνηση
γυναικών και παιδιών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
σεξουαλικές ανάγκες και απαιτήσεις των τουριστών (Lenskyj,
2013). Οι διακινητές ακολουθούν τις επιταγές της αγοράς,
σύμφωνα με τις οποίες όπου υπάρχει ανάγκη υπάρχει και ζήτηση,
και γι’ αυτόν τον λόγο εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε πλήθη
ανδρών που παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πριν από κάθε τέτοιο μεγάλο
αθλητικό γεγονός διεξάγεται μια anti-trafficking καμπάνια,
προκειμένου να ενημερώσει το κοινό και ιδιαίτερα τους άνδρες.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι καμπάνιες αυτές
λαμβάνουν χώρα στην πραγματικότητα για τα μάτια του κόσμου, με
την έννοια ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλη επίδραση και απήχηση.
Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη στη Ρωσία, ούτε καν για τα μάτια
του κοσμου. Το ρωσικό κράτος δεν έχει νομοθεσία που να
αντιμετωπίζει το trafficking, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο
κύπελλο στη Ρωσία να εμφανίζεται ως ευκαιρία πλουτισμού για
τους διακινητές. Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για αυτή την
κρατική πολιτική διαπίστωσα ότι η Ρωσία κατατάσσεται στη
16 η θέση στη διακίνηση ανθρώπων μεταξύ όλων των χωρών, ενώ
σήμερα υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν
σε καθεστώς δουλείας στη συγκεκριμένη χώρα[2]. Τα συγκεκριμένα
δεδομένα αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο το τι

συμβαίνει στη Ρωσία.
Μια ακόμη έμφυλη και σεξιστική διάσταση που εντοπίζεται στο
παγκόσμιο κύπελλο είναι ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι που
καλύπτουν το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, αν και
επισημαίνεται ο αναβαθμισμένος ρόλος τους στη συγκεκριμένη
διοργάνωση[3], είναι αριθμητικά πολύ λιγότερες από τους άνδρες
συναδέλφους τους[4] και όσες βρίσκονται εκεί αρκετά συχνά
υφίστανται σεξιστικά σχόλια αλλά και επιθέσεις, περισσότερες
από κάθε φορά[5]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δεν είναι
βέβαια το μοναδικό, είναι η δημοσιογράφος Julieth González
Therán[6], της Deutsche Welle, η οποία καθώς έκανε ανταπόκριση
από τη Ρωσία δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, που της έπιασε το
στήθος και τη φίλησε στο μάγουλο.
Οι γυναίκες αθλητικογράφοι είναι συχνά θύματα σεξιστικών
επιθέσων, ιδιαίτερα στην Βραζιλία, και γι’ αυτόν τον λόγο
κάποιες γυναίκες αθλητικογράφοι οδηγήθηκαν στη δημιουργία μιας
ομάδας, η οποία ξεκίνησε μια καμπάνια με το σύνθημα
#DeixaElaTrabalhar (άφησέ την να κάνει τη δουλειά της)[7]. Από
τα παραπάνω προκύπτει ότι το να κάνεις τη δουλειά σου δεν
είναι αυτονόητο και εύκολο σε ένα πεδίο που θεωρείται
«ανδρικό», ακόμα και αν βρισκόμαστε στο 2018 και όχι στο 1920.
Σε αυτά θα προσθέσω μόνο μια ακόμα στιγμή έμφυλης διάστασης
του ποδοσφαίρου. Αυτή κατά την οποία κάποιος εντυπωσιάζεται
(λες και είμαι πυρηνικός φυσικός) όταν διαπιστώνει ότι γνωρίζω
από ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένο βαθιά στο
υποσυνείδητο των ατόμων ως μια «ανδρική» υπόθεση κι ως ένα
καταφύγιο της βίωσης και της επιβεβαίωσης του ανδρισμού τους.
Το γήπεδο όμως λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο και ο δημόσιος
χώρος ανήκει σε όλους και όλες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής,
εθνικότητας, σεξουαλικότητας. Το γήπεδο είναι ένα εύφορο πεδίο
άσκησης πολιτικής και το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει χαρά
σε όλους και όλες δίχως διαχωρισμούς και περιορισμούς.
Το να βρίσκεσαι σε έναν χώρο που θεωρείται «ανδρικός» είναι
σημαντικό γιατί καταρρίπτεις στην πράξη στερεότυπα και

προκαταλήψεις. Ακόμα και αν ασχολούνται με τις «καυτές» της
εξέδρας, με τις γυναίκες σπίκερ που «ουρλιάζουν», τις
«άμπαλες», τις «δήθεν» γνώστριες του ποδοσφαίρου, παραβλέπουν
ότι οι γυναίκες βρίσκονται στο γήπεδο, στον ίδιο χώρο με
αυτούς, με πολλαπλούς ρόλους και μοιράζονται τις ίδιες χαρές,
τις λύπες, τις απογοητεύσεις, την επιτυχία και την αποτυχία
και εκεί οι εμφύλοι ρολοι καταρρίπτονται και αυτό ναι, είναι
νίκη!!
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