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Γράφει ο Αντίοχος

Στην αγορά του Αλ Χαλίλι
Πριν από καμιά 15αριά χρόνια, έτυχε να ακούσω τις ταξιδιωτικές εμπειρίες από την Αίγυπτο, μιας φίλης μου που είχε πάει εκεί με τον άνδρα της. Να τι μου είπε η Μαρία: είχαμε ακούσει πολλά για την αγορά του Αλ Χαλίλι. Πήγαμε λοιπόν εκεί και
κάναμε βόλτες. Φαινόμασταν ξένοι, ειδικά εγώ ως καστανόξανθη. Όποιος Αιγύπτιος περνούσε από δίπλα μου, μου έριχνε κι από μια… τσιμπιά στα… μαλακά. Ο Γιώργος δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Εν τέλει, μόλις επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
και με είδε… μαυρισμένη, νόμισε αρχικά ότι κάτι άλλο έπαθα και πανικοβλήθηκε. «Μην ανησυχείς», του λέω. «Μας πώς να μην ανησυχώ, πως έγινες έτσι;». «Από τις τσιμπιές». Ποιος σε τσιμπούσε;». «Όλοι αυτοί οι μουστακαλήδες που περνούσαν
χαμογελαστοί από δίπλα μου». «Και γιατί δεν μου το’ λεγες;». «Αν τους έλεγες και καμιά κουβέντα, θα μας λιντσάρανε»!

Κανόνες κυκλοφορίας γυναικών στον μουσουλμανικό κόσμο
Αυτά έπαθε η φίλη μου η Μαρία, αν και συνοδευόταν. Αλλά, τι γίνεται με την κυκλοφορία των γυναικών στον μουσουλμανικό κόσμο; Σε κάποιες χώρες, οι γυναίκες απαγορεύεται να κυκλοφορούν χωρίς την συνοδεία ανδρός, καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου (εκτός από δασκάλες και νοσοκόμες, ευπρεπώς ενδεδυμένες – δηλαδή σκεπασμένες από την κορφή μέχρι τα νύχια). Ο συνοδός μπορεί να είναι ο άνδρας τους, ο πατέρας τους, ο αδελφός τους ή και ο γιός τους. Σε κάποιες άλλες,
επιτρέπεται μεν, αλλά με… δική τους ευθύνη, για ότι ήθελε προκύψει. Και αυτό που μπορεί να προκύψει, είναι από τσιμπιές και χερουκλώματα, μέχρι βιασμός, καθότι γυναίκα που κυκλοφορεί μόνη σημαίνει ότι «ψάχνεται»! Εννοείται βεβαίως, ότι
αναφερόμαστε στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όποια διανοηθεί να κυκλοφορήσει μόνη (ή με φιλενάδες της) τη νύχτα, έχει τον βιασμό της στο… τσεπάκι!
Με… τσίγκινο σωβρακάκι
Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από το Αφγανιστάν και δείχνουν μια γυναίκα (πρόκειται για την 25χρονη Κούμπρα Καντέμι*) να κυκλοφορεί στους δρόμους της Καμπούλ με… πανοπλία, υπό τα χλευαστικά σχόλια των ανδρών που τη
συναντούν. Δεν πρόκειται για κάποια βλαμμένη, αλλά για μια γυναίκα που φορά… ειδική τσίγκινη κατασκευή για την προστασία της από την σεξουαλική κακοποίηση («τσίγκινο σωβρακάκι», όπως λέει και το γνωστό ανέκδοτο…)! «Η παρενόχληση
στους δρόμους αποτελεί καθημερινή εμπειρία για γυναίκες και κορίτσια και οι γυναίκες που απευθύνονται στην αστυνομία καταγγέλλοντας το περιστατικό ή απειλές συνήθως δεν δέχονται καμία υποστήριξη», αναφέρει το ινστιτούτο Human Rights
Watch. Όλα αυτά, ενώ το 90% των γυναικών του Αφγανιστάν έχει πέσει θύμα κακοποίησης ακόμα και από συγγενείς, σύμφωνα με την οργάνωση «Women for Afghan women».

Ισχύει παντού και πάντα!
Για τους… ξαναμμένους μωαμεθανούς, το αυτό ισχύει παγκοσμίως. Έτσι έχουν γαλουχηθεί από μικροί. Κι αυτό δεν αλλάζει, όπου κι αν βρεθούν. Με τη μόνη διαφορά, ότι δύσκολα ορμάνε το πρωί ή το μεσημέρι εις τας Ευρώπας, όχι γιατί δεν
επιθυμούν, αλλά γιατί κυκλοφορεί πολύς κόσμος και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τους μπαγλαρώσει η Αστυνομία. Τα βράδια, όμως, αλίμονο σε όποια γυναίκα ή παρέα γυναικών κυκλοφορεί χωρίς αντρική συνοδεία και βρεθεί μπροστά τους,
όπως απέδειξε περίτρανα η πρωτοχρονιάτικη «εμπειρία» των γυναικών της Κολωνίας και των μισών ευρωπαϊκών πόλεων…
Σουηδική αστυνομία: οι γυναίκες να μην κυκλοφορούν μόνες τα βράδια
Ωστόσο, τέτοια φαινόμενα δεν συμβαίνουν μόνο τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς και μόνο στις μεγάλες πόλεις. Συμβαίνουν παντού! Για παράδειγμα, στην μικρή σουηδική πόλη Ostersund, που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, μέσα σε δυο βδομάδες
έγιναν οχτώ σεξουαλικές επιθέσεις, με κοινή περιγραφή για τους δράστες: έμοιαζαν ξένοι, μιλούσαν σπαστά σουηδικά και δεν ήταν μεθυσμένοι.
Και μη μπορώντας να κάνει κάτι διαφορετικό η σουηδική αστυνομία (γιατί εκτός από τους γραπτούς νόμους υπάρχουν και οι… άγραφοι νόμοι της… πολιτικής ορθότητας, και ουέ κι αλίμονο σε όποιον τους παραβεί!) συνέστησε στις Σουηδέζες να
αποφεύγουν να κυκλοφορούν μόνες τους μετά τη δύση του ηλίου!
Τρύπα για να κρυφτούν από την κατακραυγή της κοινωνίας
Γιατί τα γράφω όλα τούτα; Γιατί χιλιάδες «προσφυγάκια» θα εγκατασταθούν σε ανοιχτά «Κέντρα Φιλοξενίας» σ’ ολόκληρη τη χώρα και βέβαια θα έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελευθέρως στους δρόμους και τις πλατείες μας. Και είναι κάτι
παραπάνω από σίγουρο, ότι ανάλογα φαινόμενα σεξουαλικών επιθέσεων θα έχουμε κι εδώ. Ειδικά όταν θα καλοκαιριάσει και οι γυναίκες θ’ αρχίσουν να κυκλοφορούν με… ανάλαφρα ρούχα. Και τότε θα δούμε που θα πάει το τεχνητό «κύμα
αλληλεγγύης» που έχουν στήσει «συμπαραστάτες» και «αλληλέγγυοι». Οι οποίοι, θα ψάχνουν τρύπα για να κρυφτούν από την κατακραυγή της κοινωνίας
http://antipliroforisi.blogspot.gr/2016/03/blog-post_82.html

*Η Κούμρπα Καντέμι είναι καλλιτέχνης και φόρεσε την στολή ως διαμαρτυρία για την σεξουαλική παρενόχληση με τις ανάλογες αντιδράσεις. Δείτε και το σχετικό βίντεο.

Το γεγονός έλαβε χώρα πέρσι.

Afghanistan: Artist gets death threats for…
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