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Αυτή η διαδήλωση είναι από και για: τσούλες, ξενέρωτες, πατσαβούρες,
γεροντοκόρες, φάλαινες, νταλίκες, φεμινίστριες, κραγμένες αδερφές, υστερικές, αντρογυναίκες, θείτσες, αξύριστες, ανώμαλα, κάθε λογής θηλυκότητες
και όσα δεν χωράνε στο δίπολο των φύλων και στα έμφυλα στερεότυπα.
Όλοι οι υπόλοιποι, φίλοι και σύντροφοι, θα θέλαμε να μας στηρίξετε με τη
ΜΗ φυσική σας παρουσία.
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Έχουμε κουραστεί να μας σχολιάζουν στο δρόμο. Ό,τι και να είμαστε, όπως και να είμαστε. Η φόρμα δεν μας κολακεύει, με το ξόβυζο
πάμε γυρεύοντας. Μας θέλουν «φυσικές», αρκεί να μην έχουμε τρίχα και ρυτίδα. Όταν δεν χαμογελάμε είμαστε ξινές, όταν αντιδράμε
γινόμαστε πατσαβούρες. Όποτε αράζουμε μόνες μας, τότε σίγουρα
ψαχνόμαστε. Καθημερινά δεκάδες απρόσκλητες επικοινωνίες που
πρέπει να αποκρούσουμε. Έναν οχετό από μισογύνικα, τρανσφοβικά και ομοφοβικά σχόλια. Και όταν το βλέμμα τους πέσει πάνω σε
μαντήλα, δεν βλέπουν παρά καταπιεσμένες. Νομίζουν ότι φωνάζουν
για ισότητα, ενώ απλά ξερνάνε ρατσισμό. Αλλά κι εμείς, τι αχάριστες
καργιόλες, αφού πάντα μας βοηθούν στο παρκάρισμα!
Και τη δευτέρα που πάμε στη δουλειά, θα πρέπει, εκτός απ’ όλα τα
άλλα, να φτιάξουμε τον καφέ, ν’ ακούσουμε την γκρίνια από τον συνάδελφο και το αφεντικό υπομονετικά, να διαμεσολαβήσουμε τις
εντάσεις. Και όλα αυτά φυσικά απλήρωτα, αφού είναι προέκταση της
«γυναικείας μας φύσης». Ούτως ή άλλως η γυναικεία εργασία είναι
πάντοτε υποτιμημένη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χωρέσουμε
στο κουστουμάκι της θηλυκότητας, διαφορετικά κομμένο και ραμμένο
για κάθε εργασιακό πόστο. Άλλοτε πολύ φαρδύ άλλοτε πολύ στενό,
αλλά ποτέ εμείς μέσα σ’ αυτό. Και όλα αυτά για όσ@ από εμάς, έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτό το καταναγκαστικό παιχνίδι,
που προϋποθέτει και αναπαράγει το δίπολο των φύλων.
Και στους αγώνες που συμμετέχουμε, πάντα κάτι από εμάς μένει απ’
έξω. Η θηλυκότητά μας ή η όποια σεξουαλικότητά μας. Όταν αναδεικνύουμε έμφυλους διαχωρισμούς, σεξιστικές και μάτσο συμπεριφορές, μας λένε τρελές και υπερβολικ@. Και όταν οργανωνόμαστε
σε δικές μας ομάδες, γινόμαστε οι διασπαστικές. Έχουμε σιχαθεί οι
φεμινιστικές μας απόψεις να προκαλούν αστεία και χλευασμό. Μα
πάνω απ’ όλα έχουμε σιχαθεί το φεμινίστρια να λέγεται ως βρισιά.
Δημιουργούμε τρόπους και χώρους μαζί με άλλες/α συντρόφισσες/
ια και φίλες, κατεβαίνοντας στο δρόμο, φτιάχνοντας ομάδες, στηρίζοντας η μία την άλλη. Δεν περιμένουμε από κράτος, κόμματα, μκο
να μας πουλήσουν αντισεξιστική πολιτική. Στην πατριαρχική συνθήκη που ζούμε η θέση μας στο δημόσιο χώρο και λόγο είναι μια συνεχόμενη μάχη.

