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Vítimas de estupro durante a ditadura chilena
rompem o silêncio
CLARA GONZÁLEZ ZUNZARREN
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Após 37 anos do golpe militar no Chile, milhares de
mulheres vítimas de estupro na ditadura de Augusto
Pinochet romperam o silêncio sobre a violência sexual que
sofreram no regime e que até agora se mantinha oculta.

Após ser reaberta em fevereiro passado, a Comissão sobre
Prisão Política e Tortura, que em 2005 constatou mais de 28 mil casos de tortura
cometidos durante o regime militar, recebeu milhares de testemunhos de presos
desaparecidos, executados e vítimas de prisão e tortura que agora deverá estudar.

Este é o caso das mulheres que foram violentadas de forma sistemática e generalizada
durante a ditadura (1973-1990), e que até agora não tinham compartilhado suas
experiências por vergonha, pudor e medo de enfrentar um passado que desejam
esquecer.

TORTURA

Entre aquelas que estão decididas a pôr um ponto final nesta situação está Patricia
Herrera, militante do Partido Socialista que foi detida na noite de 27 de junho de 1974
"por pensar diferente".

Patricia, que na época era uma estudante universitária de 19 anos, sempre contou sua
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história por "compromisso moral e ético com as pessoas que já morreram".

"Desde o momento em que você é presa, colocam uma venda nos olhos e amarram
você. Você perde a condição de ser humano. Eu senti que estava morrendo, que caía
em um buraco onde não havia presente, passado e futuro, não havia nada. Foi minha
primeira morte", relatou.

Essa mulher, que nunca deixou de lutar nem perdeu a esperança pela vida, foi levada a
um centro de detenção e tortura que havia nessa época em Santiago, na Praça da
Constituição, em frente ao Palácio de La Moneda, onde a estupraram sistematicamente
com uma arma apontada para ela, nos 11 dias em que ali esteve.

"A primeira noite foi a pior", lembra. Amarrada e vendada sobre um colchonete, resistia
inutilmente para evitar que os guardas a violentassem na presença de seus
companheiros também detidos, entre os quais estava seu namorado. "Foi atroz, o pior
dia da minha vida".

Dali, Patricia Herrera foi levada ao centro de tortura da rua Londres, aonde chegou
quase inconsciente por causa de uma infecção que não lhe permitia nem ficar sentada.
Seguiu para um local secreto onde se transformou em "desaparecida", antes de ser
levada a um campo de concentração.

Apesar de ter sofrido todo tipo de humilhação, aprendeu a sobreviver. "Aprendi que algo
é bom dependendo de onde vier, e eu vinha de algo muito terrível. O ser humano se
acomoda a tudo e pode sobreviver".

EXÍLIO

Em 2 de setembro de 1975, Patricia foi libertada e partiu para o exílio. Ao chegar a
Paris, fez um grande esforço para superar o que acabara de viver.

"Tenho 20 anos, é verão e há flores em todas as partes. Estou aqui, viva, 'bola pra
frente'!", pensou consigo mesma.

Após um mês de hospitalização, retomou os estudos, fez doutorado, trabalhou como
ativista pró-direitos humanos e viajou para Cuba onde se apaixonou e teve uma filha,
até que, em 1991, pôde voltar a um Chile "totalmente diferente daquele que tinha
deixado". Retomou sua vida, voltou à mesma casa onde a detiveram.

"Há coisas que nunca são esquecidas. Ninguém pode sair de tudo isso sem marcas",
reconhece essa mulher que sempre teve claro por que lutava.

"Não sou uma pobre mulher. Sou alguém que sofreu prisão, tortura e exílio e que não se
arrepende de nada na vida".

OUTRA VÍTIMA

Catalina Palma é outra que também não lamenta o que fez. Também militante do
Partido Socialista, foi detida em 25 de novembro de 1975 em Buenos Aires, vítima da
Operação Condor --operação coordenada entre as ditaduras militares do Cone Sul
americano para assassinar opositores nos anos 1970 e 1980.

"Você nunca pensa que vai ser presa e torturada. Por isso é capaz de fazer as coisas,
porque não tem sentimento de medo", explicou Catalina ao lembrar o calvário na prisão
argentina onde permaneceu um ano submetida a torturas e todo tipo de violência
sexual.
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Ensino a distância
com grandes nomes
da comunicação

Celular Samsung
Corby apenas 10x R$
34,11

Smartphone Treo

GSM e desbloqueado
clique aqui e confira!

EF Englishtown

Inglês fluente 50%
mais rápido. Ganhe
WEBCAM!

Binne 4 Confort

Conforto para os
seus pés, saúde e
bem - estar para seu
corpo.

Vitória Flats

Flats a partir de R$
140.000. Nas
melhores regiões de
SP.

Vale Suíço Resort

O mais belo resort
das montanhas!
Aproveite!

Notebook HP

Encontre aqui
diversos modelos em
até 10x.

Instituto Paulista

Disfunção Erétil
Ejaculação Precoce
Vasectomia/
Reversão.

Portal Fazenda

Encontre aqui os
melhores Hotéis e
Pousadas do Brasil.

Promen = Saúde

Sexual: Disfunção e
Ejaculação Precoce

Spa Odontológico

Seu tratamento
Dentário em um só
dia.

PlayStation 3

Encontre aqui em até
12x! Aproveite!

Aprenda inglês

Curso prático com
LIVRO e 2 CDs por
apenas R$ 38,32!

"Tinha medo, estava aterrorizada. Só pensava em viver e sentir", conta.

Apesar disso, Catalina, que passou o aniversário de 27 anos na prisão, refez sua vida
durante o exílio na Inglaterra, teve um filho e voltou em 1986 ao Chile, onde hoje
trabalha na Comissão Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica.

FIM DO SILÊNCIO

Como Catalina e Patricia, 3.399 mulheres romperam o silêncio e apresentaram seus
casos perante a comissão presidida pelo bispo Sergio Valech e cujo trabalho permitiu
em 2005 que 27.255 pessoas tivessem acesso a medidas de reparação.

Quase todas foram vítimas de violência sexual e 316 reconheceram ter sido violentadas,
segundo dados fornecidos pela Corporação Humanas, um centro de estudos que
promove os direitos da mulher e que reivindica que a violência sexual seja considerada
uma forma de tortura.

"O que tradicionalmente se relaciona à tortura são as queimaduras e os golpes" porque
predomina "um olhar absolutamente machista", disse Carolina Carreras, presidente
dessa organização.

A Corporação Humanas critica que não haja um só processo judicial que revele a
autêntica dimensão deste tipo de agressão.

"Na memória deste país e das atrocidades da ditadura, é necessário aparecer a
violência sexual, porque isso nos garante que ela nunca mais ocorra", concluiu.

+ NOTÍCIAS EM MUNDO

Fidel diz que estava sendo irônico ao afirmar que modelo cubano não funcionava
Ao menos 85 presos fogem de prisão no norte do México
Análise: Nove anos após ataques do 11/9, Al Qaeda continua a ser ameaça
Brincando, Putin sugere a Berlusconi que fiquem em seus cargos até os 120 anos

Queimado no 11/9, Alcorão vira alvo de leituras distorcidas, como a Bíblia
Em best-seller mundial, sobrevivente do WTC mostra importância do acaso
CIA planejou envenenar Fidel com charutos e bactéria, revela livro
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 250,00 por R$ 174,90; economize 30%!
Inglês e mais 6 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 20%!

COMPRAR

O ALCORÃO

De: 19,90

Por: 15,90

BestBolso

COMPRAR

CHURCHILL - A HISTÓRIA
ILUSTRADA

De: 69,90

Por: 59,90

Brenda Ralph Lewis

Comentar esta reportagem Ver todos os comentários (0)

Termos e condições

COMPRAR

O ACIDENTE

De: 47,00

Por: 37,60

Ismail Kadaré

COMPRAR

ISRAEL EM ABRIL

De: 53,00

Por: 42,40

Erico Verissimo

COMPRAR

SETE LIÇÕES SOBRE AS
INTERPRETAÇÕES DO
BRASIL

De: 34,00

Por: 27,20

Bernardo Ricupero

COMPRAR

O CASTELO NOS
PIRINEUS

De: 34,00

Por: 28,00

Jostein Gaarder

COMPRAR

O SUL MAIS DISTANTE

De: 57,00

Por: 45,60

Gerald Horne
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