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Feministas ucranianas usam a nudez para
protestar
CHICO FELITTI
DE SÃO PAULO
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Inna Shevchenko, fundadora do grupo Femen, conta o que há na cabeça por trás dos
corpos que chamam a atenção do mundo para a Ucrânia.

"O pior de tudo é voltar para casa. Toda vez que fico pelada para protestar, sou levada
para a delegacia. Mas prefiro enfrentar os policiais, que, como você pode ver em vídeos,
me pegam à força e me batem, a encarar minha mãe.

Ela chora muito. Grita que eu sou louca. Ela não entende, viveu a vida toda na União
Soviética, nunca pôde dizer o que pensava. Na semana passada, ela brigou comigo,
disse que eu só queria chamar a atenção.

Sergey Dolzhenko/Efe
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Grupo de ativistas ucranianas do Femen usa a nudez para lutar contra o turismo sexual no país

E é isso mesmo que eu quero: chamar a atenção. Só que não para mim. Uso o corpo
para mostrar o que está errado. Há tanto de errado na Ucrânia.

A começar por nosso país ser destino de turismo sexual. Não é o tal do corpo ucraniano
que eles buscam? Pois nós o mostramos de graça.

Por um ano e meio, protestamos sem tirar a roupa. Mas você me conhece porque
passamos a protestar de peito de fora. O mundo nos conhece como uma organização de
tetas. Também fazíamos fotos lindas com roupa, mas ninguém olhava. Se não
estivéssemos usando nosso estilo de protestar, não teríamos atenção.

Isso não é por causa dos corpos nus. As pessoas olham para o paradoxo de mulheres
lindas que não estão em revistas, e sim na rua com cartazes. Mulher pelada não serve
só para anunciar carro e cerveja. Serve para propaganda política.

Conheci a líder do grupo, Anna Hutsol, há três anos e juntas começamos o Femen.
Gostei da ideia, queria fazer algo radical. Na época, estudava jornalismo na
Universidade Nacional da Ucrânia e também trabalhava como jornalista no governo
municipal.

Depois de uma performance que fiz semi-nua perto de um ministério, fui presa. Voltei
ao escritório no dia seguinte e a chefe me recebeu com fotos minhas do protesto, com
os peitos à mostra. Perdi o emprego. Decidi me dedicar só ao grupo.

GUERREIRA

Femen é o poder de jovens mulheres da Ucrânia. Queremos mudar a situação de um
jeito radical. E nossa técnica é usar nosso erotismo, nossa beleza.

Mulheres são lindas, têm corpos lindos. E servem para mais coisas do que clipes de rap.

Percebemos que aqui só isso traria atenção ao nosso problema. Nosso governo não se
importa com a opinião do povo. Mas temos nossos corpos e vamos usá-los sem medo.

Fazemos fotos provocantes. Então nos importamos com nossa aparência porque nos
importamos com quão atraentes serão as fotos. Somos nós que ficamos peladas, mas é
a política ucraniana que fica com vergonha do nosso nu.

Nós que tiramos a roupa somos "as guerreiras". Somos 20. Mas há muitas outras por
trás, na organização da logística. No total somos mais de cem mulheres. Agora
passamos a aceitar homens também. Eles ainda não tiram a roupa, acho que nem vão.

Meu trabalho é convidar os ativistas, treiná-los e organizar as performances. As
reuniões são feitas em bares ou no McDonald's. Sou a única das guerreiras que fala
inglês, o que limita nosso contato com a imprensa de outros países. Mas o trabalho tem
uma linguagem bem universal, não?

Agora, está mais fácil aderir ao Femen. Todos sabem da nossa existência, e meninas do
país todo vêm se juntar a nós. Mas, há um ano, eu tinha que convencer desconhecidas
na rua a aderir à nossa causa.

PROFESSORA OU PROSTITUTA

Ser uma garota na Ucrânia é muito difícil. Ninguém ensina às mulheres daqui que elas
têm direitos e possibilidades. Ninguém ensina às mulheres ucranianas que elas podem
estar na política ou nos negócios. A obsessão nacional das jovens daqui é se casar com
um estrangeiro, com um europeu.

Há só duas possibilidades de trabalho: ser professora e ganhar 200 dólares por mês,
como minha mãe, ou ser puta e ganhar cem dólares por noite.

Esse é um país de homens e para homens. Ninguém aqui faz nada pelas mulheres.

Não temos chance de usar nossos recursos, nossa mente, nosso poder. Nosso governo
tem interesse no mercado da prostituição e do turismo sexual.

Quando você pega um mapa gratuito, com emblema do governo, lá estão endereços de
casas de massagem e bares-bordéis. Pela lei, prostituição é ilegal. Mas eu falo com
você de um café no centro de Kiev. Há três estabelecimentos vizinhos que são bordéis.
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alecio melo (1319)

vera helena sanchis alberich (1)

Augustinho Barros (209)

Todo o mundo sabe. Ninguém faz nada. As jovens são como carne para os tigres, que
são os turistas.

O FUTURO

Disseram que deveríamos criar um partido para as próximas eleições. Não faremos isso.
Nunca quisemos ser uma organização feminista clássica. Mas nos chamam de feministas
e tudo bem. Estamos criando um novo feminismo, mais interessante para os dias de
hoje. O feminismo clássico morreu fora de livros e de conferências.

Nós somos contra a copa Euro 2012 na Ucrânia. O senso comum diz que seria bom para
nosso país, criaria infraestrutura. Não acreditamos nisso.

Os turistas virão atrás de sexo. Há discussão dentro do governo para legalizar a
prostituição até lá. Não queremos que a Ucrânia vire um bordel institucionalizado.
Funciona na Suécia, mas não aqui.

Queremos viajar pela Europa fazendo um grupo da Femen em cada capital. Agora
levantamos dinheiro para essa turnê. Em dois ou três anos, Femen será um estilo de
vida para mulheres europeias. Essa será uma nova cultura feminina."

+ CANAIS

Acompanhe a Folha no Twitter
Conheça a página da Folha no Facebook

+ NOTÍCIAS NA REVISTA SERAFINA

Marisa Monte lança 8º CD e quebra o sossego dos últimos anos
Miss Piggy vira ícone fashion em novo filme dos Muppets
Veja arte em flash com o antes e o depois de Ary Toledo

+ NOTÍCIAS NA REVISTA SÃOPAULO

Clube Madame Satã reabre em clima nostálgico
Ninguém trabalha tanto em SP quanto os estrangeiros, diz estudo
Restaurantes de SP adaptam cardápio para vegetarianos

em 30/10 às 12h01

Lá o pessoal quer acabar com a péssima imagem de turismo sexu al!!

Aqui no Brasil o pessoal faz o contrário!!!!

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

em 30/10 às 12h38

é complicado até mesmo para as mulheres compreender o seu papel, e como usam nossa imagem
na sociedade de consumo. eu concordo que as mulheres devem lutar por seus direitos, e acredito
nas ucranianas. Deveríamos estar todas muito unidas contra o turismo sexual mundial , que acontece
também aqui no Brasil. è só ver a imagem do carnaval brasileiro! não é mais os foliões, e sim
mulheres em top less, e muitos traseiros, siliconados. o pior de todos é o turismo infantil sexual !

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

em 30/10 às 12h07

Garota muito inteligente a Inna Shevchenko , sem luta nada consegue , se a moda de protesto nú
pegar , vai valer a pena assistir .
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