TESTEMUNHO

TODOS
os nomes

essica, Kim, Ammy, Cina, Katie, Leanne, Sarah. Sete entre os
milhares de nomes que enchem a lista de mulheres vítimas
de violação, no Reino Unido. Fossem outros os nomes, e estas
mulheres poderiam ser de qualquer outro país, de qualquer
parte do mundo. Jessica, Kim, Ammy, Cina, Katie, Leanne e
Sarah são rostos anónimos de uma dor universal abafada pela
vergonha e pelo medo, que esconde histórias de horror que
vão muito além do momento da agressão. Pavan Amara, 28 anos, podia
ser a oitava mulher desta infinita lista negra. Também ela foi violada, em
adolescente, e também ela lutou, durante uma década, para se livrar de
fantasmas que insistiam em tomar conta da sua vida. Num volte‑face
do destino, hoje é ela a cara da organização My Body Back Project, que
se dedica a ajudar vítimas de crimes sexuais – a primeira maternidade
exclusiva para estas mulheres, que têm necessidades (muito) especiais.
Abriu em julho no Royal London Hospital, e é o símbolo máximo do
sucesso que o My Body Back Project alcançou em pouco mais de um ano.
Mas, para chegar aqui, Pavan percorreu uma travessia num deserto de
angústia e inquietude. “Não conseguia ir ao médico, porque não queria
que me tocassem. Não queria estar em multidões. As minhas relações
foram afetadas. Mas, o pior de tudo, foi a perceção que passei a ter do
meu corpo e da minha imagem. Sentia-me terrível”, conta-nos ao telefone.
Pavan não conseguia ver-se ao espelho, nem olhar para fotografias de si
própria. O seu corpo tinha-lhe sido roubado, e tê-lo de volta era tão difícil
como esquecer a respiração do agressor. A ajuda de que precisava não
existia e entretanto tinha passado 10 anos num limbo de sobre-vivência.
Percebeu que tinha de fazer das fraquezas forças, e começou por algo tão
simples como googlar termos como “violação”, “autoimagem” ou “não
consigo ir ao médico”. Os resultados, lembra, foram surpreendentes: “Per‑
cebi que muito mais mulheres estavam a passar pelo mesmo que eu.” A
partir daí, não descansou enquanto não encontrou uma solução para as
ajudar – e para se ajudar.
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Arregaçou as mangas e meteu mãos à obra numa luta “pelos direitos
humanos de todas essas mulheres”, uma luta que era, ao mesmo tempo,
uma espécie de catarse. “Entrevistei cerca de 30 mulheres, ouvi os seus
medos, percebi o que precisavam, os cuidados médicos que não tinham
e que receavam procurar.” Mandou centenas de emails, tantos quantos
foram precisos até ter as respostas que queria. “Uma por uma, as pessoas
começaram a responder-me, médicos, enfermeiras, psicólogos, e tive logo
uma ideia exata do que era preciso fazer.”
A primeira clínica My Body Back Project abriu em agosto de 2015 no St.
Bartholomew’s Hospital, em Londres, e num local feito à medida destas
filhas de uma luta invisível, nada é deixado ao acaso: a consulta começa
com uma conversa com um conselheiro médico especializado em violên‑
cia sexual, e a mulher pode decidir todos os detalhes do atendimento, da
música ambiente, às frases que não quer ouvir e às posições corporais
que quer evitar. Em nome da lucidez. “Tem tudo a ver com recuperar o
controlo sobre o que acontece com o teu corpo”, sublinha Pavan. Além
da recém‑inaugurada maternidade e da clínica que, espera-se, possa ex‑
pandir-se rapidamente para várias cidades do Reino Unido, tantos são os
pedidos, o My Body Back Project promove ainda encontros quinzenais de
partilha, tem um clube do livro, um blogue e lançou a iniciativa Notes of
Love, para que pessoas de todo o país possam enviar mensagens de força
e carinho às sobreviventes deste crime hediondo.
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No Reino Unido há uma
organização exclusivamente
dedicada às mulheres
vítimas de crimes sexuais.
Chama-se My Body Back
Project e acaba de abrir a
primeira maternidade para as
sobreviventes de uma praga
que o mundo contemporâneo
ainda não conseguiu
exterminar. Por Ana Murcho

