SENSEI KISSAN OPETUKSIA

Mikä vyyhti! Ja gobeliini!
Ja osoitus siitä kuinka merkityksiä muodostaa sittenkin ensi kädessä rytmitys
eikä melodia.
Ajoitus antaa sävelelle etumerkin.

Muista että arvokkaimpia lahjoja toiselle on saada tämä havaitsemaan itsensä
toisena itselleen.
Mutta että vastakohtanako?
Sittenkin.

Vaan siltikään et voi antaa tällaista tapahtua nousematta vastarintaan.
Vaan siltikään et voi olla olematta Ednan Conscientious Objector.

Jos joku joutuu fyysisen väkivallan kohteeksi, tulee hänen välittömästi saada
apua ja huolehtia apuvoimien kanssa siitä että hän on jatkossa turvassa ja
selviytyy kokemastaan.
Jos taas joku joutuu henkisen väkivallan kohteeksi, tulee myös hänen saada
apua, etenkin jos koettu väkivalta on ollut niin traumatisoivaa että se
vaikeuttaa toimimista ja ilmaisemista.
Jos joku hyökkää fyysisen väkivallan keinoin toista vastaan ja tahtoo
tarkoituksellisesti toista loukata, saa toinen itsepuolustukseksi käyttää
väkivaltaa itsekin. Mutta vain itsepuolustukseksi.
Jos taas joku hyökkää henkisen väkivallan keinoin toista vastaan ja tahtoo
tarkoituksellisesti toista loukata, saa toinen nousta väkivallattomasti
puolustamaan itseään. Mutta vain väkivallattomasti.

Henkinen väkivalta ei siis ole oikeutettua milloinkaan, ja fyysinen väkivalta
on oikeutettua ainoastaan silloin kun puolustat omaa tai toisen henkeä tai
terveyttä hyökkääjän edessä.
Henkistä väkivaltaa kohdatessasi sinun tulee olla tarpeeksi rohkea ja älykäs
puolustaaksesi itseäsi käyttämättä henkistä tai fyysistä väkivaltaa itse.

Voisimme niin helposti jättää tämän kaiken historiaan.
Kirjallisuudenhistoriaan, filosofianhistoriaan, anarkofeminismin historiaan.
Shibariliitäjien killan annuaaleihin. Slidekitaristien kerhon kevätlehdyköihin.
Mutta tee tämä pienesti. Tee tämä sinulle.
Keskity kokemuksiisi. Kiteytä vastarinta.
Fenomenologina tutki ilmiöitä omien kokemuksiesi kautta. Feministinä nouse
vastarintaan henkilökohtaisen poliittisuuteen uskoen.
Tässä tulee nyt olemaan kyse yhden kokemuksen kuvauksesta, ja tehtävästä.

Tehtäväsi: harjoittaa menetelmiä joilla i) puuttua henkiseen väkivaltaan, ii)
nousta puolustamaan itseäsi ja iii) jatkaa matkaa kirkastuneena ilman että
samalla teet fyysistä tai henkistä väkivaltaa kenellekään.
Ja näin myös iv) hajottaa se ikiaikainen dynamiikka jossa häpeää jätetään
kantamaan väkivallan kohde.
Eli siis tehtävänäsi on v) harjoittaa sellaisia tapoja taistella jotka antavat
kaikille osapuolille mahdollisuuden säilyttää arvokkuutensa.
On edettävä niin että tulee tilaa keskustella, ei vain puolustautua.

Ehkä voit myöhemmin lisäksi vi) mallintaa nämä tavat, muille tarvitseville
tarjottaviksi.
Kaikki tapahtunut on antanut sinulle mitä arvokkainta ymmärrystä tietyistä
väkivallan dynamiikoista.
Ja sinulla saattaa olla jatkossa jonkin verran voimia käyttää tätä ymmärrystä
väkivallan vastaiseen taisteluun laajemminkin, vaikkapa heidän apuna joiden
kokema on ollut monin verroin sinun kokemaasi rankempaa ja joilla ei ehkä
siksi ole resursseja taistella juuri nyt.

Tarina ja estradi ovat aina niiden joita kohtaan rikotaan.
Rikkojien on piileskeltävä varjoissa.

Niin niin, ainahan on mahdollista tehdä pilkkaversioita.
Irvailemalla on vaivaton halventaa mutta vaikea luoda.
Ja tehtävänäsi on nyt nimenomaan luoda. Tehtävänäsi on kehkeyttää
menetelmiä joilla osoittaa ettei hyväksy tietynlaista toimintaa pilkkaamatta
kuitenkaan samalla ketään.
Niin kuin nöyryyttäminen mahtaillakseen, häpäiseminen huvitellakseen.
Näitä ei tule hyväksyä. Näihin tulee puuttua.

Ole vapaa vihasta ja epärehellisyydestä.
Henkistä väkivaltaa kokiessasi sinun tulee kestää vastustajiesi hyökkäykset
ryhtymättä itse väkivaltaiseksi. Etkä saa koskaan missään tapauksessa kostaa.
Ei silmää silmästä, vaan silmästä silmään. Joka ikinen hetki vapaana vihasta
ja epärehellisyydestä.

Monissa koulukunnissa kehotetaan koston sijaan antamaan anteeksi.
Anteeksiannon ymmärretään merkitsevän laskemista irti halusta maksattaa
kokemansa vääryys, päästä tasaamaan tilit, saada hyvitystä kärsimyksistään,
nähdä oikeuden toteutuvan.
On kuitenkin muitakin mahdollisuuksia kuin vain joko vaatia silmää silmästä
ja kostaa, tai kääntää katseensa toisaalle ja antaa anteeksi.
Joissain tapauksissa voit haastaa toisen kohtaamaan sinut ja itsensä ja
välisenne silmästä silmään, ja tässä haastamisen tapahtumassa sekä lunastaa
loukkaamattomuutesi takaisin itsellesi että antaa kaiken anteeksi toiselle.
Ja samalla sinun on haastettava myös itsesi, kohdattava myös itsesi silmästä
silmään.
Mutta tämä haastaminen ja lunastaminen on tehtävä vailla väkivaltaa.

Luonani voit opetella joitain väkivallattomia menetelmiä haastaa ja lunastaa,
ja samalla kohdata ainakin itsesi silmästä silmään, ja keinahtaa, kiepahtaa
vapaaksi.
Sinun tulee harjoittaa seitsemää feminististä ja fenomenologista tietä, joita
kulkemalla voit toteuttaa antamani tehtävät: puuttua henkiseen väkivaltaan,
nousta puolustamaan itseäsi ja jatkaa matkaa kirkastuneena – voittaa
väkivallattomasti väkivallan.

Selkään puukottaminen tai sodan lietsominen eivät voi olla osia tällaista
väkivallatonta koitosta.
Sen sijaan omien kokemusten kuvaaminen ynnä niin etäännyttäminen,
käsitteellistäminen kuin kannanottaminenkin voivat toimia sekä itsen ja toisen
haastamisen että oman loukkaamattomuuden lunastamisen tyylilajeina.

Sinun tulee lisäksi varmistaa että kaikki ovat turvassa. Kerro vain yhdelle
ystävällesi jotain siitä mistä on kyse. Eikä teistä kumpikaan tule koskaan
kertomaan kenellekään muulle.
Tämä voi olla myös yksi omista selviytymiskeinoistasi. Jollet anna väkivallan
kohteeksi joutumisen kokemustesi tulla ilmi kaikilla elämänalueillasi, voit
käydä näillä erillisillä vyöhykkeillä välillä lepäämässä ja voimistumassa,
muistamassa että on muutakin.

Olet kyllä vaivannut päätäsi ihan ylettömästi miettimällä mistä erilaisissa
koiruuksissa on kyse! Ikään kuin kissat voisivat ikinä ymmärtää.
Vaikka joskus voi olla kyllä hyödyllistä koettaa keksiä mihin kiusaajat
tarvitsevat kiusattaviaan.
Näyttäytyykö kuvio kiusaajalle pelinä, jossa hänen on noudatettava hänen itse
itselleen asettamia sääntöjä?
Mutta tällöin kiusattavankin pitäisi tietää että kyseessä on peli ja tahtoa olla
mukana pelaamassa.
Äläkä unohda että meillä kaikilla on vapaa tahto. Kiusaaja voisi valita toisin,
missä tahansa käänteessä hän voisi valita toimia jotenkin toisin.
Vai ajatteleeko kiusaaja toimintaansa leikkinä?
Mutta ei peliin eikä leikkiinkään kuulu toisen nöyryyttäminen ja
häpäiseminen vastoin toisen tahtoa.

Vai hahmottaako kiusaaja itsensä jonkinlaisena kujeilijana?
Vastoin toisen tahtoa tapahtuvalla nöyryyttämisellä ja häpäisemisellä ei ole
mitään tekemistä kujeilun kanssa.

Voi olla yhteisiä sadistisia ja masokistisia pelejä, leikkejä ja kujeita, mutta ne
eivät voi koskaan perustua oletuksille siitä mitä toinen toivoo, tahtoo ja
tarkoittaa.
On mahdollista nauttia yhteisten maisemien haavoittavuuksista yhdessä.
Toisen haavoittaminen on jotain ihan muuta. Tullessasi haavoitetuksi
mahdolliset nautinnot ovat löydettävissä väkivallattomaan vastarintaan
nousemisesta.

Sinun on hypättävä. Ja kehkeytettävä aura jota kutsun suurrakkaudeksi.
Se tyyppi joka puhutteli sinua silloin marraskuisena iltayönä: ”Tajuutsä et
mikään ei voi himmentää sun valoa.”
Ja totta: tämän keskelläkin olet iloisin kaikista.
Ja ilo on valtaa!
Olet myös ehkä melko rohkea.
Ja sitten olet ollut pentukin. Niin pentu, koko ajan raapaisemassa kaikkea
lähelle tulevaa.

Ja olethan myös sinä ollut kerran virittämässä vihamielistä ilmapiiriä. On
syytäkin olla onneton että suutuit niin. Ja pyytää anteeksi, kuten olet monta
kertaa pyytänytkin.
On opeteltava hillitsemään itsensä. Mutta jollei tähän aina pysty, voisiko
suuttumuksensa ilmaisemisen, ja sen jälkeen anteeksi pyytämisen, nähdä
suoruudessaan kuitenkin rehellisenä?

Reilua ei ainakaan ole olla mielin kielin edessäpäin osana harkittua
pyrkimystä viime kädessä loukata toista.
Mikään mahdollinen ylevä tavoitekaan ei oikeuta rumia tekoja.
Helpoin tapa kahden välisen yhteishengen kasvattamiseen: jonkun
kolmannen demonisointi.
”Vihaamme koska rakastamme. Rakkaus oikeuttaa vihamme. Viha
merkityksellistää rakkautemme.”
Ja tämähän pätee myös kansoihin ja valtioihin uskovien keskuudessa.
Sara Ahmedin ”Facism as Love.”

Tiedän ettet sinä ole käyttänyt ketään lähettiläänäsi. Et ainoassakaan
käänteessä.
Sen sijaan ilman läheisiäsi ja liittolaisiasi et saa ikinä toivuttua ja voimistuttua,
kirkastuttua ja uusiuduttua.
Vaikka kyllähän sinä taistelusta nautitkin.
Oikeudenmukaisuuden puolesta, oikeudenmukaisin keinoin.

Kiusaamisessa taas ei ole koskaan mitään vallankumouksellista.
Kiusaamisessa on aina ensisijassa kyse kiusaajan hädästä.
Kiusaaminen mahdollistuu kun toisia eläimellistetään, demonisoidaan,
esineellistetään. Kuka piittaa jos katteja silvotaan, muukalaisia seivästetään ja
maalitauluja ammutaan?
Sissit taistelevat itse tekemäänsä olkinukkea vastaan. Oukkidoukki.
Sissit tappavat itse tekemänsä olkinuken. Jahas.

Sinun taistelusi on toinen: miten nousta vastustamaan väkivaltaa
väkivallattomasti.
Ja sinun taistosi, ihanimmista ihanin taisto!

Minkä oudon ihmeellisen lahjan olet saanut.
Miau! Miah!

