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Kas tõde või vale?
•
•
•
•

Eestis on sooline ebavõrdsus peaaegu kadunud.
Sooline palgalõhe on suurim Eurooopas ~ 30%
Naistevastane vägivald perekonnas ei ole tõsiseltvõetav probleem – kõik paarid
tülitsevad mõnikord
Vägivald ja tüli on kaks erinevat asja. Igas suhtes on kaks eri arvamust. Vägivaldlei
ole kokkulepe, puudub võrdne diskussioon erinevate arvamuste üle ning naine
kardab mitte nõustuda mehe arvamusega.

•
•

Naistevastane vägivald on peresisene probleem, mitte ühiskonna probleem.
Vägivald, eriti psühholoogiline vägivald läheb ühiskonnale väga palju maksma
(haiglaravi, ravimid, kohtukulud, töövõimetus jne)

•
•

Mees võib siiski olla hea isa, isegi kui ta alandab või lööb oma laste ema
Uuringud näitavad, et 90% lastest, kelle emasid on väärkoheldud, on näinud seda
pealt. Neist lastest 40-70% on ise väärkohtlemise ohvrid ja 30% neist on
seksuaalse väärkohtlemise ohvrid.
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Kas tõde või vale?
• Naistevastast vägivalda
esineb Eestis harva

• Mees võib muutuda ja
vägivald võib suhtes
lõppeda

• 33% naistest on kogenud
füüsilist, ja/või
seksuaalset vägivalda
partneri ja/või
ekspartneri poolt 15.
eluaastast alates.
• Naine ei ole vägivalla eest
vastutav. Vahetevahel
füüsiline vägivald lõpeb,
kuid see asendub
psüühilise vägivallaga

Kas tõde või vale?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vägivallatsejatest mehed ei suuda oma viha kontrollida
Vägivaldne mees käitub harva spontaanselt. Tal on kontroll oma viha üle, kus ta
seda väljendab, kuhu lööb, kui palju lööb. Kui vägivald oleks spontaanne, oleks
meil igal aastal suurem mõrvade arv.
Vägivallatsejatest mehed on psüühiliselt haiged
Vägivallatsejatest mehed on töötud, alkohoolikud või sotsiaalselt tõrjutud
Naisi kuritarvitavad nii rikkad kui vaesed, haiged ja terved, vähese haridusega ja
kõrgharidusega, kohaliku ja teistest rahvustest mehed.
Vägivaldsed mehed on märkimisväärselt erinevad mittevägivaldsetest meestest.
Nende käitumine on pidevalt agressiivne ja häiritud.
Ükski uuring seda ei tõesta. Müüt põhineb eeldusel, et vägivaldsed mehed on
erinevad, “hälbiva käitumisega”
Mehed, kes oma naisi väärkohtlevad, on Eestis elavad teistest rahvustest inimesed
ja immigrandid
Ei ole ühtegi uuringut, mis seda tõendaks. Teada on vaid see, et immigrantidest
naistel on nõrgem sotsiaalvõrgustik ja raskem ligipääs sotsiaalteenustele kui
kohalikel naistel
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Kas tõde või vale?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mõnedele naistele meeldivadki vägivaldsed mehed ehk neid nn tõmbad selliste
meest poole
Uuringud näitavad, et vägivaldne mees on vägivaldne ka uues suhtes ehk tal
korduv käitumine. Seega pole see naise vale partneri valiku küsimus.
Naised ise provotseerivad mehi vägivallale
See müüt tugineb oletustele, et vägivald on mingi käitumise tagajärg, mees
määrab partnerluse loomuse, mees seab piirid partnerlusele ning kui neid piire
ületatakse, on tal õigus kasutada vägivalda.
Väärkoheldud naised on masohhistid
Üksi uuring ei tõesta, et on olemas naise tüüp, kes vabatahtlikult valivad vägivalla.
On leitud, et naised, kes elavad stressis, käituvad irratsionaalselt.
Väärkoheldud naised on tihti sõltlased
Üksikud ohvrid on sõltlased.
Ka naised on vägivaldsed. Mõni paarisuhe ongi vägivaldne
Naised kasutavad vägivalda mehe vastu enesekaistseks. Uuringud näitavad, et
naine saab vigastada ja teda lüüakse hoolimata sellest, kas ja mida ta kasutab
enesekaitseks.

Kas tõde või vale?
• Abielus naise kohustus on nõustuda seksiga igal ajal
• See nõue tuleneb mehe eeldatavast õigusest omada naise
keha alates abiellumisest ning teha sellega, mis soovib
• Abielus ei saa olla vägistamist
• Statistika näitab, et enamus vägistamisi toimub abikaasa,
elukaaslase, endise elukaaslase või tuttava poolt
• Naised ei peagi seksuaalvahekorda nautima
• Viitab mehe võimule ning naise kui asja kasutamisele
• Mehed ei suuda kontrollida oma sugutungi
• Uuringud seda ei tõesta
• Naised on vastutavad raseduse eest
• Lapse eostamiseks on vaja kahte inimest: meest ja naist
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Kas tõde või vale?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väljakutsuva riietusega naine ise provotseerib vägistamist
Ka pikkade seelikutega ja pükse kandvaid naisi on vägistatud
Kui naine kannab käekotis kondoomi, on ta lits
Oma seksuaaltervise eest hoolitsemine näitab naist halvas valguses
Kui mees on naisele joogi ostnud, on tal õigus temalt seksi oodata
Naine on võrdne asjaga, mida saab raha eest tarbida
Naine saab alati vägistamist ära hoida, kui tõsiselt vastu hakkab
Vastuhakkamisega ei hoia naine vägistamist ära ja võib saada vigastusi,
sest mehed on enamasti füüsiliselt tugevamad
Kui vägistatakse, siis rasedaks ei jää
Vägistatud on naised on jäänud rasedaks ja sünnitanud
Vägistajad on haiged inimesed
Kui statistika järgi on vägistajad abikaasad, ekspartnerid, sõbrad ja
tuttavad, siis kas nad on kõik haiged?

Kas tõde või vale?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pornograafia ja naistevastane vägivald on kaks erinevat asja
Enamus pornograafia tarbijatest on mehed. Pornograafiat kasutatakse
ettekäändeks naiste ärakasutamisel. Naisi kahjustab pornograafia otseselt
(pornograafilise materjali tootmisel) ja kaudselt (pornograafia tarbimise tagajärjed)
Prostitutsioon annab naistele võimaluse kergelt ja kiiresti palju raha teenida
Tegelikkuses on prostituudid rahaliselt sõltuvalt kupeldajatest ning enamasti raskes
majanduslikus seisus
Prostitutsioon on naiste vaba valik
NN vaba valik, milleks on kaudne sund
Kui prostitutsiooni piirata, kasvab vägistamiste arv
Üksi uuring pole seda tõestanud
Reguleeritud prostitutsioon on turvaline nii kliendi kui prostituudi jaoks
Kui prostitutsiooni piirata, läheb see põranda alla ja naiste olukord halveneb veelgi.
Reguleeritud prostitutsioon suurendab naiste ärakasutamist ja väärkohtlemist –
see õigustab seksi tarbimist tasu eest.
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Lõpetuseks....
• Paljud inimesed usuvad müüte.
• Tegelikkus erineb kardinaalselt.
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