Tuokio 3 Liite 2

seksin ja väkivallan erot
Sosiologian tutkija Lena Berg teki tutkimusta siitä, kuinka nuoret miehet puhuvat seksin ja väkivallan eroista (2005). Ohessa on tutkimustilanteen keskustelu käännettynä versiona. Oppilaat
lukevat tekstin ensin ja sen jälkeen keskustelevat pienryhmissä.
Ennen haastattelua Lena Berg kertoi haastateltaville nuorille seuraavan kaltaisen tarinan ennen
keskustelun aloittamista. Nuori mies ja nainen flirttailevat toisilleen, tanssivat ja suutelevat juhlissa.
He lähtevät juhlista yhdessä naisen kotiin. Kotona he ajautuvat sängylle puhuen toisilleen asioita,
jotka kiihottavat kumpaakin lisää. Tilanteen edetessä naisesta tulee passiivisempi, koska hän on
hyvin päihtynyt. Lopulta nainen nukahtaa kesken tilanteen. Nainen on alaston ja miestä haluttaa
kovasti. Mitä tapahtuu?
Haastateltujen nuorten miesten keskustelu vapaasti käännettynä:
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Abbe: Hän sekstaa naisen kanssa.
Lena: Luuletko niin?
Abbe: Tietty. Jos nainen on sanonut kaikkea kiihottavaa ja ollut muutenkin mukana jutussa, haluaa
hän seksiä miehen kanssa. Mies on humalassa myös eikä ajattele sen kummempia.
Teo: Joo, en usko, että mies jotenkin miettisi naisen näkökulmasta tilannetta, koska nainen on sanonut kaikenlaista kinkyä miehelle. Ja siksi mies luulee, että nainenkin haluaa...
Lena: Ajatteletteko te, ettei mies huomaa, kun naisesta tuleekin vähemmän ja vähemmän mukana
olevan oloinen?
Teo: Kyllä sen varmaan huomaisi, mutta mieshän on varmasti itsekin vähän poisssa.
Nils: Just niin.
Lena: Mitenkäs te luulette, että toimisitte kyseisessä tilanteessa?
Abbe: En tiedä. Riippuu vähän kuinka humalassa sitä olisi, mutta jos nainen nukahtaa kesken jutun,
en mä haluaisi seksiä. Siitä tulee ihan turhaa. Ainahan sitä voisi sitten nukahtaa ja sekstata vaikka
seuraavana aamuna.
Lena: Mitäs arvelette voisiko olla helppoa jatkaa tilanteesta miehenä vaan eteenpäin?
Nils: Ei...
Abbe: Mä taas ajattelen, että se olis ihan helppoa.
Nils: No tuskin nukahtamaisillaan oleva on kiihottunut.
Teo: Mieshän voi kiihottaa naista uudestaan?
Fredrik: Ei se homma välttämättä mieheltäkään tossa vaiheessa enää sujuis kovin hyvin.
Lena: Voiskohan tällainen tarina olla totta ja jopa tavallista?
Abbe: Ihan varmasti niin käy joka ilta jossakin.
Lena: Jos te joutuisitte tilanteeseen itse oikeasti, voisiko siinä tulla vaikeutta valita. Onko mahdollista, että sitä vaan jatkais?
Abbe: Mä luulen, että jatkaminen olisi aika helppoa.
Nils: Minä en jatkais, jos nainen olis ihan pihalla.
Abbe: En mäkään, mutta uskon, että moni jatkaisi.
Nils: Musta se olis ehkä kaikkein kamalimman sorttinen raiskaus, jos nainen vain makaisi siinä paikallaan. Mä tiedän, etten voisi jatkaa.
Lena: Jos tarinan mies jatkaisi eteenpäin, kutsuisitteko sitä raiskaukseksi?
Kaikki: ei.

1. Oliko haastattelun nuorten miesten ajatukset yleistettävissä?
2. Mitä ajattelette, jatkaisiko suurin osa miehistä seksiä nukahtaneen naisen kanssa tarinan kaltaisessa tilanteessa?
3. Onko kiihottumisen lisäksi muita syitä miksi joku jatkaisi seksiä henkilön kanssa, joka on sammunut tai nukahtanut?
4. Onko ok harrastaa seksiä sellaisen kanssa, joka ei tee vastarintaa?
5. Onko sillä merkitystä, jos henkilö vastustaisi asiaa alusta asti?
6. Onko tavallista, että ihmiset harrastavat seksiä jonkun sellaisen kanssa, joka on nukahtanut tai
sammunut?
7. Onko seksiin suostuttava, jos halut hiipuvat kesken kaiken, mutta on ollut itse ensin mukana?
8. Voiko nukahtanut/sammunut kokea itsensä raiskatuksi tapahtuneen jälkeen seuraavana aamuna?
9. Mitä laki sanoo seksuaalisen väkivallan teosta?

11. Miten eri tavoin voi ilmaista kieltäytymistä tai suostumusta?
12. Nuoret miehet arvelevat, että humaltunut mies huomaa, että kumppani on nukahtanut. Onko
asia niin, että toisen nukahtamista tai sammumista ei huomaa?
13. Miettikää erilaisia syitä miksi joku pakottaisi tai painostaisi toisen seksiin kanssaan. Millaisia
ajatuksia tarina ja haastattelu ryhmässä herättää?

Lähde:
Var går gränsen?Handledningför temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott2007.
Brå –centrum för kunskapom brott och åtgärder mot brottJosefin Grände och Niklas Odén
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10. Mitä käytännön eroa on sillä, että kaikki ei:n jälkeen on kiellettyä tai, että kaikki ennen kyllä:n
sanomista on kiellettyä?

