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I. JOHDANTO 

 
I/1.perustuslaki 

 
Unkarin peruslaki1toteaa: 
 
Artikkeli L) 

(1) Unkari suojelee avioliittoinstituutiota yhden miehen ja yhden naisen 
liittona, joka on perustettu vapaaehtoisesti, ja perhettä kansan säilymisen 
perustana. Perhesiteet perustuvat avioliittoon tai vanhempien ja lasten 
väliseen suhteeseen. Äidin tulee olla nainen; isä on mies. 
(2) Unkari tukee sitoumusta saada lapsia. 
(3) Perheen suojelusta säädetään päälailla. 
 
XV artikla 

(1) Kaikkien tulee olla tasa-arvoisia lain edessä. Jokaisella ihmisellä on 
oltava oikeustoimikelpoisuus. 
(2) Unkari takaa perusoikeudet kaikille ilman syrjintää ja erityisesti 
ilman rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, vammaisuuteen, kieleen, uskontoon, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai sosiaaliseen 
alkuperään, omaisuuteen, syntymään tai mihin tahansa muuhun asemaan 
perustuvaa syrjintää. . 
(3) Naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet. 
(4) Unkari edistää erillisillä toimenpiteillä yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ja sosiaalista osallisuutta. 
(5) Unkari suojelee perheitä, lapsia, naisia, vanhuksia ja vammaisia 
henkilöitä erillisin toimenpitein. 
 

I/2.Naisiin kohdistuva väkivalta / perheväkivalta 
Kirjailija: Women For Women Together Against Violence Association (NANE)2 
 
"Naisiin kohdistuva väkivalta on suurin naisiin kohdistuvan syrjinnän 
muoto. Naisten alhainen osallistuminen poliittiseen elämään (noin 9,5 % 
parlamenttien paikoista on naisilla Unkarissa), (…) "lasikatto" 
työelämässä, mikä estää naispuolisten työntekijöiden etenemisen tietyn 
pisteen jälkeen, miesten ja naisten palkkaerot (..) ovat näkyviä 
esimerkkejä naisten syrjinnästä yhteiskunnassa yleisesti. (…)" 
 
Tilastot osoittavat, että perheväkivalta on selvästi yleisin naisiin 
kohdistuvien rikosten kuolinsyy. Tilannetta vaikeuttaa se, että 
perheväkivaltaa pidetään suljettujen ovien takana ja usein näkymätöntä 
yksityiselämän loukkaamattomuuden vuoksi, mikä vaikeuttaa uhrien avun 
pyytämistä ja vaikeuttaa ympäristön tarjoamista. apua.3 

                                                 
1 http://www.njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20201223_FIN.pdf  
2 https://nane.hu/?lang=fi  
3 https://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/  

http://www.njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20201223_FIN.pdf
https://nane.hu/?lang=en
https://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/


 

  

      

 
I/2 a). Väkivalta ihmissuhteissa4 

 
Väkivallan muodot 

Naisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan mitä tahansa väkivaltaa, 
joka tapahtuu tai voi tapahtua sukupuoleen perustuen. 

 
Sanallinen väkivalta 

Naisten halventaminen, loukkaaminen, pilkkaaminen, naisten naurunalaiseksi 
tekeminen (esim. ulkonäön, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella), 
pahoinpitelyllä uhkaaminen, hakkaaminen, lasten riistäminen tai itsemurha. 
 
Psykologinen väkivalta 

Perusemotionaalisista tarpeista kieltäytyminen, ystävien, työ, perhe, 
suosikkitoimintojen eristäminen tai kieltäminen, mustasukkaisuus, 
itseluottamuksen menetelmällinen tuhoaminen, yhteisten ongelmien 
keskustelun vastustaminen, naisten jatkuva syyttely, heidän arvoesineiden 
rikkominen; varusteiden murtaminen, heittely, hakkaaminen, aseilla 
uhkailu, pelottava käytös (huuhtelu, ulvominen), loukkaava kuulustelu, 
vaarallinen/pelottava ajaminen, puhelimen ja muiden viestintäkanavien 
sulkeminen, jatkuva puhelinvalvonta, naisen taskujen/laukun tutkiminen. 
 
Fyysinen väkivalta 

Työntäminen, lyöminen, kuristaminen, hiuksista vetäminen/repiminen, 
nyrkki/työkalu lyöminen, potkiminen, pureminen, ravistelu, polttaminen, 
uhkailu tai sataaminen aseella (veitsi, tuliase, raskaat esineet), ruumiin 
perustarpeiden ja -vaatimusten kieltäminen (nälkä). , jano, univaje, wc-
käytön hallinta), sulkeminen, poissulkeminen, sitominen ja 
liikkumisvapauden rajoittaminen. 
 
Seksuaalinen väkivalta 

Pakotettu seksuaalinen toiminta, seksuaalinen väkivalta, kivulias tai 
halventava seksi, seksuaalinen väkivalta työkalulla, intiimien 
ruumiinosien hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen toimintaan 
kolmannen osapuolen kanssa, pakottaminen prostituutioon, 
lisääntymisoikeuksien rajoittaminen: ehkäisyn estäminen tai pakottaminen, 
raskauteen pakottaminen tai abortti. 
 
Taloudellinen väkivalta 

Ylläpidä aineellista riippuvuutta, lannistaa tai kieltää työnteosta, ottaa 
naiselta palkan pois, kyseenalaistaa ja laskea tarkasti päivittäiset menot, 
pitää kurissa/kiristää yhteisomistuksessa olevan yhtiön 
(kommandaattiyhtiö) kanssa. 
 

                                                 
4Ibidem 



 

  

      

Väärinkäsitykset perheväkivallasta lamauttavat usein sekä uhrien 
avunpyynnön että tuttavien ja instituutioiden väliintulon. Näiden 
väärinkäsitysten mukaan uhrit ovat lähes aina niitä 
 
vastuussa hyväksikäyttäjän väkivaltaisesta käytöksestä tai heillä on 
tapana patologisoida tekijä: heitä pidetään loukkaantuneena, onnettomana 
ihmisenä, joka ei pysty ottamaan vastuuta teoistaan. Todellisuudessa tätä 
kuitenkin harvoin tapaa: tekijän tuttavat ja sukulaiset tuntevat usein 
"normaalina", "kunnollisena" ihmisenä, joten kun uhrit alkavat puhua, 
kukaan ei usein usko heitä. Uhrien tilannetta pahentaa entisestään se, 
että myös tekijä itse usein perustelee hyväksikäyttöä naisen käytöksellä. 
Ensimmäinen askel väkivallan katkaisemisessa on asettaa vastuu sen 
kantajalle – väkivallan tekijälle. 

 
I/3. RoikeuksiaLGBT+ -henkilöt 

 
LGBTQ- sääntö maittain5: 
 
 

Maa 

Rangaiste
ttu? 
(min-
maksimi 
sakko) 

Kumppanuus Hyväksym
inen 

Onko syrjintä 
kielletty? Kommentit 

                                                 
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/LMBT_szabályozások_országok_szerint  

https://hu.wikipedia.org/wiki/LMBT_szab%C3%A1lyoz%C3%A1sok_orsz%C3%A1gok_szerint


 

  

      

Unkari ei rekisteröit
y parisuhde ei Joo 

Unkarin 
peruslaissa 
todetaan, että 
Unkari 
suojelee 
avioliittoa 
miehen ja 
naisen 
liittona. 
Adoptio 
joulukuusta 
2020 alkaen on 
mahdollista 
vain heille. 
Homo- ja 
biseksuaaliset 
miehet eivät 
saa luovuttaa 
verta vuoteen 
yhdynnän 
jälkeen. 
Rekisteröidyn 
parisuhteen 
naiset eivät 
saa käyttää 
keinosiemennys
tä. Samaa 
sukupuolta 
olevat 
vanhemmat 
saavat myös 
lastenhoitomak
sun. 

 
Täydellisen taulukon mukaan 47 Euroopan maasta: 
● samaa sukupuolta olevien avioliitto on sallittu 17 maassa6 
● rekisteröity parisuhde 11 maassa 
● avoliitto 1 maassa 
● yksikään niistä 19 maassa 
● adoptio on mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille 17 maassa 

(kahdessa näistä maista on mahdollista adoptoida vain toisen kumppanin 
lapsi) 

 
"Unkarin perustuslaissa ei mainita seksuaalista suuntautumista eikä 
sukupuoli-identiteettiä. [...] Tasa-arvoinen kohtelu työssä on taattu 
Unkarissa tasa-arvolailla, joka sisältää sekä seksuaalisen suuntautumisen 
että sukupuoli-identiteetin. »Lainsäädännössä ei siis ole ongelmaa, vaikka 

                                                 
6Alankomaissa sekä avioliitto että rekisteröity parisuhde ovat sallittuja. 



 

  

      

kaavio ei kerro paljoakaan lain käytännön soveltamisesta. Se, kuinka monta 
näistä toteutuu, on tietysti toinen kysymys, ja meillä on vielä paljon 
tehtävää tällä alalla. Mutta syrjintää säännellään asianmukaisesti "[…]"7 
 
Euroopan unionin tilanne on seuraava:8: 
 

 
 

● Avioliitto: 13 
● Rekisteröity parisuhde: 8 
● Ei yksikään niistä: 6 
 

II. OIKEUDELLINEN KEHYS 
 
Euroopan unioni 
 

                                                 
7 https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-
magyarorszag-0617#!s0  
8 https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/hu/  

https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-magyarorszag-0617#!s0
https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-magyarorszag-0617#!s0
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/hu/


 

  

      

1) Sukupuolten tasa-arvo9 
Edistetään naisten ja miesten yhtäläistä taloudellista 
riippumattomuutta, kavennetaan sukupuolten välistä palkkaeroa, 
edistetään sukupuolten välistä tasapainoa päätöksenteossa, lopetetaan 
sukupuoleen perustuva väkivalta ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
EU:n ulkopuolella. 

 
2) Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, Istanbul, 11.V.201110 
 
Unkari 
 
3) 1004/2010. (I. 21.) Valtioneuvoston päätös Kansallinen naisten ja 

miesten sosiaalisen tasa-arvon edistämisen strategia - Suuntaukset ja 
tavoitteet 2010–202111 

4) Laki C 2012 rikoslaista12(jäljempänä: Btk.) 
 
"Nők Joga" (Naisten oikeudet) -sivusto13on seuraavat tiedot oikeudellisesta 
taustasta: 
 
Perheväkivallasta on 1.7.2013 alkaen ollut erillinen rikos: Btk. 212/A. §, 
jota sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin tekoihin! Muut 
rikoslain mukaiset rikokset koskevat sellaisia rikostyyppejä, jotka eivät 
kuulu "parisuhdeväkivallan" piiriin. 
 
Myös muut naisiin kohdistuvan väkivallan muodot tai silloin, kun se ei 
tapahdu parisuhteessa (esim. seksuaalinen hyväksikäyttö), kuuluvat 
rikoslain asiaankuuluvien pykälien piiriin (esim. seksuaalisen väkivallan 
tapaukset § 196-207). 
 
Seksuaalista häirintää ei pidetä rikoksena Unkarin lain mukaan, se on 
nimetty vain tasa-arvolaissa (laki CXXV vuodelta 2003 tasa-arvoisesta 
kohtelusta ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisestä14), ja siihen 
liittyvä menettely kuuluu tasa-arvoviranomaisen (Egyenlő Bánásmód Hatóság 
- EBH) toimivaltaan. (Tähän mennessä yksikään seksuaalisen häirinnän uhri 
ei ole saanut oikeudellista suojaa EBH-käytännössä.) Jos häirintä tapahtuu 
aseellisessa ruumiissa, se voi kuulua rikoslain pykälän soveltamisalaan 
sekä siviilioikeuteen, joka perustuu rikoslain rikkomiseen. 
henkilökohtaisia oikeuksia. 
 

                                                 
9 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-
equality_en  
10 https://rm.coe.int/168008482e  
11 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=134035.194182  
12 https://njt.hu/translated/doc/J2012T0100P_20200716_FIN.PDF  
13 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/jogszabalyok/  
14 https://njt.hu/translated/doc/J2003T0125P_20200101_FIN.PDF  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://rm.coe.int/168008482e
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=134035.194182
https://njt.hu/translated/doc/J2012T0100P_20200716_FIN.PDF
https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/jogszabalyok/
https://njt.hu/translated/doc/J2003T0125P_20200101_FIN.PDF


 

  

      

Lapsiprostituution (alle 18-vuotiaan vastikkeellisen seksuaalisen käytön) 
käyttäjästä tuomitaan rikoslain 203 §:n mukaan enintään kolmeksi vuodeksi 
vankeuteen.  
 
Prostituutiota ja ihmiskauppaa naisiin kohdistuvan väkivallan muotona 
koskevat säännöt ovat seuraavat: 
● Asetus nro 34 vuodelta 1955 ihmiskaupan ja muiden prostituution 

estämisestä tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
julkaisemisesta15 

● Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta toiminnasta: Act CI 200616  

● Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi: laki 
XXXI vuodelta 199317. 1 artikla: Velvollisuus kunnioittaa 
ihmisoikeuksia; 3 artikla: Kidutuksen kielto; 4 artikla: Orjuuden ja 
pakkotyön kielto 

● Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 7 ja 8 artikla, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleiskokouksen XXI istunnossa 16. joulukuuta 1966 ja 
julkaistiin asetuksella 8 vuodelta 197618  

● Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimusta täydentävä pöytäkirja ihmiskaupan, 
erityisesti nais- ja lapsikaupan ehkäisemiseksi, estämiseksi ja 
rankaisemiseksi: laki CII 200619 

● Ministerikomitean suositus jäsenvaltioille naisten suojelusta 
väkivallalta: Rec(2002)520 

● Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisista toimista: 2013. 
évi XVIII. laki21 

● Neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, 
ihmiskaupan torjumisesta22 

● Neuvoston puitepäätös 2004/68/YOS, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta23 

● Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
oleskeluluvasta, joka myönnetään kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laitonta maahanmuuttoa 

                                                 
15 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=372.622  
16 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103875.146349  
17 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19100.29566  
18 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2483.4091  
19 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103885.146364  
20 https://rm.coe.int/09000016805e2612  
21 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159496.242829  
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33137&from=HU  
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004F0068&from=HU  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=372.622
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103875.146349
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19100.29566
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2483.4091
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103885.146364
https://rm.coe.int/09000016805e2612
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159496.242829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33137&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33137&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004F0068&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004F0068&from=HU


 

  

      

edistävän toimenpiteen kohteeksi ja jotka tekevät yhteistyötä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa24 

● Unkarin peruslaki25: artikla L) ja artikla XV 
● Valtioneuvoston päätös 1018/2008 (III. 26.) Kansallisesta ihmiskaupan 

vastaisesta strategiasta 2008-201226 
 
5) Laki LXXII vuodelta 2009 omaisten väliseen väkivaltaan sovellettavasta 

poissaolokiellosta27 
 
  

                                                 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=HU  
25 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048  
26 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120186.173065  
27 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900072.TV  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120186.173065
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900072.TV


 

  

      

III. "MIKROMAKISMI" 
JOKAINEN SEKSISMI, INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA 

 
Forrás: Human Rights Channel28 
 
1) Kieli ja viestintä(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

2) Media, Internet ja sosiaalinen media(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

Esimerkkejä median seksismistä: 
Seksuaalinen naisten kuvaus mediassa. Kaikkien miesten tv-ohjelma. Media 
raportoi naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka syyttää uhria. 
Toimittajat, useimmiten naiset, saavat kommentteja sosiaalisessa mediassa 
ulkonäkönsä perusteella keskustelemiensa asioiden sijaan. Internet-
sovellukset lähettävät työpaikkailmoituksia miehille vain siksi, että 
algoritmit on rakennettu syrjivästi. 

Miksi siihen pitäisi puuttua? 
Lapsia ja muita pommitetaan seksistisilla mediaviesteillä ja he saavat 
vaikutteita. Tällaiset viestit rajoittavat heidän omia valintojaan 
elämässä. Ne antavat vaikutelman, että miehet ovat tiedon ja vallan 
säilyttäjiä ja naiset esineitä ja niiden ulkonäköä saa kommentoida 
vapaasti. Online-seksismi työntää naiset pois verkkotiloista. Online-
seksismi voi aiheuttaa todellista haittaa. Jonkun hyväksikäyttö tai 
pilkkaaminen verkossa luo pysyvän digitaalisen tietueen, jota voidaan 
levittää edelleen ja jota on vaikea poistaa. 

Kuinka estää se? 
Toteutetaan lainsäädäntö sukupuolten tasa-arvosta tiedotusvälineissä29. 
Kouluttaa median ja viestinnän ammattilaisia sukupuolten tasa-arvosta. 
Varmistetaan, että naiset ja miehet ovat edustettuina tiedotusvälineissä 
tasapainoisesti ja erilaisissa, ei-stereotyyppisissä rooleissa. Mainosta 
mainoksia, jotka leikkivät sukupuolistereotypioilla ja lisäävät niistä 
tietoisuutta sen sijaan, että ne vahvistavat niitä. Tarjoa digitaalisen 
lukutaidon koulutusta erityisesti nuorille ja lapsille. Määrittele ja 
kriminalisoi (verkko) seksistinen vihapuhe laillisesti30. Ota käyttöön 
erikoispalveluja, jotka antavat neuvoja verkossa esiintyvän seksismin 
käsittelemiseen. 

3) Työpaikka(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

4) Julkinen sektori(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

5) Oikeudenhoito(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

6) Oppilaitokset(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

7) Kulttuuri ja urheilu(Lisätietoja: Human Rights Channel) 

8) Yksityinen sfääri 

                                                 
28 https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism  
29 https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-in-media  
30 https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech  

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-in-media
https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech


 

  

      

Esimerkkejä seksismistä yksityisellä alueella: 
Naiset tekevät enemmän palkatonta (hoito- ja kotitalous)työtä kuin miehet, 
esimerkiksi vain naiset auttoivat tiskaamaan päivällisilla. Seksistisiä 
vitsejä ystävien kesken. Systemaattinen "naisellisten" tai 
"maskuliinisten" lelujen tarjoaminen tytöille/pojille. Poikia kannustetaan 
juoksemaan ja ottamaan riskejä ja tyttöjä olemaan tottelevaisia ja 
mukautuvia. Sellaisten ilmaisujen käyttö kuin "juoksi kuin tyttö" tai 
"pojista tulee poikia". 

Miksi siihen pitäisi puuttua? 
Palkaton työ heikentää naisten osallistumista työmarkkinoille, heidän 
taloudellista riippumattomuuttaan sekä heidän osallistumistaan urheiluun 
ja vapaa-ajan toimintaan. Lelut (esim. minikeittiö tai rakennuspeli) 
vaikuttavat sukupuolirooleihin, mutta myös tuleviin opiskelu- tai 
uravalintoihin. Seksistiset vitsit voivat pelotella ja hiljentää ihmisiä 
ja vähätellä seksististä käyttäytymistä. 

Kuinka estää se? 
Tietoisuutta lisääviä toimia ja tutkimusta palkattoman työn vaikutuksista 
ja jakamisesta naisten ja miesten välillä. Toimenpiteitä yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiseksi kaikille. Ei-sukupuolisten lelujen 
mainostaminen. Kannustetaan sekä poikia että tyttöjä osallistumaan 
kotitöihin. Antaa myös tytöille tilaa ja vapautta leikkiä, tutkia ja olla 
oma itsensä. 
 
 

IV.MAAN TILASTOT 
 
Unkarissa saatavilla olevien tilastojen mukaan vähintään 3 naista tappaa 
kuukausittain aviomiehensä tai entisen aviomiehensä, kumppaninsa tai ex-
kumppaninsa, poikaystävänsä tai ex-poikaystävänsä tai satunnaisen 
kumppaninsa toimesta. […] 
 
22 prosenttia naisiin kohdistuvista väkivaltarikoksista oli puolison tai 
ex-kumppanin tekemiä. Miesten osuus oli 3 prosenttia. 
 
Yli puolet murhatuista naisista tappoi (entinen) aviomiehensä tai 
kumppaninsa, Unkarissa poliisin tietojen mukaan esim. vuonna 2009 51,2 % 
(43 naista) tapetuista naisista murhasi kumppaninsa. toinen poliisilähde, 
heistä 76 % (64 naista). 
 
Kumppaniensa surmaamien miesten oikeusasiakirjojen mukaan 80 prosentissa 
tapauksista naiset olivat olleet miehensä pahoinpideltyjä pitkään ja 
vakavasti ennen rikoksen tekemistä. 
 
23 prosenttia naisista on kokenut ainakin jonkinlaista fyysistä väkivaltaa 
nykyiseltä tai entiseltä mieskumppaniltaan. […] 
 
Eron tai avioeron jälkeisenä aikana naisiin kohdistuvan väkivallan 
esiintymistiheys ja voimakkuus lisääntyvät merkittävästi, ja kirjallisuus 
pitää kahta vuotta eroaikoilmoituksesta lisääntyneen vaaran ajanjaksona. 



 

  

      

Tänä aikana monet naiset palaavat kumppaninsa luo oikeutetussa uhkailussa. 
[…] 
 
90 prosentissa sovitteluavioeroista lapset jäävät äidin luo, mutta jos isä 
nostaa kanteen, 40 prosentissa tapauksista lapset sijoitetaan hänen 
luokseen, kun taas hyväksikäyttöä ei yleensä tutkita. […]31 

Uhrien lukumäärä, osuus ja jakautuminen sukupuolen mukaan 
perheväkivalta, 2011 

 

Rikollisuus 
Uhrien määrä Uhrien osuus, % Uhrien jakautuminen 

rikosten mukaan, % 

naiset miehet naiset miehet naiset miehet 

Murha 31 17 64,6 35,4 1,1 5,9 
Akku 1340 165 89,0 11,0 46,5 57,1 
Pakko 12 1 92,3 7,7 0,4 0,3 
Henkilökohtaisen 
vapauden loukkaus 146 3 98,0 2,0 5,1 1,0 

Häirintä 835 60 93,3 6,7 29,0 20,8 
Panjaus (fyysisellä 
väkivallalla) 10 1 90,9 9,1 0,3 0,3 

Alaikäisen 
hyväksikäyttö 1 – 100,0 – 0,0 – 

Seksuaalinen 
väkivalta 27 – 100,0 – 0,9 – 

Sopimaton 
altistuminen 7 – 100,0 – 0,2 – 

Julkinen häiriö 421 32 92,9 7,1 14,6 11,1 
Yksityinen oikeus 23 6 79,3 20,7 0,8 2,1 
Omaisuutta vastaan 27 4 87,1 12,9 0,9 1,4 
Yhteensä 2880 289 90,9 9,1 100,0 100,0 
 
 
Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö: 
 
Naisista 20 prosenttia joutuu raiskauksen uhreiksi elämänsä aikana ja vielä 
20 prosenttia on raiskattujen osuus. 
 
70 % kaikista raiskauksista tapahtuu tutun, perheen ystävän tai sukulaisen 
toimesta. Suurin osa raiskauksista tapahtuu siis kodin seinien sisällä tai 
ystävien ja tuttavien kodin sisällä, jonka uskotaan olevan turvallista. 
[…] 
 
Vuonna 2009 tehdyssä 33 Euroopan maassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, 
että Unkarissa oli vähiten ilmoituksia seksuaalisesta väkivallasta 
viranomaisille […] Tiedot analysoitiin yksityiskohtaisesti 11 EU-maassa, 

                                                 
31 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/  
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mikä osoitti, että Unkarissa oli alhaisin raiskaussyytteiden määrä (10 
vuoden keskiarvo 2,24). % / 100 tuhatta ihmistä). Rikosoikeudenkäynneissä 
tuomitaan niin paljon (80 % tuomioista keskimäärin 10 vuoden ajalta 
verrattuna 3-17 prosenttiin muissa tutkituissa maissa), että on 
todennäköistä, että vain "täysin todistettuja" ja erittäin vakavia vammoja 
saatetaan vireille. ollenkaan (tapaukset jätetään siis pois järjestelmästä 
ennen tutkimuksen aloittamista […] 
 
Seksuaalinen ahdistelu 
 
30–50 prosenttia naisista kokee seksuaalista häirintää työpaikallaan 
EU:ssa. Unkarissa, missä asianmukaista lainsäädäntöä ja menettelyjä ei 
ole, tämä osuus on todennäköisesti suurempi.  
 
Naiskauppa ja prostituutio 
 
Naiskaupan syyllistyneet myyvät EU:hun prostituutioon vuosittain noin 500 
000 naista, mukaan lukien tuhansia unkarilaisia naisia ja tyttöjä.  
 
Ainakin 90 prosenttia prostituoiduista on lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön tai muun perheväkivallan uhreja, mutta viranomaiset 
rankaisevat heitä lain rikkomisesta. […]32 
 
Euroopan unionin tutkimus: 
 

                                                 
32 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/  
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Lähde33 

 

V. PÄÄTELMÄT 
 
Unkarilaiset ovat periaatteessa tasa-arvoisia ja hyväksyvät lesbot, homot, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset ihmiset, mutta tiettyjen oikeudellisten 
instituutioiden, kuten avioliitto ja adoptio, laajentamista olisi vaikea 
hyväksyä, koska he hylkäävät enimmäkseen omia LGBTQ-sukulaisia ja tuttavia. 
 
Vastauksista kävi ilmi, että unkarilaiset ovat tasa-arvon kannattajia, 
ainakin teoreettisella tasolla. Valtaosa vastaajista, 78 %, oli sitä 
mieltä, että jokaisella on oikeus rakastaa haluamaansa henkilöä vapaasti, 
ilman minkäänlaista syrjintää, seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumatta. Tätä sallivaa asennetta vahvistaa se tosiasia, että erittäin 
vakuuttavasti 77 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että yhdenkään 
lapsen ei pitäisi pelätä joutuvansa hylätyksi, jos hän kertoo vanhemmilleen 
olevansa homo tai biseksuaali. Samalla tunnustetaan selkeästi, että tämä 

                                                 
33 https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer  
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ei useimmissa tapauksissa toimi käytännössä: valtaosa, 69 %, sanoo, että 
monet ovat pakotettuja pitämään erilaisen seksuaalisen suuntautumisensa 
salassa. Tätä dataa korostaa tiedonhalu, joka voidaan lukea myös 
vastauksista. 
 
 

 

 
 
Katsotaanpa, mikä on tilanne, kun on otettava kantaa tiettyihin 
oikeudellisiin toimiin. Vaikka he haluaisivatkin uskoa, että samaa 
sukupuolta olevilla ihmisillä on oikeus rakkauteen, merkittävä osa 
vastaajista on haluton toteuttamaan tätä ihannetta käytännössä erityisten 
oikeusinstituutioiden muodossa. 
 
Kun asiat ottavat entistä henkilökohtaisemman suunnan, kanta tasa-arvon ja 
hyväksynnän yleisiin ihanteisiin heikkenee. Vain 19 % vastaajista olisi 
tyytyväisiä, jos heidän tuttavansa ei salaisi olevansa homo, lesbo tai 
biseksuaali. Asteikon ääripäässä ovat ne, jotka katkaisevat kaiken yhteyden 
tuttavaansa, heitä on 11 % kokonaisotoksesta. Suurempaa halukkuutta 



 

  

      

osoittaa 30 % vastaajista, jotka yrittäisivät hyväksyä sen, mutta siitä 
huolimatta ulostulo muuttaisi heidän suhdettaan negatiivisesti. Suurin 
joukko on välinpitämättömiä, joita on 37 % vastaajista. Vastaajat ovat 
vähemmän välinpitämättömiä perheenjäsenen "ulostuloon": useammin neljäsosa 
vastaajista vastaisi myönteisesti ja 36% yrittäisi, mutta suhde 
todennäköisesti huononee ilmoituksen jälkeen. Täydellisen hylkäämisen 
valitsisi 8 % ja välinpitämättömän kannan 27 %. Hyväksyjiä ja 
välinpitämättömiä on molemmissa tapauksissa yli puolet vastaajista (56 % 
tutuista ja 52 % perheenjäsenistä) ja hylkääjät ovat pienessä vähemmistössä 
(41 % ja 44 %), mutta heidän määränsä on edelleen valitettava. korkea. 
Perheenjäsenten eroa negatiivisesti arvioivien osuus vastaa myös äskettäin 
julkaistun eurooppalaisen edustavan tutkimuksen lukuja, jossa selvitettiin 
muun muassa asenteita homo- tai lesboperheenjäseniä kohtaan. Tutkimus 
osoitti, että 44 prosenttia unkarilaisista häpeäisi, jos lähisukulainen 
olisi homo tai lesbo. Hyväksyjiä ja välinpitämättömiä on molemmissa 
tapauksissa yli puolet vastaajista (56 % tutuista ja 52 % perheenjäsenistä) 
ja hylkääjät ovat pienessä vähemmistössä (41 % ja 44 %), mutta heidän 
määränsä on edelleen valitettava. korkea. Perheenjäsenten eroa 
negatiivisesti arvioivien osuus vastaa myös äskettäin julkaistun 
eurooppalaisen edustavan tutkimuksen lukuja, jossa selvitettiin muun 
muassa asenteita homo- tai lesboperheenjäseniä kohtaan. Tutkimus osoitti, 
että 44 prosenttia unkarilaisista häpeäisi, jos lähisukulainen olisi homo 
tai lesbo. Hyväksyjiä ja välinpitämättömiä on molemmissa tapauksissa yli 
puolet vastaajista (56 % tutuista ja 52 % perheenjäsenistä) ja hylkääjät 
ovat pienessä vähemmistössä (41 % ja 44 %), mutta heidän määränsä on 
edelleen valitettava. korkea. Perheenjäsenten eroa negatiivisesti 
arvioivien osuus vastaa myös äskettäin julkaistun eurooppalaisen edustavan 
tutkimuksen lukuja, jossa selvitettiin muun muassa asenteita homo- tai 
lesboperheenjäseniä kohtaan. Tutkimus osoitti, että 44 prosenttia 
unkarilaisista häpeäisi, jos lähisukulainen olisi homo tai lesbo. 
Perheenjäsenten eroa negatiivisesti arvioivien osuus vastaa myös äskettäin 
julkaistun eurooppalaisen edustavan tutkimuksen lukuja, jossa selvitettiin 
muun muassa asenteita homo- tai lesboperheenjäseniä kohtaan. Tutkimus 
osoitti, että 44 prosenttia unkarilaisista häpeäisi, jos lähisukulainen 
olisi homo tai lesbo. Perheenjäsenten eroa negatiivisesti arvioivien osuus 
vastaa myös äskettäin julkaistun eurooppalaisen edustavan tutkimuksen 
lukuja, jossa selvitettiin muun muassa asenteita homo- tai 
lesboperheenjäseniä kohtaan. Tutkimus osoitti, että 44 prosenttia 
unkarilaisista häpeäisi, jos lähisukulainen olisi homo tai lesbo. 
 
21 % vastaajista, joilla on LGBTQ-tuttava tai perheenjäsen, on selvästi 
keskimääräistä parempi kaikissa tasa-arvokysymyksissä. Heistä positiivinen 
suhtautuminen tasa-arvoisen avioliiton käyttöönottoon on kolme kertaa 
keskimääräistä korkeampi, ja verrattuna niihin, joilla ei ole LGBTQ-
tuttuja, se on seitsemän kertaa suurempi. 



 

  

      

 
Nämä tiedot vahvistavat usein ilmaistun näkemyksen, että unkarilainen 
yhteiskunta voi tulla hyväksyväksi ja tukevaksi yhteisöksi 
henkilökohtaisten kontaktien ja tuttavuuksien kautta, kuten sen ei tällä 
hetkellä pidetä olevan. 
 
Tutkimuksen toinen opetus on, että vastaukset osoittavat tiedon puutteen 
ongelmana ja leviämisen tarpeen niin henkilökohtaisella kuin sosiaalisella 
tasolla. Perheen hyväksymisessä mitatut luvut osoittavat, että 
hyväksymisen esteenä on useimmiten riittävien tietojen ja taitojen puute, 
sillä 36 %:lla vastaajista on todennäköisen hylkäämisen lisäksi halu 
ymmärtää ja hyväksyä. 
 
TIEDOT: 
Unkarissa samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet perustaa rekisteröidyn 
parisuhteen vuodesta 2009 lähtien. Lainsäätäjän varovaisuudesta kertoo se, 
että avioliiton avaamisen sijaan Unkarissa on voimassa samaa sukupuolta 
olevia pareja koskeva lainsäädäntö, jossa säädetään vähemmän oikeuksia 
kuin avioliitto. Rekisteröity puoliso ei saa ottaa toistensa nimiä, 
adoptoida yhdessä lasta tai osallistua keinosiemennysmenettelyyn. Adoption 
tapauksessa homot ja lesbot voivat tällä hetkellä adoptoida lapsen, mutta 
heidän kumppaninsa eivät ole kasvattamiensa lasten laillisesti 
adoptiovanhempia. Lisäongelmana on, että laki suosii heteroparien 
adoptiota, joten samaa sukupuolta olevan parin jäsen voi adoptoida vain 
sellaisen lapsen, jota heteroparit eivät ole valinneet.34 
 
 
 
 
 

                                                 
34 https://budapestpride.hu/hirek/elvben-egyenloseg-es-elfogadaspartiak-a-
magyar-emberek  
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 ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En halua, että heillä [naisilla] on valtaa miehiin; vaan itsensä yli. 
Mary Wollstonecraft 

 
 

I. JOHDANTO 



 

  

      

 
Lesbojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten (LGBT) oikeudet 
Italiassaovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi viime vuosinaLGBTihmiset 
voivat silti kohdata joitain oikeudellisia haasteita, joita muut kuin LGBT-
asukkaat eivät ole kohdanneet. 
Italian yhdistyminen vuonna 1861 toi yhteen joukon valtioita, jotka olivat 
kaikki (kahta lukuun ottamatta) poistaneet rangaistuksen yksityisistä, ei-
kaupallisista ja homoseksuaalisista teoista suostuvien aikuisten 
välillä.Napoleonin koodi. Toinen kahdesta poikkeuksesta oliSardinian 
kuningaskuntajoka rankaisi miesten (vaikkakaan ei naisten) välisistä 
homoseksuaalisista teoista vuonna 1859 julkaiseman rikoslain 420–425 §:n 
mukaisesti.Viktor Emmanuel II. Yhdistymisen myötä entinen Sardinian 
kuningaskunta laajensi oman kriminalisoivan lainsäädäntönsä muualle 
vastasyntyneeseen Italian kuningaskuntaan. Tämä laki ei kuitenkaan 
koskenut edellistäKahden Sisilian kuningaskunta, ottaen huomioon "etelässä 
asuneiden erityispiirteet". 
 
Tämä outo tilanne, jossa homoseksuaalisuus oli laitonta yhdessä osassa 
valtakuntaa, mutta laillista toisessa, sovittiin vasta vuonna 1889, kun 
laki julkaistiin.Zanardelli koodijoka poisti kaikki erot homoseksuaalisten 
ja heteroseksuaalisten suhteiden välillä koko Italian alueelta. Samaa 
sukupuolta olevien seksuaalinen toiminta on ollut laillista vuodesta 1890 
lähtien, jolloin tämä säännöstö tuli voimaan, eikä yksityisiä, aikuisia ja 
yhteisymmärrykseen perustuvia homoseksuaalisuhteita vastaan ole ollut 
lakeja. 
Tämä tilanne säilyi ennallaan huolimattafasistinenRocco-lain 19. lokakuuta 
1930 julkaiseminen. Tällä haluttiin välttää keskustelu aiheesta kokonaan 
julkisen skandaalin syntymisen välttämiseksi. Tämä ei kuitenkaan estänyt 
fasistisia viranomaisia kohdistamasta miesten homoseksuaalista 
käyttäytymistä hallinnollisilla rangaistuksilla, kuten julkisella 
varoituksella ja vangitsemisella; homoja vainottiin hallituksen myöhempinä 
vuosinaBenito Mussolini,[9]ja allaItalian sosiaalinen tasavalta1943-45. 
 
Rocco-koodin järjestelyt ovat pysyneet voimassa seuraavien vuosikymmenten 
ajan, nimittäin periaate, jonka mukaan homoseksuaalinen käytös on moraali- 
ja uskontokysymys eikä valtion rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sodan 
jälkeisenä aikana sitä on kuitenkin yritetty kriminalisoida uudelleen 
ainakin kolme kertaa. Tällaiset asenteet ovat vaikeuttaneet keskustelun 
toimenpiteistä, esimerkiksi homoseksuaalisten suhteiden tunnustamisesta, 
tuomista parlamentaariseen kenttään. 
 
Italia on edelleen Euroopan maiden kärjessä oikeuksia koskevissa 
kysymyksissä: Vox-lehden mukaan olemme yksi Euroopan eniten syrjityistä 
maista juuri LGBT + -oikeuspolitiikan suhteen. Luku, joka kulkee käsi 
kädessä European LGBT + Survey 2020 -tutkimuksen, joka on tehty 140 
tuhannen ihmisen otoksella LGBT + -yhteisöön Vanhalla mantereella 
kuuluvalla tutkimuksella, joka osoittaa, kuinka maassamme 62 % vastaajista 
välttää. omissa käsissään. tai kumppaninsa kadulla, 30 % vapaaehtoisesti 
välttää paikkoja syrjinnän ja aggression pelossa ja jopa 32 % sanoi 
joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi tai hyökkäyksen kohteeksi vähintään 
kerran etsintöä edeltävänä vuonna. 

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Italy#cite_note-9


 

  

      

 
LGBT+-yhteisö ei omista julkista tilaa, jossa se liikkuu. Homoseksuaalit, 
ei-binaariset ja transsukupuoliset ihmiset tietävät tämän hyvin, he ovat 
aggression, vihaan yllytyksen ja väkivallan uhreja paljon kestävämmällä 
tavalla kuin muut sosiaaliset ryhmät. Tästä syystä tarvitaan tehostettua 
suojelua ja yleisen mielipiteen sitoutumista siihen, etteivät he 
pettäisi.35  
 
Alta löydät osallistuneen kartan LGBT+-yhteisöön kohdistuvan väkivallan 
jäljittämiseksi Italiassa, sekä fyysisesti että verkossa: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_nyhCXlW
ofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6 
 

 

II. OIKEUDELLINEN KEHYS 
 

Tällä hetkellä, vaikka samaa sukupuolta olevat parit eivät voi mennä 
naimisiin, he voivat päästä naimisiinkansalaisliitotvuonna 2016 säädetyt 
säädökset, jotka sisältävät useita avioliiton oikeuksia, etuja ja 
velvollisuuksia. Näitä etuja ovat muun muassa 
jaetutomaisuutta,sosiaaliturvajaperinnöstä. 

Vuoden 2005 aluevaalien jälkeen monet Italian alueet ovat 
hallinneetkeskellä vasentakoalitiot ovat hyväksyneet ranskalaistyyliä 
tukevia päätöslauselmiaPACS(kansalaisliitot), mukaan 
lukienToscana,Umbria,Emilia-
Romagna,Campania,Marche,Veneto,Apulia,Lazio,Liguria,AbruzzojaSisilia.Lomb
ardia, jota johtaa keskustaoikeistoVapauksien talo, ilmoittivat 
virallisesti vastustavansa samaa sukupuolta olevien suhteiden 
tunnustamista. Kaikki nämä toimet ovat kuitenkin vain symbolisia, sillä 
alueilla ei ole lainsäädäntävaltaa asiassa. 

Huolimatta siitä, että eduskunnalle oli 20 vuotta ennen vuotta 2016 jätetty 
useita esityksiä siviililiitoista tai rekisteröimättömien parien 
oikeuksien tunnustamisesta, yhtäkään niistä ei ollut hyväksytty molempiin 
kuuluvien sosiaalikonservatiivien kansanedustajien voimakkaan vastustuksen 
vuoksi. koalitiot. Hallitus johti 8. helmikuuta 2007Romano Prodiesitteli 
lakiesityksen, joka olisi myöntänyt samaa sukupuolta ja eri sukupuolta 
olevien rekisteröimättömille parisuhteille oikeudet työoikeuden, perinnön, 
verotuksen ja terveydenhuollon aloilla. Lakiesitystä ei koskaan nostettu 
eduskunnan prioriteetiksi, ja se lopulta hylättiin, kun uusi parlamentti 
valittiin Prodin hallituksen hävittyä luottamusäänestyksessä. 

Vuonna 2010 perustuslakituomioistuin (Corte Costituzionale) antoi 
merkittävän päätöksen, jossa samaa sukupuolta olevat parit tunnustettiin 
"lailliseksi yhteiskunnalliseksi muodostelmaksi, joka on samanlainen kuin 
avioliitto ja joka ansaitsee homogeenisen kohtelun". Tämän päätöksen 
jälkeen Corte di Cassazione (korkein ja viimeinen tuomioistuin useimmissa 
asioissa) palautti rauhantuomarin päätöksen, joka oli evännyt 

                                                 
35https://www.wired.it/attualita/2021/03/23/lgbt-violenze-mappa-italia/ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_nyhCXlWofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_nyhCXlWofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6


 

  

      

oleskeluluvan.algerialainenkansalainen, naimisissaEspanjasamaa sukupuolta 
olevalle espanjalaiselle. Tämän jälkeen sama oikeuslaitos totesi, että 
questuran (poliisiviraston, jossa oleskeluluvat myönnetään) tulee antaa 
oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka on naimisissa samaa sukupuolta olevan 
Italian kansalaisen kanssa, ja viittasi tuomioon. 

21. heinäkuuta 2015Euroopan ihmisoikeustuomioistuinpäätti, että se ei 
tunnistanut minkäänlaista muotoaparisuhteessatai samaa sukupuolta olevien 
avioliitto, maa rikkoi kansainvälisiä ihmisoikeuksia. 

Vuonna 2017 Italian korkein oikeus hyväksyi kahden naisen avioliiton, joka 
tehtiin naapurissaRanska, tunnustetaan virallisesti. Kuitenkin toukokuussa 
2018kassaatiotuomioistuimeenpäätti, että samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden ulkomailla solmittuja avioliittoja ei voida tunnustaa 
Italiassa. Sen sijaan heidät on rekisteröitävä siviililiitoksi riippumatta 
siitä, menikö pari naimisiin ennen kuin Italia otti siviililiitot käyttöön 
vuonna 2016 vai sen jälkeen. 
Toinen tärkeä teema on adoptio ja sijaishoito, jota säätelee Legge 
184/1983. Adoptio on periaatteessa sallittu vain avioparille, joiden tulee 
olla vastakkaista sukupuolta. Italian lain mukaan sijaishoidolle ei ole 
rajoituksia. Joissakin tilanteissa laissa säädetään kuitenkin yksittäisen 
henkilön "adoptiosta tietyissä tapauksissa", ja jotkin tuomioistuimet, 
myös muutoksenhakutuomioistuin, ovat tulkinneet tämän sisältävän 
mahdollisuuden lapsepuoli adoptioon naimattomille. vastakkaista sukupuolta 
ja samaa sukupuolta olevat) parit. 
Varsinaisesta tilanteesta puheen ollen, Italiassa poliittinen ja 
kulttuurinen tilanne on muuttumassa todella nopeasti: esimerkiksi Zan 
Billin päätavoitteena on laajentaa viharikoksista annettu laki LGBT+-
yhteisön, naisten ja vammaisten syrjintään.36. Nykyiseen lainsäädäntöön on 
tehty kolme tärkeintä Zan-lakiehdotuksen edellyttämää muutosta: 
ensimmäinen koskee "sukupuoleen, sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin tai vammaisuuteen perustuvan 
syrjinnän lisäämistä", toinen muutos koskee rikosoikeudellisen menettelyn 
90-neljäsosaa. koodi, joka määrittelee "haavoittuneen erityisen 
haavoittuvan tilan"; tällä hetkellä artikkeli sisältää vain rotuun 
liittyvää vihaa, kun taas Zan-lakiehdotuksessa säädetään sanan 
"sukupuoleen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-
identiteettiin perustuvan" lisäämisestä. ". Viimeisin muutos koskee 9. 
heinäkuuta 2003 annettua asetusta, numero 215, yksilöiden tasa-arvoisesta 
kohtelusta ihonväristä tai etnisestä alkuperästä riippumatta, 
Tämän lain jokainen kohta hyödyttäisi sekä käytännössä että tietyn alueen 
kannalta>sosiaalinen media, jossa näemme yhä useammin syrjinnän ja 
machista- ja mikromahististen asenteiden lisääntymistä LGBT+-yhteisöä, 
naisia ja vähemmistöjä kohtaan Italian alueella. 
 
 
 
 

                                                 
36https://www.wired.it/attualita/politica/2021/05/04/ddl-zan-articolo-
spiegato/?refresh_ce= 



 

  

      

 

III. "MIKROMAKISMI" JOKA PÄIVÄ SEKSISMI, INTERNET 
JA SOSIAALINEN MEDIA 

 
Sukupuoliviha? Se on "trendikäs". Off ja verkossa. "Sosiaalisessa mediassa 
naiset kärsivät useammin hyökkäyksistä kuin miehet ja kolmasosa näistä 
hyökkäyksistä on seksistisiä": tämä on kuviteltavissa oleva ja katkera 
valokuva, jonka Amnesty International Italia esittää jälleen 
mustavalkoisena raportissa "Vihabarometri - Näppäimistön seksismi”, 
julkaistiin 16. huhtikuuta. 
Tummilla väreillä kuvattu laukaus vahvistaa järjestön huolia "sitä, että 
tietyt ilmaisunmuodot, jotka ovat tyypillisiä perusoikeuksien epäämiselle, 
löytävät edelleen tilaa verkosta, joissain tapauksissa oikeutettuja tai 
jopa vahvistamia ja poliittisten edustajien vaatimia". Tästä syystä Amnesty 
pyytää "Italian hallitukselta puuttumista uusiin toimenpiteisiin 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi verkossa". 
 
Näppäimistön seksismi 
 
Tämä tutkimus tehtiin marras-joulukuussa 2019, ja siinä analysoitiin 20 
tunnetun italialaisen persoonallisuuden, 10 naisen ja 10 miehen sisältöä: 
 

 
 
Amnesty mittaa suvaitsemattomuuden ja syrjinnän tasoa verkkokeskustelussa 
Hate Barometrilla, aktivistien panoksella tehdyllä sosiaalisen median 



 

  

      

seurannalla vuodesta 2018 lähtien. Tutkimuksessa analysoitiin 42 143 
kommenttia: enemmän kuin yksi kymmenestä tarkastelujaksolla. , havaitaan 
 
olla loukkaavaa, syrjivää tai vihapuhetta (14 %). Mutta mitä tulee "naisiin 
ja sukupuolten oikeuksiin", loukkaavien, syrjivien tai vihapuheisten 
kommenttien ilmaantuvuus nousee 29 prosenttiin: lähes joka kolmas, Amnesty 
sanoo. 
"Naisiin kohdistuvien henkilökohtaisten hyökkäysten keskimääräinen 
ilmaantuvuus ylittää 6 %, kolmanneksen enemmän kuin miehiä (4 %). Joka 
kolmesta naisiin kohdistuvasta henkilökohtaisesta hyökkäyksestä on 
seksistinen (33 %), osalla analysoiduista vaikuttajista luku yltää jopa 50 
% tai 71 % Naisiin kohdistuvissa henkilökohtaisissa hyökkäyksissä 
vihapuheen osuus on 1,5-kertainen miehiin verrattuna: 2,5 % ja 1,6 %. 

 
 
Keskittyäkseen paremmin "näppäimistöseksismiin" Amnestyn 60 aktivistia – 
sisällönarvioinnin asiantuntijoiden ohella – keskittyivät esimerkiksi 
sukupuolten oikeuksiin, siirtolaisiin ja pakolaisiin sekä uskonnollisiin 
vähemmistöihin. 
Tulos? Lähes joka neljäs "naisia ja sukupuolten oikeuksia" käsittelevä 
sisältö loukkaa, syrjii tai yllyttää vihaan naisia (tai erityisesti naista) 
kohtaan. "Naiset ja sukupuolten oikeudet" ovat seksististen kommenttien 
kohteena joka neljäs. Lisää seksistisiä kommentteja synnyttävät vaikuttaja 
itse (20,2 %), maahanmuuttokysymys (19,6 %) ja lopuksi uskonnolliset 
vähemmistöt (15,5 %). 



 

  

      

 
 
Tutkimuksen valossa Amnesty International Italia vetoaa hallitukseen: 
väliintulo käynnistää hyödyllisiä toimenpiteitä "ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevien viestintä- ja tiedotuskampanjoiden 
vahvistamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota niihin liittyvien 
stereotypioiden ja ennakkoluulojen tuomitsemiseen sukupuoleen ja 
seksuaaliseen suuntautumiseen; tehostaa kunnioitusta ja syrjimättömyyttä 
koskevia koulutusohjelmia kouluissa; tuomita nopeasti ja päättäväisesti 
kaikki vihapuhetapaukset, erityisesti ne, joita poliitikot tai julkisessa 
virassa olevat henkilöt välittävät; edistää kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen laajaa tietämystä asiasta välineet uhrien suojelemiseksi ja 
tukemiseksi ilmiön syntymisen edistämiseksi ja uhrien puolustamiseen 
kykenevien auttamiseksi;edistää politiikkaa, jonka tavoitteena on 
kouluttaa kaikki kansalaiset ja tehdä siitä vastuullinen Internetin 
tietoinen käyttö. 
Mutta myös sosiaalisten verkostojen alustojen pitäisi toimia, Amnesty 
selittää ja tarjoten "riittävä prosenttiosuus operaattoreista, jotka 
vastaavat ilmoitusten vastaanottamisesta vihapuheen poistamiseksi oikea-
aikaisesti, tehostamaan valvontatoimintaa, valmistelemaan riittävät 
työkalut vastausten antamiseen nopeasti, yhteisiä ja perusteltuja 
vihaviestit, selventää, kuinka tunnistaa ja ilmoittaa väärinkäytöstä 
alustalla, ja jakaa merkityksellistä tietoa naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja pahoinpitelyn luonteesta ja tasosta sekä siitä, miten niihin voidaan 
reagoida.37 

                                                 
37https://www.open.online/2020/04/16/sui-social-imperversa-ancora-il-sessismo-
da-tastiera-amnesty-international-denuncia-i-troppi-attacchi-alle-donne/ 



 

  

      

 
 
 
 
Vaihda kieltä naisten seksismin katkaisemiseksi. Kulttuurinen 
aakkosjärjestys on tie tasa-arvoon38 
 
Kielen vaihtaminen, stereotypioiden toistamisen välttäminen myös kielessä, 
voi myötävaikuttaa osallistavan yhteiskunnan kulttuuriseen muutokseen ja 
hajottaa kaikki seksismin muodot. Jollain tapaa yhteiskunta on kypsä, 
paljon herkempi kuin ennen, tässä mielessä on monia merkkejä, mutta vaikka 
italia on sanarikas kieli, ei ole monia termejä, joita voidaan käyttää 
osoittamaan seksististä käyttäytymistä ja samat tiedotusvälineet ovat 
hyvin usein harhaanjohtavia. , otsikoissa, tarroissa, määritelmissä. 
Se on todellista kulttuurilukutaitoa, jonka täytyy alkaa lapsista, koulusta 
se, joka mahdollistaa sukupuolten välisen tasa-arvon, muutos, joka täytyy 
alkaa päiväkodista, selittää lapsille, että olemme erilaisia, mutta 
ihmisinä ehdottoman samanlaisia. 
"Kohteellinen tietoisuus on kehittynyt - tarkkailkaa ANSA LIFESTYLE - 
Flavia Brevi ja Ella Marciello, mainostajat, jotka vuosi sitten antoivat 
henkiin erittäin suositulle Facebook-ryhmälle, Hella Networkille, joka 
kerätessään havaintoja nostaa nopeasti esiin median kauhut näistä aiheista 
ja Olemme mainonnan, markkinoinnin, julkaisun ja journalismin 
ammattilaisia ja ammattilaisia. 
 
Eri aloillamme vaadimme tasa-arvoa, myös tosiasioiden kanssa. Mottomme on: 
"Viestintä on yhteiskunnan tytär, johon hän on syntynyt, mutta se voi 
näyttää hänelle, kuinka olla parempi. Syrjintä on ilmeistä, kun kohtaamme 
tilastoja palkkaeroista tai miehille tarjottavien sopimusten tyypeistä. 
Mutta milloin se piiloutuu kielemme jokapäiväiseen elämään? Ensimmäinen 
sääntö seksismin välttämiseksi on (uudelleen) tietää se." 
Tunnistaakseen seksismin ja taistellakseen sitä vastaan, he käynnistivät 
Facebookissa kampanjan saada ihmiset ajattelemaan seksistisiä lauseita ja 
käyttäytymistä työpaikalla. Tässä on joitain englanninkielisiä ilmaisuja, 
jotka osoittavat seksistisiä eleitä, mutta joille ei ole italialaista 
vastinetta. jotka ovat ilmestyneet muilla eurooppalaisilla kielillä. 
Naistenpäivän kunniaksi 8.3.2021 Babbel-sovellus on kerännyt 
englanninkielisiä ilmaisuja, jotka viittaavat seksistisiin eleisiin, mutta 
joille ei ole italialaista vastinetta, ja se tutkii myös muilla 
eurooppalaisilla kielillä esiintyneitä neologismeja. 
Hepeating(hän = hän + toistaa = toista) 
Termiä "hepeating" käytetään osoittamaan seksististä käyttäytymistä, joka 
voi ilmetä erityisesti työpaikalla. Itse asiassa se viittaa olosuhteisiin, 
joissa mies toistaa saman ajatuksen tai väitteen, jonka nainen on jo 
aiemmin esittänyt. Vaikka nainen jätettiin huomiotta, miehen panos otetaan 
kuitenkin innostuneena vastaan. 

                                                 
38https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/03/02/cambia
re-il-linguaggio-per-abbattere-il-sessismo-sulle-donne.-lalfabetizzazione-
culturale-e-la-strada -per-la-parita_479b9f0c-5cef-4fc0-ab29-c653e06f6c68.html 



 

  

      

Lutkan häpeämistä(lutka = lutka + häpeäminen = häpeäminen julkisesti) 
Naisen tuomitseminen seksuaalisesta näkökulmasta antamalla hänelle "ei 
hyvää" hänen tapojensa vuoksi on täydellinen esimerkki "lutkan 
häpeämisestä". Tämä tapa tehdä asioita otetaan käyttöön, kun nainen rikkoo 
joitain tabuja, ei pelkää elää seksielämäänsä täysillä ja puhuu siitä 
vapaasti. 
Manshush (mies = uomo + hush = azzittire) 
Puhumme "manshushista", kun mies yrittää hiljentää naisen, koska hän tuntee 
itsensä uhatuksi naisen sanomisistaan. Useimmiten se tapahtuu, kun mies 
tietää olevansa väärässä, mutta ei halua myöntää sitä. 
Manologi (mies = mies + monologi = monologi) 
Kun he vaativat ei-toivotun saarnan pitämistä tietystä aiheesta, ilman 
todellista syytä, mutta vain aikomuksena tarttua ja keskittyä. 
Gaslighting (elokuva vuodelta 1944 "Gaslight", ei italialainen, jonka 
nimi on "Angoscia") 
 
"Kaasuvalolla" tarkoitamme eräänlaista psykologista manipulointia, joka 
saa ihmisen epäilemään havaintoaan tai arvostelukykyään. Esimerkiksi 
elokuvassa, josta termi sai alkunsa, mies manipuloi vaimoaan niin paljon, 
että tämä luulee menettäneensä järkensä. Vaikka myös miehet voivat joutua 
tämän epävakautustekniikan uhreiksi, naiset kuulevat useammin lauseita, 
kuten "olet hullu", "olet väärässä" tai "näit unta". 
 
Manspreading (mies = uomo + leviäminen = espandersi) 
 
"Manspreading" osoittaa enemmän tai vähemmän tiedostamatonta taipumusta, 
joka saa miehet viemään enemmän tilaa kuin heillä olisi julkisessa 
liikenteessä, istuen jalat erillään ja tunkeutumaan vierekkäisten ihmisten 
tilaan. 
Keskeyttävä (mies = mies + keskeyttäminen = keskeyttäminen) 
 
Kuten voit hyvin ymmärtää tämän sanan koostumuksesta, se kuvaa miehen 
ylimielistä asennetta, joka keskeyttää naisen hänen puhuessaan antamatta 
hänen lopettaa puhetta. Monissa tapauksissa "manterrupting" muuttuu 
"mansplaining". 
 
Mansplaining (mies = uomo + selittäminen = spiegare) 
 
Se osoittaa joidenkin miesten ylimielisen asenteen, joka halveksien naisten 
tietämystä keskeyttää naisen selittämään hänelle tiettyä aihetta, vaikka 
nainen itse olisi asian asiantuntija. "Mansplainingista" puhutaan myös, 
kun miehet selittävät naisille hyvin ilmeisiä aiheita olettaen, etteivät 
he ymmärrä niitä. 
Catcalling (kissa = gatto + kutsuminen = chiamare) 
 
"Catcallingilla" osoitamme arvostuksia, joita miehet ovat osoittaneet 
naiselle kadulla, mutta jotka todellisuudessa osoittautuvat kaikkea muuta 
kuin todellisia kohteliaisuuksia. Pillit tai lauseet, kuten "hei kaunis" 
ja "oletko menossa kanssani tänä iltana?" ne ovat itse asiassa sanallista 
häirintää, joka kuuluu "katuhäirintään" tai katuhäirintään. 



 

  

      

 
Ja muualla Euroopassa? 
 
Englannin lisäksi muita kieliä>esittelevät myös seksistisiin tapoihin 
liittyviä neologismeja. Esimerkiksi Espanjassa "mansplaining" on nimeltään 
"machoexplicación", kun taas "revictimizar" viittaa tilanteisiin, joissa 
väkivallan uhreiksi joutuneita naisia syytetään hyökkääjän provosoimisesta 
asenteilla, sanoilla tai vaatteilla. Olosuhteet, jotka englanniksi 
määritellään "uhriksi syylliseksi" (uhri = uhri + syyttäminen = syyttää) 
ja joka saksaksi käännetään "opferbeschuldigung". Se johtuu tavasta, jolla 
yleisöllä on tapana reagoida joihinkin uutisiin, se voi koskea myös miehiä 
ja on löytänyt tilaa myös italian sanastoon ilmaisun "syyttäminen uhri" 
kautta. Saksassa "kostopornon" (revenge = kosto + porno = porno) vastine 
on "racheporn", kun taas Portugalissa sitä kutsutaan nimellä " 
 

IV. PÄÄTELMÄT 
 
Yrittäen olla mahdollisimman neutraali, on mahdollista tehdä joitain 
johtopäätöksiä yllä olevasta: 

- Monien LGBT+-yhteisöä tukevien liikkeiden tai yhdistysten spontaani 
synty voi varmasti tuoda tärkeitä muutoksia todellisten tapausten 
tiedostamisen ja keskustelun kautta. 
 

- Joissain tapauksissa media, mutta myös sosiaalinen media, ei 
valitettavasti näytä suosivan tehokasta parantamista ollenkaan: se 
johtuu siitä, että ne ovat väline ja yhtä tehokkaita kuin ihmiset, 
jotka sitä käyttävät. Jotta tilanne muuttuisi, ihmisten on 
muututtava, ja niin hitaasti kuin se kestää, siihen meidän tulee 
pyrkiä. 

 
- Meidän tulee antaa kaikille sama arvo, emmekä perustaa 

mielipiteitämme häpeällisiin ennakkoluuloihin. 

 
Näiden yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäminen tarkoittaa ennen kaikkea 
myös erilaisuuden ymmärtämistä toisen kanssa: tämä voi kansainvälisestä 
näkökulmasta johtua myös kuulumisesta Euroopan unioniin kokonaisuutena ja 
eri kansallisvaltioiden mekanismina. 
Eri kulttuureja yhdistävän monimutkaisuuden ymmärtäminen voisi olla avain 
monimutkaisuuden ymmärtämiseen, joka yhdistää monimutkaisia ihmissuhteita 
kansalaisyhteiskunnassa ja miksei jopa täysin verkkoympäristössä. 
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En halua, että heillä [naisilla] on valtaa miehiin; vaan itsensä yli. 

Mary Wollstonecraft 
 

I. JOHDANTO 



 

  

      

 
Nykyään esiintyy edelleen useita näkymättömiä väkivallan muotoja, jotka 
oikeuttavat ja normalisoivat sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Jotkut 
asiantuntijat varoittavat tarpeesta keskittyä niihin väkivallan 
ilmaisuihin, jotka ovat hienovaraisempia ja vähemmän yhteiskunnallisesti 
näkyviä ja jotka ovat vähemmän "vakavia" yhteiskunnan silmissä. Näitä 
ilmaisuja on alettu kutsua "mikromakismeiksi", ja ne sisältävät matalan 
intensiteetin koetun kontrollin ja herruuden käyttäytymisen, joka on 
naturalisoitu ja legitimoitu, mutta joka myös olettaa hyväksikäyttöä, joka 
kohdistuu naisiin sen tosiasian vuoksi, että se on sitä. 
 
Nämä käytökset voivat johtaa patriarkaalisen järjestelmän ylläpitämiseen 
ja voivat viime kädessä selittää naisiin kohdistuvan väkivallan 
"vakavamman" käyttäytymisen, koska ne "tukevat" patriarkaalisen 
järjestelmän pyramidia. Patriarkaalisen järjestelmän ymmärtäminen: 
"poliittisen, taloudellisen, uskonnollisen ja yhteiskunnallisen 
organisaation muoto, joka perustuu ajatukseen miehen auktoriteetista ja 
johtajuudesta ja jossa miehet ovat ylivoimaisia naisiin". 
 
Sukupuolten väliset valtasuhteet ja niiden risteytys muihin tekijöihin, 
kuten ikään, etniseen alkuperään ja tuloihin, liittyvät naisen kokeman 
väkivallan muotoon ja lähteeseen, mutta ovat usein piilossa kuin jäävuoren 
pohja. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: "Gender Violence Iceberg" Amnesty International, Espanja 
 



 

  

      

On tärkeää analysoida näitä "peitetun machismon" muotoja, jotta voidaan 
tarjota yhteiskunnalle tiedot ja tarvittavat resurssit tietoisuuden 
lisäämiseksi tämäntyyppisestä väkivallasta ja ottaa uusi askel kohti 
todellista tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. 
 
Yhteiskunta on jo pitkään hylännyt naisiin kohdistuvan väkivallan 
ilmeisimmät ja vakavimmat muodot, vaikka väkivallan hienovaraisten tai 
peiteltyjen muotojen kanssa suvaitsevaisuus ja tietämättömyys ovat 
edelleen valtavia, normalisoivat niitä ja eivät toimi riittävästi niiden 
poistamiseksi (Bosch, 2007). . 

 
Jos ajattelemme, että sukupuoleen perustuva väkivalta on mitä tahansa 
toimintaa, joka pakottaa, rajoittaa tai rajoittaa naisten vapautta ja 
ihmisarvoa, voimme nähdä, että monet väkivallan ja miesten herruuden 
käytännöt arjessa jätetään huomiotta, joista osa pidetään normaaleina, 
joitain näkymättöminä ja toisia legitiiminä. (Bonino, 1996, s. 1). Näitä 
hienovaraisia tai näkymättömiä käyttäytymismalleja, jotka toistavat 
sukupuolten välistä epätasa-arvoa, on perinteisesti kutsuttu 
pikkutyranniiksi, intiimiksi terrorismiksi tai "pehmeäksi" väkivallaksi, 
mutta vuodesta 1991 lähtien niitä on tutkinut psykologi Luis Bonino, joka 
loi termin "mikromakismi" viittaamaan näihin. Miesten ylivallan käytännöt, 
joita esiintyy heteroseksuaalisten parisuhteiden jokapäiväisessä elämässä 
ja jotka vaikuttavat naisten autonomiaan ja psyykkiseen koskemattomuuteen 
(Bonino, 1996). "Mikro", koska ne ovat lähes huomaamattomia käytäntöjä, 
 
Nykyään mikromakismoksen pohtiminen on muodissa, laajentaen Boninon 
käsitettä viittaamalla käytäntöihin, joita ei esiinny yksinomaan 
ihmissuhteissa, vaan naisia syrjiviin tilanteisiin, joita esiintyy missä 
tahansa ympäristössä (perhe, työ, sosiaalinen jne.) ja jotka johtuvat 
jäävät huomaamatta, hyväksytään ja standardoidaan. Tämän tyyppisiä 
käyttäytymismalleja kasvatetaan tiedostamatta siinä määrin, että ne ovat 
piilossa patriarkaalisessa yhteiskunnassa (Gómez, 2015). 

 
Javier Amores, Santanderin (Cantabrian) naisiin kohdistuvan väkivallan 
tuomioistuimen johtaja, katsoo, että Espanjassa "ei tehdä mitään" 
sukupuoleen perustuvan väkivallan todellisen "alkuperän" torjumiseksi.joka 
on naisten eriarvoisuutta ja syrjintää kaikilla elämän alueilla, ei vain 
parin sisällä, ja se on kutsunut taistelemaan mikromakismia vastaan, jotka 
ovat - hän sanoo - "sosiaalisessa DNA:ssamme" ja nykyisen 
tuotantojärjestelmän perustana.Mikromakismia vastaan on taisteltava, jotta 
saadaan hyvin jäsennelty ja vahva talous. 
 
 



 

  

      

II. OIKEUDELLINEN KEHYS 
 
Euroopan lainsäädäntö, 
Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen on keskeinen 
tavoite Euroopan komission tasa-arvostrategian 2020-2025 KOM / 2020 / 152 
lopullinen sisällössä. 
Euroopan tasa-arvoinstituutti on perustettu lisäämään naisten suojelua 
sitovan lainsäädännön, hyvien käytäntöjen vaihdon, kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemiseen tähtäävien aloitteiden jne. 
avulla. EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tärkeimmät ihmisoikeusvälineet, 
jotka velvoittavat ne torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
ihmisoikeusloukkauksena ja erityisenä sukupuoleen liittyvänä väkivallan 
muotona, joka liittyy naisten syrjintään. Tämä merkitsee jäsenvaltioiden 
velvollisuutta lopettaa rankaisemattomuus ja kieltää kaikki väkivalta, 
ryhtyä toimenpiteisiin sen estämiseksi, tarjota eloonjääneille riittävä 
suoja ja varmistaa hyvitys. 
 
-https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-
framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-
dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI 
 
-https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-
framework 
 
- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0101_FI.pdf 
 
Kansallinen lainsäädäntö, 
 
Tämä on Espanjan olennaisin tasa-arvolainsäädäntö. Joidenkin 
asiantuntijoiden mielestä tämä lainsäädäntö ei kata jokapäiväistä 
seksismiä, mciromakismia. 
 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género 
 
Alueellinen lainsäädäntö, 
 
Varsinainen lainsäädäntö ei taaskaan peitä tätä yhteiskunnassamme 
piilevää alivuokrašovinismia. 
 
- Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y 
mujeres 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework


 

  

      

 
 

III. "MIKROMAKISMI" JOKA PÄIVÄ SEKSISMI, 
INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA 

 
Bonino (1995) toteaa, että mikromakismot ovat: 
Laaja valikoima miesten suorittamia ihmisten välisiä liikkeitä, joiden 
tavoitteena on: a) määrätä ja ylläpitää hallitseva asema ja oletettu 
paremmuus liikkeen kohteena olevaan naiseen nähden; b) vahvistaa tai saada 
takaisin mainittu valta-asema naisen edessä, joka "kapinaa"; c) vastustaa 
sen naisen henkilökohtaisen tai ihmissuhteen voiman kasvua, jonka kanssa 
he ovat yhteydessä, ja hyödyntää naisen "hoitotyötä". (s. 195). Boninon 
(1996) mukaan sukupuoliasema liittyy läheisesti vallan epätasa-arvoon, 
ihmissuhteet ovat pääasiallinen alue, jolla tämä eriarvoisuus ilmenee. 
Tämän kirjoittajan mukaan tämä johtuu siitä, että patriarkaalinen 
kulttuurimme on legitimoinut uskomuksen, että miessukupuolella on oikeus 
kontrolloida ja hallita naisia, jotka ovat rakenteellisesti alisteisia 
naisille. Mikromakismit ovat mikroväkivaltaa ja mikroväkivaltaa, jotka 
saavat miehet säilyttämään valtansa sukupuoliasemansa vuoksi ja luovat 
verkoston, joka vangitsee naiset hienovaraisesti ja uhkaa heidän 
henkilökohtaista autonomiaansa. He ovat muiden sukupuoleen perustuvan 
väkivallan (psykologinen, emotionaalinen, fyysinen, seksuaalinen ja 
taloudellinen väkivalta) perusta ja kasvualusta, ja ne ovat miesten 
"aseita", joita käytetään eniten sukupuoleen perustuvan väkivallan 
käyttämiseen jokapäiväisessä elämässään (Bonino, 1995, 1996, 2004). 
 
MIKROMAKISMIEN LUOKITUS 
 
Pakottava (tai suora) mikromakismos:Näissä mikromakismoissa mies käyttää 
voimaa (moraalista, psykologista tai taloudellista) yrittääkseen alistaa 
naisen, rajoittaa hänen vapauttaan ja rajoittaa hänen 
päätöksentekokykyään. Tämä aiheuttaa naisissa suuren tappion tunteen, kun 
he näkevät menetyksen, tehottomuuden tai voiman ja kyvyn puolustaa omia 
päätöksiään tai syitä. Kaikella tällä on taipumus edistää estoa, epäluuloa 
ja heikentynyttä itsetuntoa. Tämän tyyppiset mikromakismit, joita esiintyy 
useimmin, ovat: 

- Uhkailu: Pelottava liike, jota käytetään, kun miehellä on jo maine 
(todellinen tai kuviteltu) väkivaltaisena tai aggressiivisena. Se 
vihjaa, että jos sitä ei noudateta, "jotain" voi tapahtua. Jotta se 
olisi uskottavaa, on välttämätöntä käyttää jonkinlaista fyysistä, 
seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, muistuttaa naista 
siitä, mitä voi tapahtua, jos hän ei alistu. 



 

  

      

- Rahanhallinta: Perustuen siihen käsitykseen, että raha on miesten 
perintöä, tämä osio sisältää myös kotityön sekä lasten kasvatuksen 
ja hoitamisen taloudellisen arvon kieltämisen. 
- Loukkaava vaatimus. 
- väite miesten "logiikan ylivoimasta", jota käyttävät miehet, jotka 
uskovat, että heillä on "ainoa" syy tai että se on parempi kuin 
naisten ideoidensa, käyttäytymistään tai valintojensa 
toteuttamiseen. 

Piilotettu mikromakismos (piilotettu tai epäsuora ohjaus):Nämä 
mikromakismot hyökkäävät tehokkaimmin relaatiosymmetriaa ja feminiinistä 
autonomiaa vastaan niiden salakavalan ja hienovaraisen luonteensa vuoksi, 
mikä tekee niistä erityisen näkymättömiä tarkoituksensa suhteen. Voimme 
ryhmitellä nämä mikromakismot seuraavasti: 

- Naisen hoitokyvyn väärinkäyttö: Se viittaa tilanteisiin, 
joissa mies käyttää ja käyttää hyväkseen naisten hoitokykyä. Tämä 
kyky on heissä erittäin kehittynyt heidän sosiaalistumisensa 
tarkoituksen vuoksi, mikä saa heidät olemaan "toisia varten". Näistä 
mikromakismoista löytyy naisten mossenalisointi, kotitöiden 
delegointi myyntiin tai se, että naiset ottavat lähes yksinomaan 
lasten ikääntyminen ja huomio. 

- Läheisyyden puutteen luominen: Tähän voisi sisällyttää miehen 
aktiiviset etäliikkeet naiselle, kun mies sulkeutuu jatkuvasti, ei 
vastaa, vastaa yksitavuisin, ei kysy, älä kuuntele, se on eristetty 
, jne. 

- Pseudiootti: Mies käy vuoropuhelua, mutta se tekee sen 
puolustava-loukkaavasti tai käyttää petoksia ja valheita 
piilottaakseen tai ohittaakseen tiedon. 

- Saksan valtuutusliikkeet: ne alentavat naisia 
devalvoitumalla, hylkäämällä tai jättämällä tunnustamatta 
heidän positiivisia ominaisuuksiaan naisena. 

- Emotionaalisen manipuloinnin liikkeitä: kuten syyttely, 
manipuloiva viettely (kiinnostunut lähestymistapa muiden 
päämäärien saavuttamiseen kuin kiintymys), pakotettu valinta 
("Jos et tee tätä puolestani, et rakasta minua"), viha tai 
itsehillintä perustelut. 

Mikromakismot kriisistä: Näitä mikromakismoja käytetään usein 
tilanteissa, joissa parisuhteissa on voiman epätasapainoa, kuten 
silloin, kun naisen henkilökohtainen voima lisääntyy tai miehen 
voimat menetetään fyysisistä tai työsyistä. Yleensä näihin 
muutoksiin liittyy naisen vaatimuksia suuremmasta tasa-arvosta 
suhteessa. Tästä kategoriasta löydät käytännöt, joilla pyritään 



 

  

      

lisäämään naisten toiminnan, ajan tai tilan hallintaa, hylkäämisellä 
tai todellisella hylkäämisellä uhkailua, lupauksia, sääliä, uhrin 
leikkiä jne. 
 
Median uusimpien tutkimusten mukaan televisio on kansalaisten suosima 
viestintäkanava, jolla tiedotetaan netin käyttäjien kasvusta huolimatta. 
Useimmiten sekä katsojat että ammattilaiset pitävät normaalina julkisen ja 
yksityisen television kautta välittyvää machismoa ilman kiistaa, ja 
poikkeustapauksia raportoidaan. 
 
Joitakin esimerkkejä jokapäiväisestä seksismistä sosiaalisessa mediassa 
ovat: 

 
Viimeaikaisissa olympialaisissa Brasiliassa Espanja voitti 17 mitalia, 
joista 9 kuuluu naisille, mutta uutisissa saattoi löytää tämän tyyppisiä 
otsikoita. 
 
 
 
 

      
 

"Rivas, mies, joka kääntyi 
Carolinan raivokohtaukset kultaan” 

 
 Oikeassa otsikossa olisi 
pitänyt sanoa: Carolina Marín 
voittaa kultamitalin 
Brasiliassa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     
     
     



 

  

      

 Arvostettu sanomalehti sanoi: 
"Mainittu maahanmuuttaja, joka teki 
Covid-rokotteen mahdolliseksi”, kun 
otsikon olisi pitänyt sanoa: Katalin 
Karikó, joka mahdollisti COVID-19-
rokotteen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toinen arvostettu sanomalehti sanoi: 
Sanna Marin: sosiaalidemokraattinen ja 
kuuma suomalainen nainen, joka laittoi 
Pedro Sánchezin komean paikalle. 
 
(…) Hänet kasvatti homoseksuaalipari… 
 
Otsikon olisi pitänyt puhua vain 
pääministerien välisestä keskustelusta. 
 

 
 
 
 
Se, että maassa menestyneellä sanomalehdellä eldiario.es on vuodesta 2014 
lähtien ollut oma temaattinen (mikrosovinismi) -osio, kuvaa aiheen kasvavaa 
merkitystä julkisella areenalla. He ovat analysoineet tässä osiossa 
julkaistujen viestien kehitystä vuosina 2014–2017 yhteensä 125 merkinnällä 
varmistaakseen, millaisia aiheita tämä blogi sisältää ja miten ne 
luokitellaan. 
Sisältöanalyysin avulla käsittelemme mikroaggressioiden typologiaa, 
ympäristöä, jossa ne esiintyvät, niitä synnyttävät ensisijaiset lähteet ja 
niiden herättämien kommenttien määrää. Lähtöhypoteesimme ymmärtää, että 
käsitettä ja tässä tapauksessa erikoistunutta journalistista osiota 
käytetään eräänlaisena "räätälilaatikona", johon korjataan kaikenlaisia 
patriarkaalisia ja šovinistisia väitteitä, joita ei varsinaisesti 



 

  

      

pidettäisi mikroaggressioina. On huomattava, että aihe herättää kasvavaa 
kiinnostusta, sillä sekä viestien että niihin liittyvien kommenttien määrä 
on asteittain kasvanut, vain 21 merkinnästä vuonna 2014 47 kommenttiin 
vuonna 2017 ja 330 kommentista vuonna 2014 764:ään vuonna 2017. Tulokset 
osoittavat, että useimmat kirjoituksista on luotu henkilökohtaisilla 
todistuksilla, jotka kuvaavat työpaikalla tapahtuvia tapahtumia ja 
kuvaavat pääasiassa sukupuolirooleihin liittyviä kysymyksiä. 
 
 

IV. MAAN TILASTOT 
 

Aiomme korostaa joitakin tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet 
Micromachismos Boschin (2007) sosiaalisen hyväksynnän tutkimukseen. Tässä 
tutkimuksessa he havaitsivat, että miehet pitävät mikromakismoja 
hyväksyttävinä käytöksinä paljon enemmän kuin naiset, ero on suurempi 
nuorten ryhmässä. Lisäksi mitä vanhempi ikä, sitä enemmän mikromakismoksen 
hyväksyntää sekä miehillä että naisilla. (Bosch, 2007). 
 
Yli 40 % otokseen kuuluvista ihmisistä pitää fyysisten ja symbolisten 
tilojen tunkeutumisen mikromakismia ja naisten syrjäytymistä perinteiseen 
naiselliseen rooliin jossain määrin hyväksyttävinä, kun taas ne, joihin 
liittyy epävarmuutta ja pelkoa. ja ohjausliikkeet ja aliarvostukset 
hyväksyy jossain määrin yli 20 % nimetyistä henkilöistä. (Bosch, 2007, s. 
146) 
Mikroseksuaalisen asteikon esineistä tunteidensa laiminlyönti aiheutti 
suurimman hylkäämisen (96,5 % haastatelluista on sitä mieltä, että se ei 
ole koskaan riittävää), ja se, joka aiheutti alhaisimman hylkäämisen ( 
26,2 % haastatelluista katsoi, että se voi olla sopivaa jossain tilanteessa 
ja lähes 10 %, että se on aina tarkoituksenmukaista) oli ajatella, että 
hänen perusroolinsa elämässä on olla äiti. Huolimatta siitä, että Boschin 
(2007) mikrosovinismeja arvioiva asteikko sai psykometrisiä ominaisuuksia, 
jotka tekevät siitä sopivan käytettäväksi tutkimusalalla, tuskin muita 
empiirisiä tutkimuksia käyttäisi, joten näitä tuloksia ei voida verrata. 
muiden tutkimusten kanssa. 
 
 
Kuvassa 1 näkyy sosiaalisen median julkaisujen kommenttien määrä aiheittain 
ja vuosina. Sukupuolirooleihin liittyvät aiheet ovat kärjessä 3 289 
kommentilla (44,1 %); seksistisen kielen aihe on toisella sijalla 2 112 
kommentilla (28,3 %); kolmannella sijalla ovat kommentit, jotka reagoivat 
häirintään, aggressioon tai seksistiseen murhaan, 1 306 kommentilla (44,1 
%); ja kolmannella sijalla ovat kommentit, jotka reagoivat häirintään, 
aggressioon tai seksistiseen murhaan, 1 306 kommentilla (28,3 %). 



 

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kuvio 1.Kommenttien määrä sosiaalisen median julkaisuihin aiheittain ja 

vuosien mukaan. Lähde:Diaario.es 

 
 

V. PÄÄTELMÄ 
 
Mikromakismit riehuvat edelleen tässä arkielämän tilassa, jossa 
ruoanlaitto, siivous ja hoito yleensä ymmärretään naisille varattuna tilana 
ja toisaalta toimiluvan saajille, tietokoneille, konferensseille ja 
jalkapallolle miehille. Väärä, omaa etua tavoitteleva ja patriarkaalinen 
tulkinta, joka, kuten tämä tutkimus on osoittanut, vastaa sosio-sosialis-
symboliseen sukupuoli-identiteetin rakenteeseen ja joka voidaan siksi 
purkaa. Työpaikka on mieluisin tila mikromakismoksen ilmentymille (32 %), 
seuraavaksi mainontasektori (20 %) ja kotiympäristö (18 %). 
 
"Micromachismos" edustaa muiden sukupuoleen perustuvan väkivallan muotojen 
perustaa tai pääaskelta, jotka ovat enemmän ylitettyjä ja näkyvät paljon 
paremmin, kuten fyysinen tai henkinen väkivalta, emotionaalinen, 
seksuaalinen, taloudellinen jne. Toisin kuin tavallisesti tapahtuu näille 
huonoille kohteluille, mikro -väkivalta yleensä alkaa parisuhteen alussa 
ja muodostuu hitaasti, mikä päätyy peittämään heidän vapautensa ja 
olettamaan naisen täydellistä mitätöimistä kokonaisuutena. Parisuhteessa 
nämä käytökset ilmenevät matalan intensiteetin paineen muotoina, eli ne 
kehittyvät hienovaraisella tavalla, jotta ne eivät jätä jälkiä niihin. 
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SUOMI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En halua, että heillä [naisilla] on valtaa miehiin; vaan itsensä yli. 
Mary Wollstonecraft 

I. JOHDANTO 
 
Suomen Amnesty raportoi 16.4.2021 YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksesta 
Suomelle. Koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
maailmanlaajuisesti. Valitettavasti näin on käynyt myös Suomessa. Suomen 
tulee kiinnittää huomiota väkivallasta ilmoittamiseen sekä syytteiden ja 
tuomioiden määrään. Toimikunnan mukaan näyttää siltä, että kaikkea 
väkivaltaa ei kirjata ja siksi tapauksista ei nosteta syytteitä. Naisiin 



 

  

      

kohdistuvien väkivaltatapausten perusteellinen käsittely on varmistettava 
ja tekijät on saatava kiinni. Uhrien tukipalveluita on kehitettävä ja 
turvakoteja perustettava eri puolille maata. Valiokunta pani merkille 
Suomen hidasta vauhtia seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisessa. 
Valiokunnan mukaan Suomen tulisi nopeuttaa suostumuksen puutteeseen 
perustuvan raiskauksen määrittelyä. Valiokunta huomautti, että 
avioliittoon pakottaminen tulisi tehdä erilliseksi rikokseksi. 1* 
 
Joskus vanhat ajatukset ovat puheessa hyvin syvällä jonkun ajatuksissa. 
3.9.2018 Kankaanpään perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teuvo Roskala 
sanoo - Perinteisessä kristillisessä avioliitossa ei saa raiskata. 
Avioliitto on kahden harmonisen ihmisen välinen liitto. Sen jälkeen, kun 
avioliittoraiskaus kriminalisoitiin 24 vuotta sitten. 2* 
Alun perin aktivisti Tarana Burken suunnittelema "Me too" (2017), johon 
kaikki seksuaalista häirintää kokeneet naiset kirjoittaisivat statuskseen 
"Minä myös". Tämä antaisi ihmisille käsityksen ongelman laajuudesta. 
Erityisesti näyttelijä Alyssa Milanon pyyntö Twitterissä aloitti valtavan 
lumivyöryn sosiaalisessa mediassa. 
 
"Kaikki tuntevat naisen, joka on raiskattu, mutta kukaan ei tunne 
raiskaajia." Ystäväni kertoi minulle tästä, ja se on aika kauhea asia, 
haastateltava sanoo. Esimerkki avaa naisten kokeman väkivallan ja 
seksuaalisen häirinnän uhan arkipäivän. Huolestuttavat väkivaltatilastot 
eivät ole vitsailun paikka. Eduskunnan kiistanalainen ehdotus lisätä 
seksiin suostumuksen puute raiskauslakiin sai perussuomalaisen 
kansanedustaja Tom Packalénin vitsin: "Onko se [suostumus] paperimuodossa 
vai jokin sovellus?" 
Ilmiö #Metoo provosoi #notallmen-ilmiön. 
Yle Uutisten Instagramissa kerättiin vastauksia tunteista, joita 
#notallmen-ilmiö herättää puhuttaessa naisiin kohdistuvasta väkivallasta 
ja sen uhkasta. Sadat vastaukset korostivat eniten sitä, että monien 
mielestä keskustelu menee täysin pieleen. 
 
– Mieskeskeinen yhteiskunta, patriarkaatti, on tottunut meidät kaikki 
ajattelemaan tietyllä tavalla. Naisia syrjivät rakenteet on sisäistetty 
niin syvälle, että emme edes huomaa niitä, sanoo Tuija Saresma 
(yliopistotutkija, Nykykulttuurin tutkimuskeskus).3* 
Kunnille on annettu suositusten muodossa erilaisia tukitoimenpiteitä 
väkivallan uhreille Suomessa. Suositusten lisäksi kuntien päättäjät 
haluavat, että naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ja tukipalvelujen 
tarjoamista koskeva lainsäädäntö on sitova Suomessa. Amnestyn ja sosiaali- 
ja terveysministeriön kunnallistutkimukset osoittavat, että kunnilla, 
joilla on poliittisilla päätöksillä hyväksytty väkivallan vastainen 
ohjelma, on myös toimivat yhteistyörakenteet. Toimivilla 
yhteistyörakenteilla kunnilla on myös muita useammin suunniteltuja 
palvelupolkuja ja väkivallan torjuntaan on asetettu tavoitteita. 4 * 
 
Poliisin ihmiskauppatutkintaryhmä on aloittanut työnsä vuoden 2021 alussa. 
Ryhmä tutkii seksi- ja työperäistä ihmiskauppaa ja parittelua. Suomeen on 
muuhun Eurooppaan verrattuna perustettu erityinen ihmiskauppaa tutkiva 
ryhmä suhteellisen myöhään. Arvioiden mukaan Suomessa jopa 90 prosenttia 



 

  

      

ihmiskaupasta on poliisilta piilossa. Nyt pyritään lisäämään viranomaisten 
ammattitaitoa uhrien auttamiseksi ja syyllisten saattamiseksi oikeuden 
eteen. Käytännössä tavoitteena on parantaa poliisien, syyttäjien ja 
tuomareiden kykyä havaita ihmiskauppa. Oikeusministeri toivoo, että 
poliisin ammattitaito lisääntyy. 5 * 

II. OIKEUDELLINEN KEHYS 
 
Euroopassa 
 
Valtuutettu EU:lta allekirjoittamaan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta (Istanbulin yleissopimus) EU:n puolesta sen toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa. 
Tämä on merkittävä askel kohti EU:n tulemista – EU-maiden kanssa – 
Istanbulin yleissopimuksen täysivaltaiseksi osapuolelle. 
Taustaa Istanbulin sopimus on kattavin kansainvälinen sopimus naisiin 
kohdistuvan väkivallan* ja perheväkivallan* torjumisesta ja ehkäisystä. Se 
esiteltiin ja avattiin allekirjoittamista varten vuonna 2011 ja tuli 
voimaan elokuussa 2014. Se on avoinna allekirjoittamista varten EU:lle, 
joka osallistui EU-maiden ohella sen neuvotteluihin tarkkailijana. 
Neuvoston päätökset (EU) 2017/865 ja (EU) 2017/866 hyväksyttiin, kun 
Euroopan komissio julisti vuoden 2017 naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaan keskittyväksi vuodeksi. 6 * 
 
Suomessa 
 
Kaksi historiallista aikajanaa Sateenkaaren historia ja Sukupuolten tasa-
arvon virstanpylväät. Nämä ovat mielenkiintoisia kohtia tutkimuksessamme 
7*: 
1897 Naiset ovat täysivaltaisia miesten kanssa 21-vuotiaana. 
1906 - Naisilla on oikeus äänestää kansallisissa vaaleissa ensimmäistä 
kertaa Euroopassa ja 
ensimmäinen maailmassa, joka asettui ehdolle vaaleissa. 
1917 Naisten ja miesten yleinen äänioikeus kunnallisvaaleissa 
1930 - Uusi avioliittolaki astuu voimaan: vaimo vapautetaan miehensä 
hoidosta ja 
oikeus omaan omaisuuteen 
1937 - Äitiysavustuslaki 
1971 Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistetaan rikoslaista. 
1974 Seksuaalinen Tasa-arvoliitto (Seta) perustetaan. 
1981 Lääkärilautakunta poistaa virallisesta sairausluokituksesta kohdan, 
jossa homoseksuaalisuus on luokiteltu sairaudeksi. 
1986 - Nimilaki, joka sallii naimisissa olevan naisen säilyttää sukunimensä 
ja 
lapselle voidaan antaa kumman tahansa vanhemman sukunimi 
1986 – Suomi ratifioi YK:n kaikenlaisen naisten syrjinnän kiellon 
yleissopimus (CEDAW). 
1994 – Avioliitossa tapahtunut raiskaus kriminalisoidaan. 



 

  

      

2014 Eduskunta säätää tasa-arvolain kansalaisaloitteen mukaisesti. 
2015 Uudistettu tasa-arvolaki astuu voimaan. Tasa-arvolaki laajentaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. 
Vähemmistövaltuutetusta tulee tasa-arvovaltuutettu, jolla on oikeus 
käsitellä kaikenlaista syrjintää. 
  

III. "MIKROMAKISMI" JOKA PÄIVÄ SEKSISMI, 
INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA 

 
Sony Interactive Entertainment ilmoitti pari vuotta sitten, että se tukee 
tyttöjen osallistumista pelileirille Englannissa. Suomalainen 
peliuutissivusto kommentoi: 
 
”Henkilökohtaisesti pidän tällaisia kampanjoita melko turhia. En usko, 
että sukupuolijakauma johtuu mistään syrjinnästä. Naiset eivät yleensä ole 
kiinnostuneita peliteollisuudesta tai peleistä. 
 
"Pätevyys ratkaisee, ei sukupuoli. On turhaa yrittää saada ihmisiä 
puoliihmisten alalle, joka ei ehkä ole kiinnostunut. 
Kehittyäksesi pelaamisessa, sinun on pelattava. Naisten oletettu alemmuus 
pelaajina on perusteltua sillä, että maailman huipuilla ei ole naisia 
ollenkaan. Pitäisi ottaa huomioon, kun nettipelissä paljastuu, että pelaaja 
on tyttö tai nainen, muut pelaajat kommentoivat: "Ai, siellä on 
astianpesukone pelaamassa." ja "Mene takaisin keittiöön." Nämä ovat 
yleisimmät - ja ystävällisimmät - kommenteista. - Kesti aika monta vuotta, 
ennen kuin yritin liittyä pelaajajoukkoon, mutta en päässyt. Koin siinä 
myös yksinäisyyttä. Näin naispelaaja koki sen ja lopetti pelaamisen useiksi 
vuosiksi. 8 * 
 
Seksuaalista häirintää ja naisten vihaa opiskelijajärjestöissä on esitelty 
sosiaalisessa mediassa. Tietenkään kaikki seksistiseen toimintaan 
osallistuvat opiskelijat eivät ole pahoja ihmisiä. Häirinnän ilmapiiri 
näyttää kuitenkin tarttuvan helposti. Perinteet siirtyvät helposti 
seuraaville sukupolville ja työpaikoille. Miesvaltaisilla aloilla 
veljeydet ovat täydessä voimissaan monilla työpaikoilla ja seksistiset 
vitsit ovat yleisiä. 
Asiaan vastattiin samalla retoriikalla kuin #metoonin aikaan, eli kerran 
koettu häirintä kumottiin. "Onko tarpeen katsoa taaksepäin, miksi 
paljastavasti pukeutunut, mitä joit liikaa, kaikki miehet eivät ole 
sellaisia." Tällä tavalla vastuu on uhrilla. 9 * 
 



 

  

      

Tutkija Tuija Saresma huomauttaa - Röyhkeän puheen haitallisuus tulee 
tunnistaa, koska se antaa tilaa fyysiselle väkivallalle. Raiskaus tai murha 
on kauheaa naisvihan näyttelemistä, mutta pinnan alla ovat esimerkiksi 
šovinistiset vitsit, naisten väheksyminen jne., jotka ovat osa naisvihan 
rakenteita. Siksi miesten pitäisi olla mukana purkamassa asenteita ja 
rakenteita, jotka vihaavat naisia, sanovat monet Instagram-keskusteluun 
osallistuneet. Saresman mukaan naisvihasta pitäisi puhua enemmän, kun 
ajatellaan parisuhdeväkivallan syitä. Sukupuoleen perustuva väkivalta on 
hänen mukaansa suoraa seurausta naisten vihasta. Samoin kuin naisten 
pukeutumisen hallinta tai fyysisen suvereniteetin kieltäminen esimerkiksi 
aborttikiellon muodossa. 

- Ihmettelen, miksi naiset eivät vain sano ei vitseille ja anna niiden 
olla täysipainoisia, mutta jos naisena sanot hei tuo kommentti on todella 
halventavaa ja väärää, olet "Suvakki" (vihreävasemmisto suvaitsevainen 
henkisesti vammainen = henkilö, joka puolustaa vähemmistöjä) etkä ymmärrä 
vitsejä, nuori nainen selventää. 

Naisten kohtaama jatkuva häirintä on saanut monet naiset alkamaan 
sensuroida itseään. He eivät uskalla ilmaista mielipiteitään tai jättävät 
kokonaan Twitterin. Twitterillä ja muilla sosiaalisen median alustoilla on 
vastuu suojella naisia häirinnältä”, Amnesty Finlandin sukupuoli- ja 
seksuaalisen häirinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen sanoo. 

Suhteettoman paljon naisten häirintää Twitterissä uskonnollisiin 
vähemmistöihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transsukupuolisiin ihmisiin ja 
vammaisiin naisiin. 

Naispoliitikkoihin kohdistuva loukkaava häirintä on tunnettu ilmiö 
kaikkialla maailmassa. Naton alaisuudessa toimivan tutkimuslaitoksen 
Stratcomin raportissa selvitettiin suomenkielisten twiittien sisältöä 
viime keväällä ja kesällä 2020. Raportissa kuvataan suomalaisiin 
ministereihin kohdistuvan vihamielisen twiittauksen määrää suhteettomana. 
Erilaisilla analyysityökaluilla tehdyissä seuloksissa 7 prosenttia 
suomalaisista Twitter-julkaisuista tulkittiin loukkaaviksi tai 
herjaaviksi. Näitä viestejä lähetti 5 000 suomenkielistä Twitter-
käyttäjää. Jotkut heistä twiittasivat jatkuvasti kahden ministerinaisen 
jäsenistä. Suurin osa analysoiduista rivoista viesteistä tuli oikeilta 
ihmisiltä eikä tietokoneohjelmoiduilta roboteilta. Viestit ovat usein 
nimettömiä. 

 



 

  

      

- Epäpätevä, kokematon, Sokos kassa, tyttö, tyttötaulu, huulipunataulu, 
sukkahousutaulu, pelottelu, vihapuhe, maalaus. Kyllä naiset johtavat 
hallitusta. Päästä yli siitä, Marin twiittasi. Joten Sanna Marin kehottaa 
ihmisiä elämään sen tosiasian kanssa, että naiset johtavat hallitusta. 10* 

IV. MAAN TILASTOT 
 
Yritän saada häirintää ja niin edelleen Twitteristä, mutta hyvin monet 
sanovat, että he ovat estäneet tai poistaneet "huonon" keskustelun. Tämä 
tapahtui myös Facebookissa. 
Katri Erkkilä kirjoitti, että minulle kävi pian selväksi, että Facebook-
sivut "siivottiin" niin nopeasti, etten ehtinyt nähdä kaikkia kommentteja. 
Huomasin esimerkiksi, kuinka tutkijani kertoi minulle Facebook-
profiilillaan, että kyseinen sivusto on vihavapaa ja siksi poistaa kaikki 
vihakommentit välittömästi. Tämä tilaisuus rekrytoisi mielestäni jo 
tutkimukseen lomakkeen vastauksia katsoessa. Sielläkin muutama vastaaja 
ilmoitti estetyistä profiileista ja poistetuista kommenteista. 11 * 
Tilastokeskus on kartoittanut suomalaisten kokemaa verkkohäirintää ja 
verkosta löytyviä vihamielisiä kirjoituksia kolmen vuoden ajan (2017, 2019 
ja 2020). 
Tutkimuksessa kysyttiin verkkokiusaamisen kohteeksi joutumisesta 
seuraavasti: 
 
"Luuletko, että olet koskaan joutunut sopimattoman lähestymistavan 
kohteeksi Internetissä esimerkiksi väkivaltaisen käytöksen tai epämukavan 
seksuaalisen käytöksen vuoksi?" Kaikista yli 16-vuotiaista suomalaisista 
13 % oli ollut Internetin kohteena. Naisten osuus oli 17 prosenttia ja 
miehistä 9 prosenttia. 12 * 
Vuonna 2019 julkaistu tutkimus, jossa tarkasteltiin vihapuhetta, joka 
vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai pyrkii siihen. Kyselyn 
vastausten perusteella suomalaisten kuntapäättäjien joukossa naiset 
kokevat paljon enemmän vihapuhetta, halveksuntaa, uhkailua ja myös 
vihamielisyyttä ryhmiä kohtaan kuin miehet. Lisäksi tutkimuksessa mukana 
olleet naiset sanoivat, että heidän usein kohtaamansa vihapuhe liittyy 
nimenomaan heidän sukupuoleen. Sukupuoli selittää avoimiin vastauksiin ja 
haastatteluihin perustuen vihapuhetta laukaisevia tekijöitä, kuten arvoja 
tai luokkastatusta: Elämäntyylistä ja arvoista jatkuvaan sopeutumiseen. 
 
Sukupuolten väliset erot kuntien päättäjien vihapuhekokemuksissa  
 Miehet (n = 670) naiset (n=572) 
Hän itse oli kohteena 28 % (±3,4 %) 42 % (±4,0 %) 
Lähimmät olivat kohteena 14 % (±2,6 %) 14 % (±2,9 %) 
Halveksuntaa tai 
loukkaamista 

20 % (±3,0 %) 34 % (±3,9 %) 

Uhkailun kohde 10 % (±2,3 %) 18 % (±3,2 %) 
Vihamielisyys ryhmiä 
kohtaan 

10 % (±2,3 %) 20 % (±3,3 %) 

95 %:n luottamusväli suluissa. 13 * 



 

  

      

 
Vuonna 2019 opinnäytetyö Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa on 
kokenut seksuaalista häirintää. Kysely oli suunnattu Oulussa asuville 18–
29-vuotiaille naisille. Kyselyssä kartoitettiin naisten kokemuksia 
seksuaalisesta häirinnästä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa tutkimusaineistoa Oulun Tyttöjen talon työntekijöiden 
seksuaalisen väkivaltatyön kehittämiseen ja muiden 
seksuaaliväkivaltatyöstä kiinnostuneiden hyötykäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa (%) 14 * 
 
Eniten häirintää oli Snapchatissa ja Instagramissa. Muita sosiaalisen 
median palveluita, joissa vastaajat ilmoittivat kokeneensa seksuaalista 
häirintää, olivat Suomi24 ja pikaviestipalvelu WeChat. 
Kokemuksessa seksuaalinen häirintä nähtiin tyypillisimmin tuntemattomien 
lähettämänä penis- ja alastonkuvana sekä sopimattomana ulkonäön ja 
seksuaalisuuden kommentointina. Kokemukset seksuaalisesta häirinnästä 
koettiin normalisoituneiksi ja vaikuttaviksi itsetuntoon ja 
identiteettiin. Vastaajat olisivat toivoneet keskustelutukea, 
viranomaisten apua ja ulkopuolisten rohkeutta puuttua häirintään. 14 * 
 

V. PÄÄTELMÄT 
 
Aiemmin kirjoitimme, että rivoista puheista tulee konkreettisia tekoja ja 
siksi on tärkeää pohtia asenteita, kuten "pojat ovat poikia". Asenne sallii 
pojan käyttäytyä huonosti, koska hän on poika. Joskus äidit käyttävät tätä 
päästäkseen pojan pois kotitöistä, mikä on huono asia pojalle. muutto pois 
kotoa ja kotitöiden oppiminen voi tuntua työlältä, kun kaikki on opittava 
alusta alkaen. Jotkut pojat saattavat ajatella, että tyttöystävän pitäisi 
huolehtia kodista. Suurin osa nuorista naisista työskentelee tai opiskelee, 



 

  

      

joten myös nuorten miesten tulisi osallistua kotitöihin. Jos lapsia syntyy 
parisuhteen alussa, naiset eivät ole valmiita siihen 
 
 
"kotiäidit". Toiveet tästä näkyvät pelimaailman halventavissa lauseissa. 
 
On hyvä, että #metoo-liike nosti esiin rivoa käytöstä naisia kohtaan, ja 
olisi tärkeää ymmärtää, että ketään ei kosketa ilman lupaa. Myös rivo 
kuvien lähettäminen on huono tapa eikä hauskaa ajanvietettä. 
Suomessa naisiin kohdistuvat vakavat väkivallanteot ovat edelleen Euroopan 
kärjessä ja valitettavasti huonommassa päässä. Sosiaalipolitiikan 
apulaisprofessori Marita Husso katsoo, että väkivallasta ei pidä puhua 
halveksivasti erimielisyyksinä tai selittää väkivaltaiseksi kateudella tai 
intohimolla. Väkivallan ketjun katkaiseminen vaatii tietoisuutta, 
yhteiskunnallista keskustelua ja asennemuutosta. 15 * 
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