KEDVES SZIGETLAKÓ!
Először is köszi, hogy benéztél a sátrunkba! (: Idei programunk témája a szexuális erőszak. Talán azt gondolod, hogy téged ez a téma nem érint – de sajnos tévedsz. Ismersz legalább öt nőt? Tudtad, hogy közülük legalább egy élete során valamikor nemi erőszak áldozatává válik? És hogy közülük egy másikat valamilyen
szexuális jellegű támadás ér? Hogy nem csak nők, hanem férfiak is válhatnak szexuális erőszak áldozatává? És hogy tízből csak egy szexuális erőszakra derül fény?*

A SZEXUÁLIS ERŐSZAK MINDANNYIUNKAT ÉRINT – TÉGED IS!
A nemi erőszakkal kapcsolatban sok tévhit él, amelyek aláássák az áldozatok jogvédelemhez való jogát és
hátráltatják felépülésüket a támadás után, miközben segítik az elkövetőeket a felelősségre vonás elkerülésében. A nagy nyilvánosság előtt zajló áldozathibáztatás, nyilvános megalázás nem csak a konkrét cselekmény
sértettjét érinti, hanem elrettenti a többi áldozatot is a jogérvényesítéstől.

Tégy Te is a szexuális erőszak ellen!
Mutasd meg, hogy te is elítéled a szexuális erőszakot, és kiállsz az áldozatok mellett - segíts nekünk
elkészíteni egy istallációt!
Fordíts meg a lapot és olvasd el a másik oldalon található információkat**!
Reméljük, ezáltal jobban megérted, miért is különösen romboló ez a fajta erőszak-típus.
Tépd le az oldal alján található KERET Koalíció szexuális erőszak-segélyvonal hívószámát!
Ha valamikor szükséged lenne rá, hívd fel! Ha találkozol valakivel, akinek szüksége lenne rá, add oda
neki!
A maradék papírból hajtogass egy papírrepülőt és akaszd fel a kihelyezett zsinórra!
Hogy miért pont papírrepülő? Van egy japán hagyomány, miszerint az, aki meghajtogat ezer papírdarvat, annak teljesül egy kívánsága. Darvat hajtogatni bonyolult, papírrepülőt hajtogatni viszont mindenki tud. Lehet,
hogy az ezer darab sem jön össze, de azért reméljük, hogy teljesül a kívánságunk:

STOP RAPE
YOU CAN DO
AGAINTS
IT

SZEXUÁLIS ERŐSZAK-MENTES VILÁG – MERT AZ
ERŐSZAKMENTES ÉLETHEZ VALÓ JOG ALAPVETŐ EMBERI JOG!
* HYPERLINK “http://nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak”http://nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak
** A röplapokhoz felhasználtuk a HYPERLINK “http://www.megeroszakoltak.blog.hu/”www.megeroszakoltak.blog.hu írásait, és a Keret Koalíció ‘Szexuális erőszak – információk áldozatoknak, túlélőknek és
segítőiknek’ c. egyes részeit.

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A FÉRFIAK
ELLENI SZEXUÁLIS EROSZAKRÓL
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TÉVHIT: A férfiakat nem lehet megerőszakolni. Férfiakat vagy fiúkat is érhet nemi erőszak, koruktól,
termetüktől, vallási hovatartozásuktól, származásuktól, bőrszínüktől, szexuális orientációjuktól függetlenül. A férfiakat megerőszakolhatják otthon, a munkahelyükön, egy kocsiban, nyilvános WC-ben, a katonaságnál, a börtönben,
akárhol. A férfiak, a nőkhöz hasonlóan, lefagyhatnak az erőszak közben, és ugyanúgy halálfélelmük lehet.
TÉVHIT: Csak a melegeket erőszakolják meg. Meleg férfiakat valóban gyakrabban ér nemi erőszak, mert őket
a homofób támadások során is megerőszakolhatják, illetve ők jobban ki vannak téve a randierőszaknak más férfiak
részéről. Heteroszexuális férfiakat azonban ugyanúgy megerőszakolhatnak: a nemi erőszakot elszenvedett férfiak
40%-a heteroszexuális (brit adat). A nemi erőszak a fiúk, férfiak jövőbeli szexualitásával sem áll semmiféle kapcsolatban; tévhit azt gondolni, hogy valaki azért lett meleg, mert megerőszakolták.
TÉNY: Nem csak melegek erőszakolnak meg más férfiakat. Mivel a szexuális erőszakot nem a nemi vágy motiválja, hanem az uralkodás és a másik fölötti hatalomszerzés vágya, éppen ezért lényegtelen, hogy az elkövetőnek
milyen a szexuális orientációja. Pl. a katonaságnál vagy a börtönökben olyan férfiak erőszakolnak meg más férfiakat,
akik szigorúan heteroszexuálisnak vallják magukat, és heteroszexuális életvitelt folytatnak.
TÉVHIT: Az elkövetők többnyire idegenek. A csoportos nemi erőszakot vagy a homofób erőszak részeként
elkövetett nemi erőszakot általában idegenek követik el, de az esetek túlnyomó többségében az elkövető ismerős.
Lehet anya, apa, testvér, családi barát, rokon, főnök, munkatárs, ismerős, lakótárs.
TÉVHIT: A merevedés és a magömlés azt jelzik, hogy az áldozat valójában élvezte és akarta a szexet. Az erekció
és az ejakuláció csak azt jelzik, hogy az áldozat teste reagált az ingerlésre, ez pusztán fizikai reakció, mint – nem jelent
beleegyezést vagy azt, hogy az áldozat élvezte. Az erőszaktevő gyakran addig megy el, míg az áldozat nem ejakulál. Ezzel
az a célja, hogy összezavarja az áldozatot, szégyent ébresszen benne, és így csökkentheti a feljelentés valószínűségét is.
TÉVHIT: Nők nem követhetnek el nemi erőszakot férfiak ellen. Az elkövető felnőtt férfiak esetében is lehet nő,
bár a statisztikák szerint a felnőtt férfiak elleni nemi erőszakot 98%-ban férfiak követik el (brit adat). Nem csak az
számít nemi erőszaknak, ha a férfit akarata ellenére behatolásra késztetnek, hanem az is, ha akarata ellenére belé
hatolnak, amit egy nő is meg tud tenni különféle segédeszközökkel.
TÉNY: A férfiaknak is ugyanolyan rossz a nemi erőszak, mint a nőknek. Az erőszak mindenkinek nagyon rossz,
akár férfi, akár nő az áldozat. A társadalomban uralkodó elképzelések szerint a fiúk szeretnek minél hamarabb szexuális tapasztalatokra szert tenni, és emiatt a környezet a fiúkat ért erőszakeseményeket úgy kezelheti, mint aminek
örülni kellene, különösen ha a túlélő már idősebb volt. Ez nagyon megnehezíti az erőszakot átélt fiúk számára az
esemény okozta kár fel- és elismerését, valamint feldolgozását. A fiúk általában nem mutathatnak gyengeséget vagy
félelmet, így nehezebb számukra ezeket az érzéseket kifejezni, az átélt traumát feldolgozni. A férfiakkal szemben
nagyobb elvárás, hogy mindenféle támadással szemben megvédjék magukat, így még nagyobb szégyent érezhetnek,
ha ez nem sikerült, ez pedig sokukat visszatartja attól, hogy segítséget kérjenek

...............................................................................................................
Nemi erőszak, szexuális bántalmazás, gyerekkori szexuális bántalmazás vagy bármilyen szexuális megfélemlítés vagy erőszak ért Téged vagy egy ismerősödet?
Félsz, nem tudod, mit tegyél, SEGÍTSÉG kellene, de nincs, kihez fordulj?
Hívd a KERET Koalíció segélyvonalát: 06-40-630-006 H:10-14h,Sz: 14-18h,P: 10-14h .
Meghallgatunk, hiszünk Neked, támogatunk.

A KERET Koalíciót megtalálod
az interneten: http://keretkoalicio.blogspot.com/
és a Facebook-on: www.facebook.com/keret.koalicio .
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