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
TÉVHIT: A nők provokálják ki az erőszakot az öltözködésükkel vagy a viselkedésükkel.
TÉNY: A kutatások szerint az elkövetők olyan célpontot keresnek maguknak, aki sebezhetőnek, gyengének tűnik. Soha
nem az öltözék alapján választanak áldozatot. Senki nem „kér���������������������������������������������������������
i” a viselkedésével, hogy megerőszakolják, ugyan���������
-úgy, ah�
ogy senki nem kéri, hogy kirabolják, azzal, hogy pénztárcát hord magánál. A nemi erőszak az elkövető felelőssége,
nem az áldozaté. Minden nőnek joga van és szabadságában áll tetszése szerint öltözködni és biztonságban élni!
TÉVHIT: A női nem igent jelent. Egy igazi nő kéreti magát, és sosem mond elsőre igent.
TÉNY: A nők – a férfiakhoz hasonlóan – képesek eldönteni, hogy érdekli-e őket a másik személy szexuális
közeledése vagy sem. A „vonakodó nőiesség” olyan mítosz, amelyet a nők valós igényeinek tagadására és tapasztal�
atainak elhallgattatására használnak. A nők – a férfiakkal ellentétben – általában nem tanulják meg testüket megvédeni,
és szükség esetén fegyverként felhasználni, ezért a veszélyhelyzetre sokszor teljes bénultsággal és lefagyással reagálnak.
Az elkövetők ezt előszeretettel értelmezik nőies önalávetésként.
TÉVHIT: A nemierőszak-elkövetőt könnyű kiszúrni a tömegben. Az erőszaktevők pszichopata, kultúrálatlan,
éretlen emberek, akik képtelenek párkapcsolatot teremteni.
TÉNY: A legtöbb elkövető teljesen hétköznapinak és normálisnak tűnik. Általában rendelkezésükre áll elérhető
partner, sokan köztük párkapcsolatban élnek, családjuk van. Lehetnek magas státuszú, képzett, befolyásos személyek is.
TÉVHIT: Nem kell a múlton annyit rágódni. A nemi erőszakot is el kell felejteni, és tovább kell lépni.
TÉNY: A nemi erőszak az esetek 70%-ában poszttraumás stressz-reakciót (PTSD) vált ki az áldozatokból, a rette�
gés az áldozat mindennapjainak részévé válik. Megfelelő szaksegítség híján az erőszak okozta lelki sérülések évekkel
azután is megmaradnak, hogy az esetleges testi sebek már begyógyultak.
TÉVHIT: A legtöbb nemi erőszakot a pillanat hatása alatt követi el egy idegen, leggyakrabban a sötét utcán.
TÉNY: A szexuáliserőszak-cselekmények több mint 80%-a részben vagy egészében előre megtervezett, és az
esetek jelentős részében az áldozat által ismert helyen ( pl. az otthonában vagy otthonának közelében ) történik.
Az elkövető általában az áldozat számára ismert személy, például rokon, barát, családtag, szomszéd.
TÉVHIT: A nemi erőszak oka a kontrollálhatatlan szexuális vágy. A férfiak nem tehetnek róla, hogy az ösztöneik
erősebbek náluk.
TÉNY: A nemi erőszak ugyanolyan erőszakos cselekmény, mint bármilyen bántalmazás: az erőszak oka nem
a szexuális kielégületlenség, hanem és az áldozat feletti kontroll és hatalomvágy. Ha csak a kielégülés lenne a cél, a „szex�
uálisan felajzott” személy találhatna erőszakmentes megoldást is, akár olyat is, amelyhez nem szükséges partner jelenléte.
TÉVHIT: A házasságon belül nincs nemi erőszak. A feleségnek házastársi kötelessége férje rendelkezésére állni.
TÉNY: Attól, hogy valaki házas, nem veszíti el az alapvető emberi jogait, és mondhat nemet a szexre. 1997 óta Magya�
rországon a házasságon belüli nemi erőszakot a törvény is bünteti.
TÉVHIT: A legtöbbször nem is történik erőszak, csak a nő meggondolta magát, vagy bosszúból vádaskodik. Sokan így
akarnak tisztességes embereket befeketíteni.
TÉNY: A nemi erőszak miatti hamis bejelentések aránya körülbelül 2-2,5% – nem több, mint más bűncselekmények es�
etében. Az Országos Kriminológiai Intézet becslése szerint nemi erőszak esetén a látencia 24-szeres, ami azt jelenti, hogy
100 esetből mindössze 4 kerül hatóság elé. Ez nyilvánvalóan ellentmond a bosszúvágytól vezérelt vádaskodás mítoszának.
...............................................................................................................
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 .

grafikus: Varga Anna Gizella
http://www.behance.net/annagizella

