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Metodoloogia

Uurimuse eesmärk

Internetis esinevate seksistliku vaenukõne juhtumite ja nende tõsiduse dokumenteerimine
narratiivide peamiste tunnusjoonte tuvastamiseks.

Definitsioon
“Ohvrisüüdistamine ja taasohvristumine; “libustamine (slut-shaming)”; kehahäbistamine (bodyshaming); “kättemaksuporno (revenge porn)” (seksuaalse sisuga fotode jagamine ilma
nõusolekuta); jõhkrad ja seksuaalse tooniga surma, vägistamist ja vägivalda sisaldavad
ähvardused; solvavad kommentaarid välimuse, seksuaalsuse, seksuaalse orientatsiooni või
soorollide kohta; ka libakomplimendid või oletatavad naljad, kasutades huumorit sihtmärgi
alandamiseks ja naeruvääristamiseks”. (Euroopa Nõukogu)

Kanalid/platvormid, millelt teavet koguti
Naispoliitikute, mõjuisikute, feministlike organisatsioonide sotsiaalmeediakontod; tuntud
naisisikute sotsiaalmeediakontod; vajadusel vlogid ja blogid.
Meespoliitikute, mõjuisikute, konservatiivsete organisatsioonide sotsiaalmeediakontod ja
platvormid (vlogid/blogid), kes varasemalt on levitanud avalikke seksistlikke avaldusi ja/või
misogüüniat sisaldavat agendat.

Teemad, mille kohta teavet koguti

Asjakohaseimad aastatel 2019 – 2021 salvestatud sündmused: soolise võrdõiguslikkusega
seotud sotsiaalsed ja poliitilised teemad (õigus elule vs õigus valikule, sooline esindatus
poliitikas ja avalikes asjades, koduvägivald, soouuringud, poliitiline korrektsus jne), elustiil,
meedias (uudisteartiklina) avaldatud naistega seotud intsidendid jne
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Järeldused

Seksism on sügavalt juurdunud kõikides riikides, kust andmeid koguti, vaenulike
narratiivide intensiivsus varieerub ohututest triviaalsustest kuni vägivaldsete
ähvardusteni või isegi naistevastase vägivallani.

Poliitiline kontekst võimendab seksistliku diskursust

Koos soorollide kultuursete stereotüüpidega antakse ülevaade ideoloogilisest
vastasseisust progressivismi ja konservatismi vahel

Poliitikas või kõrgel ametikohal olevad naised on naeruvääristamise ja/või solvavate
kommentaaride sihtmärgiks

Narratiiv “sa ise tahtsid seda” (ohvrisüüdistamine ja häbistamine) on Eestis,
Slovakkias, Poolas ja Rumeenias laialdaselt levinud

Feminismi ja feministlikke liikumisi kujutatakse ühiskondliku ohuna kõigis uurimuses
osalenud riikides, seda kas konservatiivse poliitilise agenda või mitmesuguste
riiklike mõjuisikute tegevuse võimendamiseks

Siinse aruande sisu esindab ainult autorite vaateid, kes vastutavad selle eest ainuisikuliselt.

Euroopa Komisjon ei võta endale mingit vastutust aruandes sisalduva teabe kasutamise
kohta.
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SEKSISTLIK VAENUKÕNE EESTIS
Autorid: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskus)

Sissejuhatus
Soolist võrdõiguslikkust käsitlev õiguslik raamistik on kirjeldatud soolise võrdõiguslikkuse
seaduses, mis jõustus 2004. aastal ja mis määratleb ja keelab soopõhist diskrimineerimist nii
avalikus kui ka erasektoris ja mis kohustab riigiasutusi, haridusasutusi ja tööandjaid edendama
meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. 2016. aastal jõustus Eestis heaolu arengukava 2016–
2023, mis sisaldab ka võrdõiguslikkusega seotud alaeesmärke, käsitledes teemasid nagu naiste
ja meeste võrdne majanduslik sõltumatus, sooline palgalõhe, tasakaalustatud kaasamine ning
sooliste stereotüüpide negatiivne mõju.
2016. aastal viis Sotsiaalministeerium läbi ka soolise võrdõiguslikkuse programmi viienda ja
uusima seire. Seire tulemused näitasid, et enamikes Eesti peredes lähtutakse peresiseste rollide
ja kodupidamistööde jaotamisel pigem traditsioonilisest soorollidest. Seire tulemused peegeldasid
ka meeste ja naiste tööalast killustatust, lisaks täheldati, et tööturul on meestel naistest paremad
võimalused.
2018. aasta Eesti visiidi järgses aruandes väljendas Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik
vajadust tegeleda Eesti naiste ja meeste traditsiooniliste rollidega seotud püsivate sooliste
stereotüüpide ja eelarvamustega. Lisaks rõhutas volinik, et naistevastane vägivald on Eestis
endiselt läbivalt leviv inimõiguste rikkumine ning soovitas, et valitsusvõimud korraldaks üldsusele
suunatud soopõhise vägivalla vastaseid algatusi. Volinik tõi välja ka korrakaitse ja
kohtusüsteemide tõhusa reageerimise olulisuse selliste juhtumite korral.

lk 1

Seksistlik vaenukõne ei ole Eestis eraldi diskussiooniteemaks olnud. Samas on vaenukõnega
võitlemine Eesti ühiskonnas olnud lõhestavaks probleemiks, kuna eelmine valitsus väitis visalt, et
vaenukõne rangem reguleerimine oleks rünnak sõnavabadusele. Seda narratiivi kasutas tihti ka
meedia. Eesti praegune seadusandlus ei paku vaenukõne kohtulikuks käsitlemiseks tõhusat võimalust
– karistusseadustik sisaldab küll sätet “vaenu õhutamise” kohta, kuid kuna säte eeldab “ohtu inimese
elule, tervisele või varale”, ei ole see praktikas efektiivne. Uus justiitsminister on lubanud vaenukõne
kriminaliseerimise taas päevakorda võtta.

Eesti eelmisse valitsuskoalitsiooni kuulus ka paremäärmuslik poliitiline partei Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle juhtliikmed pälvisid pidevalt tähelepanu oma
seksistlike märkustega, kutsudes Eesti presidenti “emotsionaalselt ülesköetud naiseks” ja Soome
peaministrit “müüjatüdrukuks”. 2021. aasta jaanuaris aga lagunes see valitsus
korruptsiooniskandaali tagajärjel, mille tulemusena sündis uus koalitsioon Eesti läbi aegade
esimese naispeaministri ja veel kuue naisministriga.

lk 2

Fenomeni kirjeldus

Eestis leidub seksistliku vaenukõnet peamiselt Facebooki ja Twitteri platvormidel. Alltoodud
kommentaarid koguti prominentsete naispoliitikute, meespoliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste
kontode, EKRE toetusrühmade ja EKRE uudisteplatvormi Uued Uudised ning peavoolumeedia
ajalehtede Facebooki lehtede seiramise tulemusena. Lisaks teostasid autorid Twitteris ja
Facebookis sõnaotsinguid, kasutades otsingusõnu nagu “ahistamine”, “vägistamine”, “libu”,
“abort”, “koduvägivald” jne.

Üldiselt võib jälgimise all olnud sotsiaaImeediaplatvormidel levinud seksistlikku vaenukõnet
rühmitada kolme peamise narratiivina:
Seksuaalrünnaku ja seksuaalse ahistamise eitamine või trivialiseerimine, sealhulgas
seksuaalrünnaku või seksuaalse ahistamise kohta antud tunnistuse kahtluse alla
seadmine avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias. Ahistamist kujutatakse sageli naljana,
elu normaalse osana – tegevusena, mida saaks kergesti peatada, kui see naistele tõesti
ei meeldiks.
Teine narratiiv kujutab seksuaalrünnakut üle elanud naisi selliste naistena, kes
tegelikkuses ei pälvi meeste tähelepanu ja ei ole piisavalt atraktiivsed. Uurimuse käigus
avastati ka misogüünset keelekasutust, mis objektiviseerib või alandab naisi,
objektiviseerib naiste kehasid, muudab seksuaalset vägivalda glamuurseks, seega luues
ühiskonda, mis eirab naiste õigusi ja turvalisust.

lk 3

Ohvrisüüdistamine. Enamasti toetavad postitused ja kommentaarid soopõhise vägivalla
aktsepteerimist ja ohvritele suunatud süüdistamiskultuuri. Sotsiaalmeedia narratiivid
toetavad mõtet, et vägistamise ja ahistamise ohvrid on vähemalt osaliselt oma ohvriks
olemises süüdi. Lisaks on valdav ohvri riietuse, vaimse seisundi, motiivide ja mineviku
uurimine.
Näiteks on üheks ohvrisüüdistamise kommentaare tekitavaks teemaks kohtujuhtum
Rahvusooperi endise juhi üle, keda süüdistati seksuaalses ahistamises. Neid kommentaare on
peamiselt võimalik leida ajaleheartiklite all Facebookis ja need väidavad, et asjasse segatud
naised olid ise süüdi, et nad "soovisid mehe tähelepanu", et nad "oleks pidanud lihtsalt
lahkuma" või et nad on "lõdva käitumisega".

Tõlge: “Ma olen nõus. Naised on süüdi. Ma tahaks neile süüdistajatele öelda, et nad võiksid oma käitumist kontrollida ja
mõelda, kus nad vea tegid”:

Tõlge: “.. väidavad naised, kellel puudub meeste tähelepanu, keskpärased naised. Tuletab mulle meelde, kuidas aastaid tagasi Harju kohvikus Tallinnas
istus terve õhtu üksi laua taga ja niipea kui meesklient tuli uksest sisse, karjus “MA OLEN MEESTEVIHKAJA”. Kommentaare pole vaja – “Ei
kommenteeri!”.

Tõlge: “See naine oleks võinud lihtsalt ära minna, aga ju talle meeldis see, kuigi ma arvan, et seda olukorda üldse ei olnudki, siin on
mingi jama”.

Kui sotsiaalmeedias arutatakse koduvägivallaga seotud probleeme, sisaldavad
kommentaarid tihti ohvrisüüdistamist, väites, et koduvägivald algab tavaliselt ohvri enda
käitumisest.

Tõlge: “Tavaliselt algab koduvägivald kahjuks naistest endist…Pruugivad oma lolli suud, kuna tahavad mehest suuremad ja
targemad olla… Naisi ei ole õpetatud pere hoidma ja õiget seksuaalkäitumist omandama…”.

lk 4

Naispoliitikud peavad sotsiaalmeedias silmitsi seisma seksismi ja vaenuga nii oma
poliitilise arvamuse avaldamise eest kui ka lihtsalt selle eest, et nad on valitud või
määratud poliitilisele ametikohale. Ebameeldivad ja isiklikud rünnakud sotsiaalmeedias
sisaldavad tihti sõnumit, mille eesmärgiks on naispoliitikuid hirmutada või vaigistada.
Paljud rünnakud on seksistlikud, objektiviseerivad, naispoliitikute kõrge positsiooni
poolt nõutavates oskustes, teadmistes ja suutlikkuses kahtlevad. Teise narratiivi
kohaselt juurutatakse n-ö traditsioonilisi soorollinorme, mida naispoliitikud aga ei järgi.
Sellised postitused väidavad, et naised ei sobi võimule ja neil oleks parem lapsi
kasvatada, mitte kõrgel ametikohal töötada.

Uus peaminister Kaja Kallas on sotsiaalmeedias olnud paljude seksistlike kommentaaride
sihtmärgiks, eriti EKRE toetusrühmade poolt Facebookis. Näiteks väljendavad sealsed
kommentaarid vaateid selle kohta, et poliitika on meeste töö või et naistel puudub poliitikaks vajalik
loogiline mõtlemine. Need kommentaarid kutsuvad Kaja Kallast ka hooraks ning väljendavad
arvamust, et pagulased peaksid teda vägistama (reaktsioonina tema pagulaste suhtes sõbralikult
meelestatud avaldustele).
Kaja Kallase enda Facebooki lehel on võimalik lugeda mõnda seksistlikku kommentaari naiste
sobimatuse kohta tähtsatele poliitilistele ametikohtadele. On märkimisväärne, et selliste
kommentaaride autoriteks on nii mehed kui ka naised.

Tõlge: “Las nad vägistavad teda paar korda, siis mõtlemine muutub…”.

Tõlge: “Laske Eesti mehed valitsema”.

Tõlge: “Daamid, ärge pange pahaks, aga öelge mulle, miks kindlustunne kaob, kui president on naine, peaminister on naine ja välisminister on naine”.

Tõlge: “Riigi raskust naise õlul kanda on endiselt väga raske ja kui väsid või igav hakkab, anna ohjad üle. Võib-olla oled juba endalt küsinud: "Miks
ma seda teen?" Naine on emotsionaalne olend ja tal ei ole neid riigiasju vaja ning see võib olla riigile ohtlik, kui ära väsitakse ja ei viitsita kohust täita,
siis võivad tulla emotsionaalsed otsused”.

lk 5

Lisaks põhinarratiividele esineb teisi teemasid, mis kerkivad esile siis, kui vastavaid artikleid
meedias avaldatakse, üheks selliseks teemaks on näiteks abort.
2020. aasta novembris ja detsembris pälvis abordiga seotu meedias üsna palju tähelepanu, kuna
EKRE lubas abordivastasele liikumisele eraldada suure toetussumma. Mõned Facebooki
kommentaarid sisaldasid järgmist: aborti tegevate naiste libustamine (slut-shaming), väites näiteks,
et naised peaksid abordi eest ise maksma, kuna see “distsiplineeriks naisi”; aborti vajavad naised
on “lõdva püksikummiga”; vajadus aborti teha “näitab teatud elustiili”.

Tõlge: “Keegi ei räägi keelustamisest, vaid rahast, kui tahad aborti teha, siis maksad sina, mitte riik. Ma arvan, et selline asi
distsiplineeriks naisi oma käitumist jälgima”.

Tõlge: “Noh, meil on palju neid, kellel on lõtv püksikumm”.

Tõlge: “Kui on vaja aborti teha, siis see ju näitab teatud elustiili? Need naised ei vääri emaks nimetamist, kui nad on
sariabortijad, või mis?”.

lk 6

Kokkuvõte
Seksistlik kõne ja seksistlik vaenukõne on Eesti sotsiaalmeedias märgatav ja seda on lihtne leida.
Enamikku sotsiaalmeedias leiduvatest seksistlikest postitustest ja kommentaaridest ei saa küll ilmselt
vaenukõneks pidada seaduslikel või kogukondlikel alustel, kuid need on siiski naiste terviklikkuse
tõsised rikkumised ja panustavad ahistamisega seotud sotsiaalsetesse normidesse. Seega tuleks
seksistliku sisuga sotsiaalmeedias ilmselt võidelda teistmoodi kui online-vaenukõnega, mida on lihtne
eristada ja millest on lihtne teada anda. Lisaks tuleb rõhutada, et seksistlik kõne ei jää märkamata,
kuna paljud reageerivad sellele, on sellele vastu ning arutlevad selle üle. Vastunarratiivid ja arutlused
on eriti hästi nähtaval Eesti Twitteris.

Soovitused
Üldiselt eksisteerib vajadus seksistliku vaenukõnega võidelda, selle aset leidmisel
tuleb seda taunida ja autoreid tuleb pidada vastutavaks ilma ohvreid viktimiseerimata.

Tuleb uurida seksistliku vaenukõne ja selle erinevate vormide fenomeni Eesti
sotsiaalmeedias, sealhulgas selle poolt tekitatavat kahju. Poliitika muutmiseks on vaja
koguda andmeid ja koostada variaruandeid.
Seksistliku vaenukõne osas on tõhusama modereerimise tagamiseks vaja
sotsiaalmeedias teha konkreetseid samme.

Probleemiga ei soovita tegeleda või tegelemiseks puudub teadlikkus, mis omakorda
soodustab väärkohtlejate karistamatuse õhkkonda. Seega esineb suur vajadus
valdkonnasiseseks inimõigustehariduseks ja üldiseks teavitustööks.
lk 7

SEKSISTLIK VAENUKÕNE POOLAS
Autorid: Jacek Dziegielewski, Anna Tatar and Rafal Pankowski
(Never Again Association)

Sissejuhatus
Seksistlik vaenukõne on tänapäeva Poolas järjest suurenev probleem ja murekoht. Kuigi
vaenukõne esineb peamiselt sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter ja Instagram, väärib
märkimist, et seksistlik vaenukõne võtab internetis peetud arutluste käigus mitmeid vorme. Need
vaenuavaldused viivad loomuomaselt agressiivsuse, vägivalla ja diskrimineerimise suurenemiseni
ka päriselus. Neid “vallandavad” riiklikul tasandil toimuvad teatud sündmused, mille tõttu need
sarnanevad teiste – homofoobsete või pagulasvastaste – vaenukõne vormidega.
Mis puutub õiguslikku raamistikku, siis Poola seadus ei reguleeri soolist diskrimineerimist endiselt
piisaval määral. Poola põhiseaduse 32. artikkel sätestab, et “kedagi ei tohi ühelgi põhjusel
diskrimineerida” ja et “kõik on seaduse ees võrdsed”. Lisaks sätestab põhiseaduse 257. artikkel,
et vaenu õhutamine rahvuslike, etniliste ja religioossete uskumuste erinevuse tõttu või
religioossete uskumuste puudumise tõttu on keelatud. Artikkel ei kaitse aga inimesi, kes on
langenud vaenukuritegude ohvriks teistsugustel alustel nagu sugu, vanus, seksuaalne sättumus
või puue. See puudujääk avaldab ka ülisuurt negatiivset mõju LGBTQ+-kogukonna liikmetele.
Poola seaduses mainitakse sugu ainult tööseaduse kontekstis, mis 18. artiklis sätestab, et
töötajaid ei tohi diskrimineerida muu hulgas soo, vanuse, rahvusliku kuuluvuse ja religiooni tõttu.
Seepärast muutub soopõhise vaenukuriteo või vaenukõne suhtes õigluse kehtestamine ilma
selge õigusliku aluseta palju keerulisemaks ja komplekssemaks.

lk 8

Veebruar 2021

Fenomeni kirjeldus
Praeguse seksistliku vihakõne laine murdepunkt oli Poolas 2020. aastal, täpsemalt 22.
oktoobril.
Sel kuupäeval võttis konstitutsioonikohus vastu otsuse, mis halvendas Poola
abordiseaduse olukorda, muutes abordi seadusvastaseks ka loote tõsise haiguse puhul.
See otsus vallandas üleüldise raevu, põhjustades hiiglaslikke protestilaineid pea igas Poola linnas
(kaasa arvatud väiksemates linnades). Suurematel protestiüritustel kogunesid üleriigiliselt sajad
tuhanded inimesed (Varssavi suurimal protestikogunemisel oligi selleks numbriks sada tuhat),
peamiselt noored naised, kes, nagu eelnevalt mainiti, “valiti” ahistamise ohvriteks.

Paremäärmuslikud arvamusavaldajad ründasid meeleavaldajaid internetis vulgaarsel ja
agressiivsel viisil. Need verbaalsed rünnakud said alguse oktoobris ja kestavad tänase päevani,
kuna protestid ei ole täielikult lõppenud ka 21. veebruariks (kohtuotsus avaldati 28. jaanuaril).

Neid rünnakud võib pidada eriti jõhkrateks ja seksistlikeks ka seetõttu, et need ei
kritiseerinud meelt avaldavate naiste seisukohti, vaid nende välimust ja sugu.

lk 9

Märkimisväärsemate näidetena võib välja tuua väga populaarse paremäärmusliku
ajakirjaniku Rafał Ziemkiewicz'i (kes kuni viimase ajani oli kaua avalikus meedias
töötanud) Twitteri postitused, kes teiste teemakohaste säutsude seas
protesteerivaid naisi "vulgaarseteks libudeks" kutsus. Paremäärmuslikul
eratelekanalil TV Republika ütles ta, et mõtleb "kas feministid ei ole mitte agendid,
kelle ülesandeks on naisi kompromiteerida. Nad on vihased, vulgaarsed ja neil ei
ole tavalise käitumisega mingit pistmist".
Enamik protestidest korraldati Poola naiste streigiliikumise "Polish Women's
Strike" poolt, mida juhib Marta Lempart. Temagi sattus äärmise vaenu ja
ähvarduste ohvriks. Twitteris kutsuti teda "seaks", "käitudes selliselt, nagu ta ei
oleks kunagi orgasmi kogenud"; üks inimene kirjutas, et "Lempartit vaadates olen
ma rohkem kui kindel, et Hitler oli feminats".

lk 10

1. tõlge: “Ziemkiewicz meeleavaldajate kohta: “nende kanade liik on domineeriv ****””.
2. tõlge: “Ma mõtlen, et kas feministid ei ole mitte agendid, kelle ülesandeks on naisi kompromiteerida. Nad on vihased, vulgaarsed ja neil ei ole
tavalise käitumisega mingit pistmist”.
3. tõlge: “Pr Lempart käitub, nagu ta ei oleks kunagi orgasmi kogenud”.
4. tõlge: “Ma ei tea, mida nad ootavad. Politsei oleks pidanud juba ammu nuiasid ja gaasi kasutama… See lurjuste kamp ja siga Lempart peaks
arestikambris ruigama”.
5. tõlge: “Kui ma vaatan Lemparti, olen enam kui kindel, et Hitler oli feminats”.

Veel üheks vaenu (mis hiljem materialiseerus konkreetse ähvardusena) ohvriks oli seimi (Poola
parlamendi alamkoda) opositsiooni valimisnimekirja alusel valitud liige Klaudia Jachira. Youtuber
Aleksander Jabłonowski (kodanikunimega Wojciech Olszański) ütles ühes oma Youtube’i
postitatud videos, et Jachira sobib “ideealselt vägistamiseks”.

Tõlge: “Youtuberi vastikud sõnad. Jachira peaks sellest korrakaitsele teada andma”.

Oluline on ka märkida, et vaenukõne ei olnud suunatud ainult naisõiguslaste liikumisega seotud
prominentsete naiste pihta, vaid sihtmärgiks olid ka need naised, kes võtsid lihtsalt protestist osa või
toetasid seda. See teema on eelnevast veidi erinev, sest eelmiste näidete puhul oli tegemist avaliku
elu tegelaste pihta suunatud vaenukõnega. Kuigi sellised inimesed peaksid kriitikaks valmis olema,
ületab vaenukõne igasugused “kriitika” piirid.

Juhtumite korral, kus vaenu sihtmärgiks olid naised kõige üldisemas mõttes, on tegemist
misogüünsuse äärmusliku vormiga, mis on ilmselt sügavalt juurdunud ja mida sellised streigid ja
protestid tihti vallandavad.
Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.
Oktoobriprotestid põhjustasid misogüünsuse uuesti pinnale kerkimist, mis mõneks ajaks
asendas sellele eelnenud vaenu LGBTQ+-kogukonna ja pagulaste vastu. Järgnevad mõned
näited üldisemast online-vaenukõnest: "Politsei oleks juba ammu pidanud nende vastu
gaasi ja nuiasid kasutama", "[Peaksime] neile libudele külma vett valama", "Terve Poola
hõikab: hoorad tänavail mingu persse", "Miks on kõik protestist osa võtvad naised
feministid, lesbid, lõbumajadest pärit hoorad ja need, kes on juba aborti teinud?", "Hoorad,
katku ja surma külvajad, lesbid, feministid ja peded – see on taud", "Libud, hoorad, persses
feministid, peded ja vasakpoolne praht, kes on tänavaile roomanud", "Need ei ole kellegi
preilid – lihtsalt tavalised feministid ja libud. Ütleme tõe välja ja ärgem solvakem
normaalseid naisi", "Protesteerijad on prostituudid, feministid, keda isegi pime mees ei
puutuks, peded ja hälvikud", "Feministid ei ole inimesed, nad on kultuuritud libud".

lk 11

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

1. tõlge: “Terve POOLA hõikab: hoorad tänavail mingu persse”.
2. tõlge: “Libud, hoorad, persses feministist peded ja vasakpoolne kamp, kes on tänavaile roomanud”.
3. tõlge: “Valage külma vett neile libudele”.
4. tõlge: “Feministid ei ole naised. Postrite järgi on nad kultuuritud libud”.
5. tõlge: “Miks on kõik protestist osa võtvad naised feministid, lesbid, lõbumajadest pärit hoorad ja need, keda on juba
kraabitud [kes on aborti teinud]?”

Mõned säutsud (mida Twitter ei olnud eemaldanud) sisaldasid otseseid ähvardusi, nagu üks
foto, millel kujutati mitme relvaga meest ja mille pildiallkiri oli “Ma veel tegelen teiega, kuradi
feministid. (…) Kaduke Poolast kus kurat”.
Leidub ka selliseid kommentaare nagu järgmine näide Facebookist: “Kahju, et koonduslaagrid
olid 80 aastat tagasi. Lempartist oleks hea seepi teha ja tema juustest saaks põrandale
kaltsuvaiba.”

lk 12

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

1. tõlge: “Hyba’st[?] saab pede. Mis hoolivad karumõmmid te olete, kuradi libud. Asi läheb teiega perse, kuradi
feministid. Arreteeritud pede pakub rahuldust. Mu pere hävitati, mu laps varastati, rääkimata avastuse ignoreerimisest [?]
Koer kepib teid. Kaduge Poolast kus kurat”.
2. tõlge: “Auschwitz ei kukkunud taevast…”.

Vaenukõne jõudis ka avalikku valitsuse poolt rahastatavasse meediasse. Poola raadios
väljendas arvamust vastuoluliste ja parempoolsete vaadete poolest tuntud koomik ja ajakirjanik
Jan Pietrzak (kes on ka valitseva konservatiivpartei Õigus ja Õiglus (Prawo i Sprawiedliwość,
PiS) häälekas toetaja), et me võime “märgata emotsionaalsete naiste hüsteeriliste rühmade
käitumise hullust”.
Ka katoliku preestrid kasutasid naiste pihta suunatud vaenukõnet. Tuntud näiteks, mille üle palju
arutletud, on väide isa Tadeusz Rydzyk’i poolt, kes on praeguse valitseva parteiga lähedalt seotud
redemptorist. Ta ütles 2021. a veebruaris, et protestid on “satanistlikud orgiad”.
Mis puutub õiguslikesse meetmetesse, siis mitmed naiste pihta suunatud seksistlikud
vaenukõnejuhtumid jõudsid ka kohtusse. 2017. a oktoobris ütles agressiivsete
paremäärmuslike vaadete ja sagedase solvava keelepruugi poolest tuntud advokaat Roman
Sklepowicz protestiaktsioonist osa võtvate naiste kohta: “Kes neid küll k.…da tahaks?”.
Juhtum lõppes kohtus ja otsuseni jõudmiseks kulus kolm aastat. 29. jaanuaril 2021 tema
juhtum lõpetati ja kohtunik vabastas Sklepowicz süüst. Otsust põhjendati sellega, et tema
sõnad olid ebamoraalsed ja ebaeetilised, kuid mitte seadusevastased.
Tegemist on Poola sarnaste kohtujuhtumite tavapärase tulemusega. Samas mõisteti Youtube’i
saate wRealu24 saatejuht Marcin Rola sarnase juhtumi puhul süüdi. 2019. aastal kutsus ta meelt
avaldavaid naisi “amööbideks ja veerand-ajudeks, idiootideks, feminatsideks”. Karistuseks
määrati talle kolm kuud tingimisi vangistust, üldkasulik töö ja trahv.
Eraldiseisev ja mitte otseselt online-vaenukõnega seotud probleem on päriseluline vägivald. On
selge, et internetis laialt levinud vaen mõjutab inimese käitumist ka võrguvälises elus. Siinsel juhul
rünnati meeleavaldajaid paljudes linnades jõhkralt peamiselt noorte meeste rühmade poolt, kes
kasutasid füüsilist vägivalda, peksid noori ja vanemaid naisi nii rängalt, et paljud ohvrid vajasid
arstiabi.

lk 13

Soovitused
Seksistliku vaenukõnega võitlemisel nii internetis kui võrguväliselt on kõige
olulisemaks osaks veenda sotsiaalseid platvorme õigesti reageerima –
eemaldama vaenulikke kommentaare, kustutama kontosid, mis pidevalt
vaenukõnet levitavad ning võimaldama selget suhtlemist kasutajatega, kes
sellisest meediasisust teada annavad. Kuna enamikel juhtudest sõnumeid, millest
on teavitatud, ilma põhjuseta ei uurita ja suurt hulka uuritud sisust ei eemaldata
põhjusel, et see väidetavalt "ei riku teenusetingimusi" – seda olukorras, kus
teenuse tingimusi (nagu ka riigis kehtivat seadust) paljudel juhtudel ilmselgelt
rikutakse, näiteks vägivallaga ähvardamise puhul. Tegemist on üleüldise trendiga,
mis mõjutab nii Facebooki, Twitterit kui ka Youtube'i. Tekstis mainitud säutsudest
teavitati Twitterit, kuid me ei saanud mingit tagasisidet ja sõnumeid ei eemaldatud
– need on praegugi endiselt avalikult üleval ja ligipääsetavad.

Teiseks soovituseks on ajakohastada karistusseadustikku ning põhiseadust,
lisades sinna meetmeid, et kaitsta tõrjutud rühmasid, keda ohustab
diskrimineerimine ja rünnakud – sooline, ealine ning seksuaalse sättumuse
diskrimineerimine peaks kindlasti olema karistatav. Samas kasutatakse isegi
praegu kehtivaid norme harva – selliseks näiteks on seadusartikli kohaldamine,
mis kaitseb rassimist või religioonist ajendatud vägivalla ohvreid. Seega peame
ametivõime survestama püüdma vaenukõne ja vaenukuritegude toimepanijaid
ning siin peaksime alustama juba olemasolevate tööriistade tõhusa
kasutamisega.

lk 14

SEKSISTLIK VAENUKÕNE RUMEENIAS
Autorid: Ionut Codreanu, David Manolache (ActiveWatch)

Sissejuhatus
Rumeenia ratifitseeris Istanbuli konventsiooni 2016. aastal ja sellest ajast alates on soolise vägivalla
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks kohaldatud mitmeid seadusandlikke meetmeid. Naiste ja
meeste võrdsete võimaluste raamseadusega võeti 2018. aastal kasutusele soolise vägivalla
ajakohastatud määratlus.

Institutsionaalsel tasandil on naiste võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise tagamise eest
peamised vastutavad organid naiste ja meeste võrdsete võimaluste riiklik agentuur (National
Agency for Equal Opportunities for Women and Men, ANES, asutatud 2002. aastal) ja riiklik
diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu (National Council for Combating Discrimination,
CNCD, asutatud 2001. aastal).
Hoolimata naistevastase vägivalla vähendamisele pühendatud institutsioonilisest ja
seadusandlikust raamistikust ei ole viimastel aastatel märkimisväärseid edusamme tehtud. 2019.
aastal ilmunud ÜRO aruandest „Global study on homicides. Crimes against women and girls
(Ülemaailmne uurimus tapmiste kohta. Naiste ja tüdrukute vastased kuriteod)” selgus, et
Rumeenias on 30% naistest vähemalt korra kogenud füüsilist või seksuaalset kuritarvitamist.
Sama aruande järgi kannatas sel aastal kodustes konfliktides koduvägivalla all 20 000 naist ja
tapeti 44 naist. Uuringute kohaselt esines 2020. aastal COVID-19 pandeemia kontekstis võrreldes
eelmise aastaga peaaegu 20% rohkem naistevastaseid vägivallajuhtumeid, millest politseisse
teatati.
Rumeenia on ka üks Euroopa riikidest, kus esineb kõige rohkem inimkaubanduse juhtumeid.
Statistika järgi oli 2019. aastal inimkaubanduse ja kupeldamise võrgustike ohvriteks langenud
naistest ja tüdrukutest peaaegu 70% pärit Rumeeniast.
lk 15

Veebruar 2021
Lisaks statistikas peegeldatule seisavad Rumeenia naised igapäevaselt silmitsi eelarvamuste ja
stereotüüpidega, mida tekitab kohalik maskuliinsusele suunatud ja vahel traditsiooniline kultuur.
Vaatamata vabaühenduste jõupingutustele feministliku agenda edendamisel on avaliku poliitika, aga
ka avaliku diskursuse tasandil naised alaesindatud. 2020. aasta parlamendivalimistel moodustasid
naised vaid 17% parlamendiliikmetest. Praeguses valitsuskabinetis on ainult üks naisliige.

Selles sotsiaalses ja poliitilises keskkonnas, kus võrdõiguslikkuse puudumine on domineerivaks
tunnuseks, toimub järkjärguline seksismi ja sool põhineva vaenu diskursuse laienemine.

lk 16

Fenomeni kirjeldus
Soopõhine vaenukõne on erineva intensiivsusega, alandavast ja stereotüüpe sisaldavast
keelekasutusest kuni naistevastase vägivalla äärmuslike vormide julgustamiseni. Stereotüüpe sisaldav
seksism esineb peamiselt seoses feministlike liikumistega või Rumeenia poliitikas teatud konkreetsete
naistega seotud teemadel. Kõnes sisalduv vägivald jõuab murettekitavale tasemele aga siis, kui
meedias kajastatakse avaliku elu tegelasi, kes on mingis vormis olnud füüsilise või seksuaalse
väärkohtlemise ohvriks. Sellistel juhtudel väidetakse, et väärkohtlemine on kas õigustatud või
karistuseks selle eest, et ohver ei ole olnud piisavalt ettevaatlik või ei vasta teatud moraalinormidele.
Fenomeni on täheldatud nii täiskasvanute seas, aga ka mõnede mõjuisikute (influencer’ite) puhul,
kellel on peamiselt noor publik.

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

2020. aasta suvel tekitas avalikku lausviha üks vlog, mille postitas youtuber Alexandru
Balan, kelle kanalil on üle 850 000 jälgija. Selles vlogis õhutas Balan vägistama noori
naisi – seda võikal viisil kirjeldades – nende tajutud "lõdva" välimuse pärast. Teema
sattus üldsuse tähelepanu alla alles siis, kui naiste õigusi edendav organisatsioon Filia
Center esitas ametliku kaebuse vaenu ja vägistamisele õhutamise kohta. Uurimise
tulemusena ja pärast süü tunnistamist määrati Rumeenia vlogijale kriminaalkorras
umbes 5500 eurot trahvi.

lk 17

Pildiallikas: scena9.ro
Tõlge: “Nägin täna tüdrukut. Ma ei usu, et see isegi 11. klass oli. Nägin neid kõiki. Ausalt öelda mulle meeldis see. See väärib
rüvetamist. Ma mõtlen, nagu.. et jalg suus. Sülitada talle suhu, öelda talle, kes ta issi on. Lüüa teda jalaga, käelabaga, hoida pead
vastu seina. Panna talle jalg näkku. Mul on veel imelikumaid fetišeid. Ma mõtlen, oli näha, et talle madu meeldis. Neid ei tohi
unustada”.

See skandaal tekitas ühiskonnas reaktsioonilaine, mille ühes otsas seda kõnet hukka mõisteti ja
teises otsas Alexandru Balani suhtes solidaarsust väljendati. See solidaarsus avaldus ka otseste
ähvardavate sõnumitena aktivistide vastu, kes võimudele kaebusi esitasid.

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

Tõlge: “Võtke rahulikult, pärast selle video vaatamist ma vägistasin
kaks korda ja ei jäänud kellelegi vahele”.

Tõlge:
“[...] kõik naised on hoorad ja nad väärivad elusast peast süütamist.
[...] Ma eemaldaksin su hullud ideed sul kirvega peast”.
Pildiallikas: scena9.ro

Tegelikult võib seksistlikku diskursust ja misogüünsust täheldada ka sellistes
olukordades, kus mõjuisikuteks on naised, kes on sageli solvavate
kommentaaride ja seksuaalsete vihjete ning isegi füüsilise vägivalla õhutamise
sihtmärgiks.

lk 18

Tõlge: “Sa oled nii silmakirjalik. Kõige hullem on, et sind ei
ole vardaga näkku löödud. Võib-olla see oleks su näo korda
teinud”.

Tõlge: “[Ta oleks pidanud] oma jalaga sulle
näkku lööma; nagu kes su issi on”.

Vaenukõne on tüdrukute ja naiste jaoks sotsiaalsfääris eriti mürgine juhul, kui neid
kujutatakse meedias pärast seda, kui nende partnerid on neid rünnanud. Kui YouTube'i
või Instagrami puhul on seksismi propageeriv publik valdavalt noor ja koosneb
meestest, siis vägivalla ohvriks langenud kuulsuste puhul on publik demograafiliselt
heterogeensem. Nii levitavad ka naised selliseid narratiive nagu "sa ise tahtsid seda" –
siin on tegemist olukorraga, mis viitab kasutajate seas Rumeenias ümberpööratud
misogüünsusele.

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

Tõlge: “Libu, mõni ime, et ta peksa sai, ta on lihtsalt järjekordne peen hoor.
Põrgusse nendega, nad kõik väärivad vägistamist, mahamüümist ja tapmist”.

lk 19

Tõlge: “Sellist litsi peaks kaks-kolm korda päevas vägistama. Kuni ta enam kiimas
pole”.

Ka feministlikud liikumised ja organisatsioonid on stereotüüpe sisaldava ja
solvava diskursuse sihtmärgiks. Vaenulikud sõnumid ulatuvad traditsioonilistest
ja vandenõuhõngulistest väidetest, mille kohaselt feministlikud liikumised
kujutavad ohtu perekondadele, alandava ja laimava sildistamiseni.

Tõlge: “Vaata ta roheliseks värvitud juukseid ja rõngastatud kärssa. 99% kindel, et ta
on feminizda [alandav feministidele suunatud nimi, mis osaliselt viitab
naissuguelunditele]”.

Tõlge: “Suvalised uurimused, mida teinud üksikud ja frustreeritud feministid. Nad lihtsalt
vihkavad perekondi”.

Hoolimata vähesest esindatusest avalikus ruumis on naised poliitikas sageli
misogüünia sihtmärgiks. Vaenulikud sõnumid naeruvääristavad nende võimet
riigiametit pidada ja esitavad vahel seisukohta, et nad on karjääri teinud oma
seksuaalsust kasutades.

lk 20

Tõlge: “Turcan [praegune tööminister] teab, mis värk
on, ta on kompetentne alates sellest, kui ta oma
praktikat Stolo töölaua all tegi [viide intiimsuhtele
meespoliitikuga]”.
Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

Tõlge: “Nii et lehma Violeta asemele tuli hobusekronu Turcan. […] kas kedagi teist ei
olnud valida, kui nende kahe ahvi [ropp sõna] vahel”.

lk 21

Soovitused
2020. aastal vastu võetud juhised “Best Practice Guideline in Influencer
Marketing (parimad praktikad mõjuliidriturunduses)” peaks sisaldama eetilisi
standardeid käsitlevaid erisätteid, mis on mõeldud järgimiseks
influencer’itele, tootemarkide omanikele ja turundusagentuuridele. Jõuliselt
tuleks taunida vaenulikku ja diskrimineerivat kunstlikku käitumist, mille
eesmärgiks on publikuni jõuda või seda suurendada.
Meediaväljaanded, mis avaldavad vastuolulisi lugusid kuulsuste kohta, keda on
mingil moel kuritarvitatud, peaksid vaenuliku käitumise vältimiseks kasutajate
omavahelist suhtlust modereerima.

Poliitilised parteid ja valitsusorganid peaksid soopõhise vaenukõne vastu
aktiivsemalt võitlema.

lk 22

SEKSISTLIK VAENUKÕNE SLOVAKKIAS
Autor: Martin Susol (DigiQ)

Sissejuhatus
Slovakkias on soopõhine vägivald ja soolised stereotüübid sügavalt juurdunud ühiskonda
valitsevates sotsiaalsetes ja kultuuriga seotud struktuurides, normides ja väärtustes ning
neid toetab tihti eitamise ja vaikimise kultuur.
Slovakkia Vabariigi põhiseaduse 12. artikkel sätestab võrdõiguslikkuse üldise põhimõtte ja keelab
diskrimineerimise ükskõik millisel põhjusel. Diskrimineerimisvastane seadus keelab samuti
diskrimineerimise ja kohustab kõigil austada võrdse kohtlemise põhimõtet tööhõives, hariduses,
tervishoius, sotsiaalkindlustuses ning kaupade ja teenuste pakkumisel. Artiklis 4 sätestatud
diskrimineerimise keeld on kooskõlas ka Slovakkia Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega, mis
tulenevad selle lepingulisusest siduvusest konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi
vormide likvideerimise kohta, ELi põhiõiguste harta ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsiooniga (muudetud kujul).
Eurobaromeetri uusimate tulemuste järgi on selge, et üldsuse suhtumine vägivalda on väga leebe.
Juba üle 20 aasta – perioodil, mil Slovakkias on naistevastase vägivalla tematiseerimine järkjärgult suurenenud – on suur osa üldsusest siiski arvanud, et vägivalla all kannatavad naised
liialdavad või valetavad selle kohta. Samuti on teadlikkus naistele osutatavate teenuste kohta
Slovakkia erinevates piirkondades kesine.

lk 23

Viimastel aastatel on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas toimunud teatud positiivsed muutused,
mis on valdkonna taseme viinud lähemale ELi riikide omadele. Muudatustesse on omalt poolt
panustanud eksperdid, kellel on olnud võimalus töötada Slovakkia töö-, sotsiaal- ja
pereministeeriumis ning vabaühenduste esindajad, kes on olukorra parandamiseks osalenud
valdkonnaga seotud varasemates muudatustes.
Slovakkias tegutsevad vabaühendused on soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide
leevendamisse suurel määral panustanud, selliste ühenduste näideteks on Aktívne ženy (Aktiivsed
Naised), Možnosť voľby (Valiku Poolt), Alianciažien Slovenska (Slovakkia Naiste Liit), Aspekt –
Záujmové združenie žien (Aspekt – Naisühing), Centrum rodových štúdií (Bratislava Soouuringud),
Fenestra, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (Võrdsete Võimaluste Riiklik Keskus), Združenie
žien Slovenska (Slovakkia Naiste Ühing), millele lisandub teisi.

Siiski tuleb teha pidevaid püüdlusi, et sotsiaalset kliimat ja naiste tajumist ühiskonna poolt
parandada.

lk 24

Fenomeni kirjeldus
Soopõhise vägivallaga seotud vihakõne esinemise sagedus on Slovakkias viimase kahe
aasta jooksul kasvanud, seda perioodil, mil parlament pidas läbirääkimisi nn Istanbuli
konventsiooni (Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja
tõkestamise konventsioon) ratifitseerimiseks. Eksitavat teavet levitati peamiselt mõnede
konservatiivsete meediakanalite ja päevalehtede poolt. Nii populistlikud
parlamendierakonnad kui ka parlamendivälised parteid on seda olukorda kasutanud valede,
pooltõdede ja valeinformatsiooni levitamiseks, eesmärgiga suurendada
konventsioonialaseid hirme, takistada konventsioonile heakskiidu andmist ja teenida
poliitilisi plusspunkte ärahirmutatud ja kehvasti orienteeruvate valijate seas. Slovakkia ei
ole poliitilise tahte puudumise tõttu Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud.

Tõlge: “Istanbuli ideoloogiline kurjus. Asi pole õiguses, vaid ideoloogias”.

lk 25

Tõlge: “Oleme Istanbuli konventsiooni peatanud! Just nüüd lükkasime
parlamendis Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise tagasi. Mul on hea
meel, et Slovakkia meenutab jätkuvalt meie isade ja vanaisade pärandit,
mille üle ma nii uhke olen”.

Tõlge: “Istanbuli konventsioon on meie põhiseaduse vastane, kuna kohtleb
soodsamalt ainult ühte osa elanikkonnast (naisi), andes neile rohkem õigusi,
kui minul on. Kõik peaksid seaduse silmis olema võrdsed”.

2020. aastal lõpetas Slovakkia töö-, sotsiaal- ja pereministeerium toetuste andmise pikka aega
soolise võrdõiguslikkuse teemaga tegelenud organisatsioonidele ning hakkas selle asemel
toetusi määrama organisatsioonidele, mida iseloomustab konservatiivne maailmavaade ning
traditsioonilise perekonna eest ja "soolise propaganda” vastu võitlemine.

Tööministeeriumi juht Milan Krajniak on soolise võrdõiguslikkuse teema negatiivsele
tajumisele andnud oma panuse, avaldades sotsiaalmeedias sõnumeid, mis vallandasid
vaenukõne soolise võrdõiguslikkusega tegelevate organisatsioonide vastu. Mingil hetkel
ta isegi toetas ja levitas veebiküsitlust, mis väljendas soolise võrdõiguslikkusega
tegelevate vabaühenduste rahastamisele suurt vastupanu.

lk 26

Tõlge: “Olen nõus, meil ei ole seda soolist võrdõiguslikkust vaja, see on
vastu inimloomusele ja meie toetame kristlust”.

Tõlge: “Need imelikud soolise võrdõiguslikkuse vabaühendused, nad on
praeguse teema puhul parasiidid ja rahaimejad”.

2020. aasta oktoobris pälvis Krajniak feministlike organisatsioonide ja soolise
võrdõiguslikkusega seotud vabaühenduste esindajate poolt palju kriitikat enda tehtud
vastuolulise ja seksistliku kommentaari eest.

Tõlge: "Poisid, kuidas teil kodus korraldatud? Ütleme oma naistele
vähemalt seda: "Oma naisega me täiendame teineteist: mina võtan
riidest lahti, tema peseb riided, mina ärkan üles, tema teeb voodi,
tema teeb süüa, mina söön. Mida ta ilma minuta teeks?"".

lk 27

Soolised stereotüübid on ühiskonnas tugevalt juurdunud, eriti riigi maa- ja külapiirkondades.
Arvestades, et enamik parlamendis esindatud erakondi on konservatiivse maailmavaatega,
moodustub liberaalsematest parteidest vähemus, kellest osa ei kuulu isegi parlamenti. Soopõhine
vaenukõne peegeldub ka sotsiaalvõrgustikes poliitikute, influencer'ite ning teatud edu kogenud
naiste seas.

Suurel hulgal vaenusõnumeid täheldas Ida-Slovakkiast pärit õpetaja, kes on aktiivne nii
Instagramis kui ka TikTokis ning kelle jälgijate arv on pidevalt kasvanud.

Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

Tõlge:
“Sa näed välja nagu mu vanaema, kui teda oleks vägistatud, temast oleks
traktor üle sõitnud ja hai oleks teda näkku hammustanud. Sa oled piinlik.
Lits just nagu Čaputová
Sa vana libu, mine minema, see on koht 13-18-aastastele, mitte neile, kes on
40-1000”.

lk 28

Hiljuti pidi Slovakkia populaarne ajakirjanik Kovačic Hanzelová suure arvu vaenulike
kommentaaride (millest paljud olid talle suunatud) tõttu piirama oma Facebooki
kasutajalehele ligipääsu.

Tõlge: "10 aasta jooksul muutsin esimest korda oma
[konto]seadeid. Algselt tahtsin oma kasutajaprofiili üldse
kustutada, kuid lõpuks veensid mõned teist seda mitte
tegema, nii et otsustasin muuta seda, kes saab minu
postitusi kommenteerida. [...] Inimesed soovivad
[kommentaarides] sageli romade surma, nad kirjutavad
agressiivseid sõnumeid, paljud inimesed kirjutavad minu
kohta vastikuid asju ja ma lihtsalt ütlesin endale, et aitab
küll. [...] Mulle ei maksta anonüümsete inimeste
vaenusõnumite ohjamise eest, ma ei kavatse sellele oma
aega ega energiat pühendada".

Märkimisväärsel arvul tekkis vihkavaid ja seksistlikke kommentaare siis, kui poliitik Irena
Bihariová andis teada, et temast sai liberaalse liikumise juht.

Tõlge: “Võib-olla baaridaam, parimal juhul”.

Tõlge: “Sobiks hästi loomaaeda, loodus mängis
sinuga kurja mängu”.

lk 29

Soovitused
On vaja tagada, et naistevastane soopõhine vägivald, mille sisuks on naise
füüsilise, seksuaalse ja vaimse puutumatuse rikkumine, oleks keelatud
igasugusel kujul ning igasuguses eluvaldkonnas, et rünnaku korral vastaks
õiguslik karistus proportsionaalselt rünnaku tõsidusele ning et viivitamata
võetaks kasutusele tsiviilõiguslikud kaitsevahendid.
Sotsiaalmeediaplatvormid peaksid rakendama selget, arusaadavat ja üheselt
mõistetavat süsteemi, mille abil saaks vaenukõnest teada anda ja mis
sisaldaks läbipaistvaid tingimusi vaenuliku ja ebaseadusliku sisu
eemaldamiseks.
Riigid peaksid kaaluma soolise võrdõiguslikkuse temaatika lisamist
õppekavadesse, seda kõigil haridusastmetel ja igat tüüpi avalikes koolides ning
erakoolides, mis kestaks varasest lapsepõlvest kuni täiskasvanueani, lisaks
koolidele tuleks see lisada ka inimõiguste programmidesse.
Pädevust omavad asutused peaksid arvestama, et vaenukõne leevendamisega
tegelevatel vabaühendustel jääb probleemiga tegelemisel sageli puudu tööjõust
ja rahalistest vahenditest, mille tõttu nad vajavad nimetatud asutuste tuge. Lisaks
on vaja, et riiklikul tasemel eraldataks soopõhise vägivallaga seotud vaenukõne
seiramiseks rahalisi ja muid vahendeid.
Tuleks välja töötada teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mis on suunatud
naistele ja meestele kõigilt elualadelt, inimestele haridusasutustes, tervishoiu- ja
sotsiaalteenuste valdkonnas, õiguskaitseorganites ja muudes ametites ning
vägivalla ennetamise või selle eest kaitsmisega tegelevatele asutustele,
sealhulgas kohalikul tasandil; need peaksid olema suunatud ka usuliste ja
traditsiooniliste kogukondade esindajatele ning ka igasuguse soopõhise vägivalla
toimepanijatele, et vältida teo kordumist.
lk 30

SEKSISTLIK VAENUKÕNE HISPAANIAS
Autorid: Valentín González, Sonia Conde (Movimiento contra la Intolerancia)

Sissejuhatus
Sooliste probleemide kollektiivne ja üldine teadvustamine algas Hispaanias tõsisemalt
1990ndatel. Rida järjestikuseid ja üldsust šokeerivaid mõrvasid viisid konsensuse alguseni ja
vajaduseni hakata sõnastama soolist poliitikat. Eelkõige peetakse siin silmas Ana Orantese
juhtumit – naise põletas tema abikaasa surnuks pärast seda, kui Ontares naasis telesaatest, kus
ta ütlusi andis.
Sündmuse poolt tekitatud ärevus viis selleni, et lõpuks hakati ära kuulama feministliku liikumise
nõudmisi ja edendama teemakohast sotsiaalset arutelu. See päädis 2004. aastal seksistliku
vägivalla vastase üldseaduse vastuvõtmisega, mis sisaldas seadusemuudatusi kriminaalasjades,
seksistliku vägivalla ohvrite abistamiseks mõeldud sätteid, seksistliku vaenukõnega seotud
aspekte ning kohtusüsteemi valdkonna ettepanekuid. Sellest ajast on ühiskondlik arutelu
saavutanud soolist võrdõiguslikkust käsitleva poliitika alal ja misogüünia ennetamise osas
laiapinnalise konsensuse.
Hiljuti muudeti õigusraamistikku ka karistusseadustiku artikli 22.4 uuendusega, mille alusel
muutub karistuse kohaldamisel raskendavaks asjaoluks see, kui kuritegu on sooritatud ohvri soo
tõttu. Lisaks võeti vastu soolist vägivalda käsitlev riiklik kokkulepe, mille alusel määratakse ohvrite
abistamiseks ja soolise vihakõne vastu võitlemiseks kõikidel valitsustasanditel täiendavaid
eelarvevahendeid.

lk 31

Veebruar 2021
Lisaks institutsionaalsetele ja õiguslikele reformidele on ka populaarkultuur aidanud teadlikkust
seksistliku vägivalla kohta suurendada.
Kogu progressist hoolimata on seksism ja misogüünia endiselt järjepidevad, kuna kultuuriga
seotud stereotüübid on ühiskonnas sügavalt juurdunud.

lk 32

Fenomeni kirjeldus
Viimasel ajal on juba niigi habras konsensus seksismi vastu võitlemisel Hispaanias mõnel määral
ohtu sattunud seoses parempoolse populismi tekkimisega. Partei Vox on riigi üks
silmapaistvamaid häälekandjaid, kes pidevalt n-ö "sooideoloogia" vastu võitleb. Nende poolt
ümbersõnastatud mõistete krooniks võib lugeda soolise vägivalla eitamist, nimetades seda
"peresiseseks vägivallaks" – esitades sellega soolise vägivalla varjatumat vormi.

Selle seisukoha järgi diskrimineerib feminism mehi, hävitab perekondi ja esindab
"varjatud" vandenõuteooriatele sarnanevaid (ülemaailmne kontroll, inimkonna
hävitamine jne) eesmärke.
Seisukohta väljendatakse küll mitmesuguste rohkem ja vähem vaenulike hoiakutega, kuid
seda võib pidada hästikoostatud narratiiviks, mille eesmärk on ühiskonda soopoliitika
seisukohast neutraliseerida.

Postituse autor kritiseerib tuntud ja meediasõbraliku
feministi Cristina Finchi väidet (teada saades, et
COVID-i puhul on meeste suremus suurem kui
naistel): "Midagi head peab selles ju ka olema".
Postitus lõpetatakse väitega, et feministid on
"ülejäägid ja kriminaalid".

lk 33

1. kommentaari tõlge: “Feminism on meesteviha,
head feminismi pole olemas”.
2. kommentaari tõlge: “Nad on feminismifašistid”.
3. kommentaari tõlge: “Ei, see ongi feminism, head
feminismi pole olemas”.

Tõlge: “See pandeemia, mis Hispaaniasse saabus
2004. aastal [viide aastale, mil parlamendis võeti vastu
soolise vägivalla vastane seadus] on aasta jooksul
põhjustanud 160 000 mehe nakatumise. Ja soolise
ideoloogia tagajärjel on paljud lapsevanemad
sooritanud enesetapu. Millal vaktsiin kohale jõuab?
Soolised seadused sunnivad tuhandeid mehi
enesetappu tegema”.

Feminismi üldsuse poolt kriminaliseerimisel on populaarseks saanud sõna "feminats
(feminazi)". Seda sõna ja sõnaga seotud analooge kasutavad Facebooki mitmekümne
avaliku rühma tuhanded jälgijad.
Peamised sellistel lehtedel leiduvad narratiivid asetavad mehi ohvristaatusse, eitavad
soopõhist vägivalda, võrdlevad aborti massimõrvaga, leiavad, et naistest on [internetis] liiga
palju seksuaalse sisuga pilte, samas võttes soolise võrdõiguslikkuse suhtes ka varjatumaid
ja mitte nii avalikke seisukohti.

Pilt antifeministlikust rühmast Facebookis:
Koomiks, millel on kujutatud näitlejannat, kes tegi
abordi selle nimel, et võita Oscari preemia ja tema
kõrval “korrektne” emaroll, kes end oma emaduses
täielikuna tunneb.

lk 34

Kõrgel ametikohal olevate naiste
seksualiseerimine, viidates võrreldes mehega
kehvemale ja meest ümmardavale suhtumisele.

Peamiste naispoliitikute kasutajaprofiilide analüüs näitab, et väga palju esineb
maskuliinsust sisaldavaid sõnumeid, mis ei olnud tingimata postitatud ainult meeste
poolt. Seda liiki sõnumeid oli palju ja nende sisu oli nii seksuaalse tooniga kui ka
halvustav.
Lugemine omal vastutusel.
Järgnev jaotis sisaldab roppu ja vägivaldset keelepruuki.

Tõlge: “Sa lõpetad varsti Vox’is, süües parteijuhi munni”.

Enamlevinud mustrid:
Varjatud vihjed selle kohta, et naised on oma ametikohad saanud seksuaalsete teenete
eest või et nad oleksid edutamise nimel valmis neid teeneid osutama.
Sellised väljendid nagu hull lits, kole või muud alandavad vihjed välimuse kohta.
"Supermarketi kassapidaja" ameti rõhutamine, kellena võrdõiguslikkuse minister oli enne
ametisse asumist aastaid töötanud.
Vihjed puhastamisele ja küürimisele, mida aegade jooksul naistele on omistatud.

lk 35

Teine misogüünseid sõnumeid iseloomustav muster viitab organiseeritud
meesterühmadele, kes üritavad feminismi mõju vähendada, kasutades selleks seksistlikke
narratiive ja vihjeid. Mõned neist tunduvad olevat seotud või tiirlevad populistlike
paremäärmuslike erakondade ümber, kes võitlevad n-ö "soolise ideoloogiaga".

Lisaks esineb meesterühmi, kes tunnevad, et teatud seadused neid mõjutavad või
"diskrimineerivad". See käib eelkõige seaduste kohta, mis naisi "meeste kahjuks" toetavad,
näiteks lahutatud paaride ühise hooldusõiguse korral.

Tõlge: "Kuidas saaksin
põlema panna
valesüüdistusi esitavat
feministi?".

Teavitus feministide
tapmist sisaldava mängu
alla laadimiseks

Üheks möödunud aasta peamiseks teemaks on olnud valitsuse poolt meeleavalduste
põhjustamine 8. märtsil 2020. aastal. Sel perioodil kinnitasid tervishoiuga seotud valitsuse
esindajad, et nakatumise ohtu pole. Kaks päeva hiljem algasid üleriigilised piirangud.
Sellega seoses on tekkinud õigustatud kriitikat selle tõttu, et lubati rahvakogunemisi, aga ka
selle tõttu, et vastuolulist sündmust saatis seksistlik vaenukõne.

Tõlge: “Süüdistage "feminatse" 30 000
koroonaviiruse poolt põhjustatud
surma eest”.

lk 36

Hiljuti on üha rohkem esile tõusnud konflikt kahe feminismiga seotud põhimõtte vahel,
mis puudutab transseksuaalseid inimesi. Tegemist on kahe kontseptsiooniga – naiseks
olemise bioloogiline alus ja naiseks olemise vaba valiku alus. Arutelu on tekitanud
sisemisi ja väliseid kokkupõrkeid ning toitnud misogüünset vaenukõnet. Mõned
LGBTQA+-rühmad on loonud mõiste "TERF" (Transsexual Exclusionary Radical
Feminist, transseksuaalsust välistav radikaalne feminist), et märkida neid naisi, kes
tajuvad sugu bioloogilise tegelikkusena, ilma soovahetust tunnistamata.

Allikas: larazon.es

Tõlge:
“Lucía Etxebarria taunib sotsiaalvõrgustikes tema pihta suunatud ahistamist
Viimase 4 kuu jooksul olen saanud tuhandeid süüdistavaid sõnumeid ahistamise või vaenukuritegude kohta, mis
sisaldavad solvanguid nagu “p***, emis, siga” jne, ütleb kirjanik oma Instagrami kontol.

lk 37

Kokkuvõte
Identiteediga seotud feminismi on ühiskonnas kehvasti esindatud ja tajutud, kuna seda samastatakse
enamasti võitlusega meessoo vastu. Selles mõttes põhineb seksistliku diskursuse mustrite analüüs
pigem võitlusel seda tüüpi feminismi kui võrdõiguslikkusega seotud feminismi vastu.
Hispaanias ja teistes hispaaniakeelsetes riikides korraldatavates algatustes kasutatakse tihti naissoole
viitavaid käändelõppe. Neid võib suhtluses pidada üsna tõhusaks ja prioriteetseks.
Samas tuleb seda teha mõõdukalt, kuna mõnikord võib see eliidi poolt pealesurutuna mõjuda kunstliku
ja pilkava kõneviisina, millel on jällegi vastupidine mõju.
Juba aastaid on koolides läbi viidud kampaaniaid, seksistlike stereotüüpide leviku vältimiseks on
muudatusi sisse viidud reklaamitööstuses ja mõned ettevõttedki on võtnud uue suuna, näiteks kujutades
mehi tegemas kodutöid.

Soovitused
Üleüldiselt peaks võimule pääsema meeste ja naiste võrdõiguslikkust toetav
narratiiv. Selle narratiivi ülesehitamine nõuab maskuliinse diskursuse põhjuste
analüüsimist, et vältida eelnimetatu neutraliseerimist ja taunimist.
Soovitame nii vaenukuritegudega seoses kui ka seksistliku vägivallaga seoses
kohaldada olemasolevat õigussüsteemi ja abivahendeid, kasutades selleks
vaenukuritegude ja seksistliku vägivallaga kursis olevaid õigusspetsialiste.

lk 38

