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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on selvitetty parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten omia selityksiä parisuhdeväkivallan sietämiselle, suhteessa jaksamiselle,
sekä siitä selviytymiselle. Tutkimuksen tavoitteena on löytää naisten omia selitysmalleja jaksamiselleen, väkivallan kokemuksilleen ja siitä
selviytymiselleen.
Tutkimus on tapaustutkimus, jonka aineistona on Tasa-arvoasiain valtuuskunnan vuonna 1994 julistaman ”Väkivallasta vapaaksi”
kirjoituskilpailun kirjoituksista samannimiseen kirjaan kootut naisten selviytymistarinat, jotka kertovat parisuhdeväkivallasta.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on konstruktionistinen näkökulma, ja tarinoita on lähestytty tarina-analyysin keinoin. Punaisena
lankana työssä kulkee päätöksenteon ja selviytymisen prosessi.
Naiset selittivät väkivaltaisessa suhteessa jatkamistaan ja siitä selviytymistään monin eri tavoin. Selviytymistä ja jaksamista tukevat keinot olivat
yksilöllisiä. Alun kiinnipitävistä tunteista tärkein oli rakkaus ja usko parempaan tulevaisuuteen. Joidenkin kohdalla rakkaus muuttui myöhemmin
riippuvuuden tunteeksi. Ristiriitaiset tunteet puolisoa ja omaa itseä kohtaan vaihtelivat. Rakkauden, oman syyllisyyden, pelon ja häpeän keskellä
oli vaikea tunnistaa omia tunteita ja tehdä päätöksiä. Myös ympäröivän yhteiskunnan asenteet ja taloudelliset seikat pitivät yhdessä.
Selviytymistä ja jaksamista tukevat keinot vaihtelivat. Tärkeintä oli tunnistaa väkivallan läsnäolo, ja sen vaikutukset omalle elämälle.
Tiedostamisen jälkeen alkoi määrätietoinen ponnistelu irti väkivallasta. Tähän liittyivät oman itsetunnon uudelleen kokoaminen ja omien
voimavarojen kasvattaminen, mitä aineistossa kuvattiin vahvistumisena. Aineiston mukaan tärkeimpänä asiana väkivaltaisesta suhteesta
selviytymiselle oli naisten oma luja päätös siitä, että nyt väkivalta riittää ja että asioihin on tultava muutos. Samat ristiriitaiset tunteet, jotka
pitivät liitossa, auttoivat myös selviytymään. Vihan ja aggression tunteet tuottivat päätöksentekoon ja selviytymiseen tarvittavia voimavaroja.
Väkivaltaisessa suhteessa ja suhteesta selviytymistä kuvaavat kertomuksissa esille tulleet kolme selkeätä prosessia: itsetunnon uudelleen
rakentumisen, päätöksenteon ja selviytymisen/voimaantumisen prosessit. Näiden prosessien läpikäyminen tuotti itsenäisiä, omasta arvostaan
tietoisia selviytyjiä, jotka halusivat oman tarinansa kertomalla ja omalla esimerkillään tukea muita, ehkä edelleen väkivaltaisessa parisuhteessa
eläviä naisia.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat: Batterd Women as Survivors. Lee-Ann Hoff. Woman Battering as Marital Act. Margareta Hyden.
Sisäinen tarina ja muutos. Vilma Hänninen. Väkivaltainen avioliitto naisten omaelämäkerroissa. Suvi Keskinen. Naisiin kohdistuva väkivalta.
Anja Lehtonen ja Sirkka Perttu.
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