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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida naisten toimijuutta ja naisten uhriutumisen kokemuksia parisuhdeväkivallan kontekstissa. Tämän
lisäksi analysoidaan naisten tarinoita parisuhdeväkivallasta. Tarinoiden analyysissa on tarkoitus selvittää, löytyykö tarinoista yhteisiä
juonenkulkuja ja ovatko tarinat sijoitettavissa erilaisiin tarinatyyppeihin.
Analyysi on tehty narratiivista näkökulmaa käyttäen.
Tutkimuksen aineisto on osa Tasa-arvoasiain neuvottelukeskuksen syksyllä 1994 julistaman ”Väkivallasta vapaaksi” -kirjoituskilpailun sadosta.
Tarinoissa naiset kirjoittavat kokemuksistaan väkivaltaisen puolison kanssa.
Erilaisia narratiivisia sisällönanalyyttisiä menetelmiä yhdistelevän analyysin raportointi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa
tarkastellaan naisten kirjoittamia tarinoita kokonaisuudessaan ja luodaan niiden pohjalta kolme tyypillistä tarinaa. Toisessa paneudutaan siihen,
miten kirjoittajat määrittelevät väkivallan, millaista heidän oma toimijuutensa on ja millaisista uhriutumisen kokemuksista naiset kirjoittavat.
Tutkimani tarinat jakautuivat kolmeen erilaiseen tarinatyyppiin. Nimesin tarinat yhteisen tulevaisuuden tarinoiksi, on-off –tarinoiksi, jotka
päättyvät eroon sekä erotarinoiksi. Kaikissa tarinoissa on samakaltaisia juonenkäänteitä, mutta tarinoita erottelee kuitenkin se, miten elämää
jatketaan yhdessä tai millainen eroprosessi on.
Naisten toimijuus ja uhriutuminen näyttäytyivät tutkimuksessani hyvin monimuotoisina. Toisaalta naiset hakivat aktiivisesti apua itselleen,
puolisoilleen ja perheelleen. Toisaalta monet kuvasivat myös totaalisia uhriutumisen kokemuksia. Kokemuksia siitä, että mikään ei tunnu enää
olevan omassa hallinnassa, koko minuus tuntuu hajoavan. Toimijuus ja uhriutuminen kietoutuivat monessa kohdassa myös tiukasti yhteen.
Tarinoiden naiset kertoivat yhtälailla omasta aktiivisesta toimijuudestaan väkivallan kierteen katkaisemiksi sekä kokemuksistaan väkivallan
uhreina, joista tuntuu, että mitään ei ole tehtävissä.
Tärkeimpiä lähteitä narratiivisen tutkimuksen parista ovat Lielich ym. (1998), Hänninen (1999), Heikkinen (2001) sekä Hyvärinen (2006).
Naistutkimuksen, toimijuuden ja uhriutumisen näkökulman tärkempiä lähteitä puolestaan ovat Ronkainen (1999a, 1999b) sekä Husso (2003).
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