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Prestaň... prečo sú väčšinou násilnícki muži?

Vieš, rozmýšľala som...

Renátu bije remeňom mama!
Myslím, že muži sú oveľa agresívnejší
ako ženy. Majú to v génoch!

To nerob! Vieš, že myslenie
škodí!
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No poď!
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FUJ! JE MI Z TOHO NANIČ!

Od chlapcov sa očakáva, že sa budú správať „mužsky“. Učia sa byť
agresívni a priebojní. Muži sa často cítia nie dosť „mužní“ a majú pocit, že musia
svoju mužskosť dokazovať. Môžu to robiť všelijakým spôsobom: z dosiahnutím
vedúceho postavenia v zamestnaní z rozhodovaním v rodine z prirýchlym
riadením auta z sexuálnym stykom z bitkou z „tvrdým“ správaním.
Toto všetko môže v mužovi vzbudzovať pocit, že je silný a má
veci pod kontrolou. Cíti, že ženy aj iní muži takéto
správanie od neho očakávajú.

Väčšinu násilia
v rodine majú na
svedomí muži.
Ženy a deti
(chlapci i dievčatá)
sú jeho najčastejšími obeťami.

Obdivujú ma,
lebo som
dokázal, že sa
viem biť!

Elena: Páči sa mi, keď má chalan chlapské
spôsoby. Páči sa mi, že ma Marek
chráni.
Jana: V piatok večer sa Peter správal
v aute ako debil. Bol hrozný.
Elena: Dovoľoval si k tebe?
Jana: Ani nie... len tak všeobecne. Vieš, ako
sa chalani vyťahujú. Odrazu mi napadlo — pred čím ma vlastne chráni?
Elena: Pred všelijakými hulvátmi, magormi,
násilníkmi...
Jana: No veď! To sú muži. Ja sa žien nebojím. Chcem, aby ma chránil pred
mužmi, a pritom sám je muž. Vlastne
sa bojím aj niečoho v ňom. Chápeš?
Elena: Povedala si mu to?
Jana: Ale čoby! Veď vieš, ako to je!
Elena: Jasné! Musíme len držať zobáky
a tváriť sa milo. Občas sa na Mareka
dobre naštvem, ale bojím sa mu to
dať najavo. Nechcem, aby si myslel,
že vyrývam.

Peter
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Marek sa pred
chalanmi správa
ako šibnutý!

BLA

Hádam sa len
títo idioti
nebudú biť!

BLA
Som naštvaná,
ale keď čo len pípnem, vyrúti sa
na mňa, že čo
otravujem!

Dievčatá sú od malička vedené k tomu, že
musia byť ochotné, milé a dobré. Učia sa potláčať svoje
vlastné pocity a uprednostňovať cudzie. Chlapci sa zasa od malička učia byť silní, priebojní a vo všetkom prví. Chlapci sa učia
skrývať svoje pocity, najmä nehu a smútok. Chlapec si preto ťažšie uvedomuje, čo cítia ľudia okolo neho.

