
maailmakool.ee

Seksuaalvägivald – Sunitha Krishnan (2 x 45 min)
Materjali autor: Maarja Tinn

KOOLIASTE: IV kooliaste

AINETUND: Eesti keele II kursus „Meedia ja mõjutamine”, teema „Mõjutamine”

LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid: 
meedia” ja „Inimõigused”

ÕPITULEMUSED: Õpilane

• tunneb ära demagoogia ja manipulatsioonivõtteid;
• oskab leida meediatekstidest keelelise mõjutamise näiteid;
• eristab fakti arvamusest.

TUNNI PIKKUS: 2 x 45 min

ABIMATERJALID: • Näitus „What Were You Wearing?”
• ALLIKAS 1. Sunitha Krishnan
• Lisaks: Sunitha Krishnan: Shame the rapist: https://www.youtube.com/

watch?v=1KXw7om01xA

SISSEJUHATUS:
I osa
10 min

Paaristöö 

• Otsige Eesti meediaväljaannetest viimase 3 aasta jooksul ilmunud 
lugusid (3−5 lugu), mis käsitleksid ühel või teisel moel seksuaalvägivalla 
teemat Eestis. 

II osa
25 min

Paaristöö jätkub. Analüüsige enda valitud allikaid, lähtudes alloleva-

test aspektidest ning kirjutage kokkuvõte (100–200 sõna).

• Millisesse žanrisse kuuluvad teie valitud allikad (uudislugu, arvamuslugu 
jne)?

• Kas allikates domineerivad faktid või arvamused?
• Kas allikates on kasutatud verbaalseid või visuaalseid mõjutamisvõtteid?
• Kuivõrd usaldusväärseks hindate antud allikaid?
• Millised hinnangud allikates esinevad?
• Kas allikad taastoodavad mingeid sotsiaalseid müüte?

Tunnikava valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti 
„Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude 
kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest 
koostöös MTÜga Eesti Kodanikuhariduse Keskus.

https://www.huffpost.com/entry/powerful-art-exhibit-powerfully-answers-the-question-what-were-you-wearing_n_59baddd2e4b02da0e1405d2a?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAItB66MxEIGZuOI0uN3Ezdkmo5y0K0Va43vAvGyPLy9i4XOTUqNtwv6ausD-GUkQJ4bds7mc__GFdl-72EKaqhflMPDpXq_xJtr17dsBS5Fo_Uw_ADgog-WfWkNRQ4Kn1W6KO-VpYlWmoWvbYHtdwFQRhJ7BMZ1mR4gDx4ikCuWK&guccounter=2
https://www.youtube.com/watch?v=1KXw7om01xA
https://www.youtube.com/watch?v=1KXw7om01xA
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ÕPPIMINE:
I osa
10 min

Paaristöö. Lugege läbi Sunitha lugu (ALLIKAS 1) ning vastake küsimu-

sele: 
• Milliseid meediavahendeid Sunitha oma tegevuses kasutab, arutlege, 

miks just neid?

II osa
25 min

Paaristöö jätkub. Otsige Eesti meedias viimase aasta jooksul ilmunud 

lugusid seksuaalvägivallast Indias (kuni 5 lugu). Analüüsige valitud 

allikaid, lähtudes eeltoodud aspektidest ning vastake küsimusele:

• Mille poolest allikate keelekasutus sarnaneb ja mille poolest erineb Eesti 
konteksti kirjeldavate allikate omast? Arutlege põhjuste üle.

KOKKUVÕTE:
I osa
15 min

• Individuaalne töö – sõnapilve koostamine (wordclouds.com keskkonnas). 
Esimene sõnapilv – sõnad, mida kasutatakse seksuaalvägivalla ohvritest 
kirjutades. Teine sõnapilv – sõnad, mida kasutatakse seksuaalvägivalla 
toimepanijatest kirjutades.

• Arutelu – kuidas kasutatud sõnad suunavad meid mõtlema?

II osa
5 min

• Tutvuge artikli ja videoklipiga näitusest „What Were You Wearing?”.
• Sõnastage allika sõnum (1 lause).

Tunnikava valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti 
„Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude 
kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest 
koostöös MTÜga Eesti Kodanikuhariduse Keskus.

http://wordclouds.com
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ALLIKAS 1: Sunitha Krishnan

Foto 1. Autor Joi Ito, foto päri-
tolu https://www.flickr.com/
photos/ joi/5251101222

„Meie vaikimine võimaldab vägivallatsejatel oma tegusid korda saata.”

Sunitha Krishnan on India inimõiguste aktivist, kes võitleb seksuaalse 
ärakasutamise, seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse vastu. Tal on dokto-
rikraad sotsiaaltöös ja bakalaureusekraad keskkonnateaduses.

Sunitha sündis 1972. aastal Indias ning paistis silma juba varases noo-
ruses aktiivsuse ja sotsiaalse närviga, nii oli ta vaid 8-aastaselt tant-
suõpetaja vaimupuudega lastele ja 12-aastaselt vedas kooli väheste 
võimalustega lastele. Tarmuka noore elu muutus aga 15-aastaselt, kui 
kaheksa meest ta vägistasid. Kuigi tegu oli kohutava üleelamisega, ütles 
Sunitha, et ta ei ole ohver, vaid on ellujääja.

Peale isiklikku kogemust ei jätnud Sunitha oma aktivismi ja kohtus sel 
teel preester Jose Vettacatiliga, kellega koos asutati 1996. aastal koda-
nikualgatuslik Prajwala keskus, mis aitab seksuaalvägivalda ja inim-
kaubandust kogenud tüdrukuid ja naisi. Samal aastal lõid nad ka kooli 
lastele, kelle emad töötavad seksikaubanduses, eesmärgiga pakkuda 
haridust ja tulevikku noorele põlvkonnale. Tänaseks on sarnaseid koole 
üle terve riigi 17, lisaks haridusele on soov päästa nn teine generatsioon, 
et lapsed ei satuks samuti oma kehasid müüma.

2015. aastal käivitas Sunitha kampaania „Shame the rapist campaign” 
(häbista vägistajat). Veidi enne kampaaniat juhtis üks tema tuttav tähe-
lepanu videole WhatsAppis, kus kuus meest vägistasid vaheldumisi 
naist, ise toimuvat samal ajal filmides. Sunitha lasi video eemaldada, 
kuid hakkas levitama samast videost pärit stseene, kus olid näha vaid 
vägistajate näod. Vahetult peale kampaania algust saadeti talle veel 
90 sarnast videot. Kuigi kampaania tekitas India ühiskonnas vastakaid 
arvamusi, nõudis Sunitha koos teiste juristidega ka reaalset kriminaalme-
netluse algatamist videos nähtud vägistajate vastu ja mõnel juhul see tal 
ka õnnestus.

Lisaks inimeste otsesele abistamisele on Sunitha palju ära teinud ka 
huvikaitse valdkonnas, nimelt on ta koostanud mitmeid poliitikasoovitusi, 
samuti nõustanud omas valdkonnas nii valitsust kui ka ettevõtteid, kes 
seksuaalse ärakasutamise probleemidest ja levikust aru saavad. Samu-
ti viib ta läbi koolitusi politseinikele ja riigiametnikele India erinevates 
piirkondades, et tõsta teadlikkust seksuaalsest ärakasutamisest ning 
selgitada ametnike rolli nähtusega tegelemisel ja selle vastu võitlemisel. 

Tunnikava valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti 
„Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude 
kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest 
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https://www.flickr.com/photos/ joi/5251101222
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Sunitha on võitnud oma erakordse töö ja pühendumise eest Nelson 
Mandela ja Graça Macheli innovatsioonipreemia. Lisaks tööle Indias sel-
gitab ta seksuaalse ärakasutamise teemat paljudes riikides üle maailma, 
esinedes konverentsidel, kirjutades oma kogemusest ja praktilistest 
võimalustest aidata neid, kes on kogenud seksuaalvägivalda, langenud 
inimkaubanduse ohvriteks või kelle ainus võimalus leib lauale saada on 
oma keha müümine.

Kasutatud allikad:

Indian IVLP Alumna Leading Fight Against Sex-Trafficking (17.12.2014). Kät-
tesaadav aadressil: https://alumni.state.gov/highlight/indian-ivlp-alum-
na-leading-fight-against-sex-trafficking.

World of Children koduleht https://worldofchildren.org/honoree/sunit-
ha-krishnan/

Sunitha Krishnan: anti-trafficking crusader. Kättesaadav aadressil: https://
www.ted.com/speakers/sunitha_krishnan

Sunitha Krishnan: It is in our silence that encourage perpetrators to 
flourish. (01.05.2015). Kättesaadav aadressil: https://womenintheworld.
com/2015/05/01/sunitha-krishnan-it-is-in-our-silence-that-we-encou-
rage-perpetrators-to-flourish/

Foto autor Joi Ito, foto päritolu https://www.flickr.com/photos/
joi/5251101222
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