
HELSINGIN YLIOPISTO − HELSINGFORS UNIVERSITET 
Tiedekunta/Osasto − Fakultet/Sektion 
Teologinen tiedekunta 

Laitos − Institution 
Uskontotieteen laitos 

Tekijä − Författare 
Tiina-Kaisa Alakärppä 
Työn nimi − Arbetets titel 
Sukupuoliroolit ja naisiin kohdistuva väkivalta meksikolaisessa internetkeskustelussa 
Oppiaine − Läroämne 
Uskontotiede 
Työn laji − Arbetets art 
Pro gradu -tutkielma 

Aika − Datum 
06.03.2015 

Sivumäärä − Sidoantal 
83 

Tiivistelmä − Referat 
Tutkielma käsittelee Meksikon perinteisiä sukupuolirooleja eli marianismia ja machismia 
ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa meksikolaisessa internetkeskustelussa. 
Internetkeskustelusta on poimittu toistuvia teemoja, jotka selittävät miksi naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa on Meksikossa. Marianismin, machismin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan yhteyttä ei ole tutkittu Suomessa ja kansainvälisestikin tutkimusta aiheesta 
löytyy vain vähän. Vaikka marianismi ja machismi ovat olemassa vain stereotypioina, 
aikaisempien tutkimusten mukaan näillä on osansa naisiin kohdistuvassa väkivallassa 
Meksikossa.  
 
Tutkielman teoria muodostuu katolisesta kirkosta, marianismista, machismista ja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta. Teorian mukaan espanjalaiset machovalloittajat toivat 1500-
luvulla Meksikoon katolisen kirkon, Neitsyt Marian ja machismin. Meksikon Neitsyt 
Marian eli Guadalupen neitsyen ympärille syntyi marianismikultti kuvastamaan 
naisihannetta ja käyttäytymiskoodistoa. Marianismin mukaan naiset muun muassa sallivat 
miesten väkivaltaisuuden. Machovalloittajat puolestaan toivat miehille kuvan 
aggressiivisesta, vihaisesta ja julmasta machosoturista, mistä muodostui marianismin 
vastakohta machismi. Tutkielmassa esitellyn ENDIREH 2011 –tutkimuksen mukaan 
lähes puolet 15- ja yli 15-vuotiaista meksikolaisista naisista oli kokenut väkivaltaa 
viimeisen parisuhteen aikana Meksikossa. Teorian mukaan sekä marianismilla että 
machismilla on paikkansa naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiössä.  
 
Internetkeskustelussa machismi, naisten salliva asenne, kasvatus, viranomaiset ja uskonto 
nostettiin esiin. Uskonnon nähtiin luoneen ajatukset miesten voimakkuudesta sekä naisten 
heikkoudesta, alemmasta asemasta ja kohtalosta, jonka mukaan naisten on hyväksyttävä 
paikkansa yhteiskunnassa. Tämän ajattelun kerrottiin olevan läsnä perheessä tapahtuvassa 
kasvatuksessa ja viranomaisten käytöksessä. Tutkielman mukaan negatiivisella 
machismilla on osansa naisiin kohdistuvassa väkivallassa Meksikossa. Aikaisempi 
tutkimus kertoo negatiivisen machismin olevan yksi machismin muoto. Marianismilla on 
myös osansa naisiin kohdistuvassa väkivallassa: internetkeskustelussa esiin noussut 
naisten salliva asenne voidaan yhdistää marianismiin. Kuitenkin kommenttien mukaan 
myös ei-marianismin mukaan elävät naiset kohtaavat väkivaltaa.  
 
Yleensä väkivallan motiivina on tarve kontrolloida naisia yleisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi. Väkivallan uhri näkee väkivallan usein normaalina osana naisen elämää 
ja naisten asenteet ovat yleensä passiivisia ja alistuvaisia. Tutkielman mukaan machojen 
tarve kontrolloida naista ja säilyttää oma asemansa, eli nainen millaisten sukupuolirooli-
ihanteiden mukaan tahansa, nousevat ratkaisevaan osaan selitettäessä miksi Meksikossa 
on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.   
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