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Airi Mitendorf

Nõunik

Võrdsuspoliitikate osakond

Sotsiaalministeerium

Sotsiaaltöö definitsioon (IASSW 2014)Sotsiaaltöö definitsioon (IASSW 2014)Sotsiaaltöö definitsioon (IASSW 2014)Sotsiaaltöö definitsioon (IASSW 2014)

Sotsiaaltöö on nii praktikal põhinev kui akadeemiline teadusala, mis 
aitab kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule, inimeste 
võimustumisele ja vabanemisele ning edendab sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Sotsiaaltöös on tähtsal kohal sotsiaalne õiglus ja 
inimõigused, kollektiivne vastutus ja erinevuste austamine. Toetudes 
sotsiaaltöö teooriatele, sotsiaal- ja inimteadustele ning 
pärimusteadmisele, ärgitab sotsiaaltöö inimesi ja struktuure ületama 
elus ettetulevaid raskusi ja suurendama heaolu (tõlge Selg 2014).
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Sooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivaldSooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivaldSooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivaldSooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivald

Naistevastane vägivald

Sotsiaalministeeriumi peamine roll vägivalla tõkestamise 
valdkonnas on naistevastase vägivalla ennetamine ning 
vägivallaohvrite kaitse. Naistevastase vägivalla ennetamine on 
võrdõiguslikkuse saavutamise oluline eeltingimus.

Registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumid EestisRegistreeritud lähisuhtevägivalla juhtumid EestisRegistreeritud lähisuhtevägivalla juhtumid EestisRegistreeritud lähisuhtevägivalla juhtumid Eestis
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PerevägivaldPerevägivaldPerevägivaldPerevägivald ja ja ja ja naistevastanenaistevastanenaistevastanenaistevastane vägivaldvägivaldvägivaldvägivald

• Naistevastane on tõsine inimõiguste rikkumine ja sellele on ulatuslikud 
mõjud kannatanule, tema lähedastele, kogukonnale ja riigile tervikuna. 

• Iga kolmas naine Euroopas ja Eestis on kogenud füüsilist vägivalda alates 15. 
ea. (FRA 2014). 

• Politseini jõuab igal aastal keskmiselt 12 000 perevägivalla  väljakutset, 
nendest keskmiselt 3000 on kuriteoteated (Kuritegevus Eestis 2014- 2017).

• Iseäranis on probleemiks meeste vägivald naiste vastu. 83 % kannatanutest 
on naised. 

• Naiste tugikeskuste poole on pöördunud 2018. a 1721 naist.

• Perevägivalla hind aastas on 161 miljonit eurot (Pettai, jt 2016)

Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessPoliitikakujundamise ja õigusloome protsessPoliitikakujundamise ja õigusloome protsessPoliitikakujundamise ja õigusloome protsess
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Poliitikakujundamise muutunud protsessPoliitikakujundamise muutunud protsessPoliitikakujundamise muutunud protsessPoliitikakujundamise muutunud protsess
Piloteerimine ehk 

katsetamine, 
proovimine

Koosloome ehk 
kollektiivne 

probleemilahendamine

Kaasamine ehk 
huvirühmadega 
konsulteerimine

Sotsiaalne innovatsioon ehk 
uute lahenduste leidmine 
reaalsetele probleemidele

Eksperimenteerimine 
ehk katsetamine, uue 

väärtuse loomine

• Miks inimesed püsivad vägivaldses suhtes? 

• Kuidas me teame, et vägivald üldse toimus? 

• Kuidas me oleksime saanud vägivalda ennetada? 

• Kuidas perevägivald inimese toimetulekut mõjutab? 

• Millist sotsiaalset tuge inimene vajab? 

Vastuseid nendele küsimustele saavad anda sotsiaalteaduslik kriitiline 
mõtlemine.
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Perevägivalla keerukas olemusPerevägivalla keerukas olemusPerevägivalla keerukas olemusPerevägivalla keerukas olemus

• Keerukad mitmekihiliste 
probleemidega inimsuhted

• Suhtemustrite ja väärtuste ajalooline 
kujunemine põlvkonnast põlvkonda 

• Olukorra määramatus, ootamatud 
lahendused

• Iga pere lugu on erinev ja ühtsed 
lahendused ei tööta.

Perevägivalla kui sotsiaalprobleemi 
tunnistamine keeruka fenomenina on 
oluline lähtekoht. 

Sotsiaalteaduste teadmusSotsiaalteaduste teadmusSotsiaalteaduste teadmusSotsiaalteaduste teadmus

Teoreetilised teadmised ja aastakümnete jooksul läbiviidud uuringute tulemused 
kui raamistik, mis toetab poliitikakujundajad poliitika kujundamisel ja 
strateegiate väljatöötamisel perevägivalla tõkestamisel. 

Interpreteeriv sotsiaalteaduse paradigma lähtekohana annab võimaluse 
mõista, kuidas ühiskondlikes tegevustes ja inimeste vahelistes suhetes 
taasluuakse kannatanu (sh naiste) süüd vägivalla ohvriks sattumisel.

Ehk siis, tähendus perevägivallale luuakse ja taasluuakse läbi tõlgenduste, 
seletuste, määratluste kaudu, mida inimesed üksteisega suheldes sündmustele ja 
üskteisele annavad. 

Uuringus, mis hindas Eesti inimeste naistevastase vägivalla teadmisi ja hoiakuid, 
selgus ligi pooled uuringus osalenutest süüdistavad vägivallaohvrit ja iga kümnes 
osaleja aktsepteerib vägivalla kasutamist partneri vastu. 
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PerevägivallaPerevägivallaPerevägivallaPerevägivalla surnudsurnudsurnudsurnud ringringringring

• Vägivallast küllastunud arengukeskkonnas kasvades vägivaldsete hoiakute 
omaksvõtt ja vägivaldse suhte normaaliseerimine.  

• Paljude uuringute tulemused viitavad perevägivalla ‘surnud ringile’ – vägivaldses 
õhustikus kasvamisel kujunevad lastest suurema tõenäosusega vägivallatsejad. 

• Lapsed, kes on kogenud väärkohtlemist lapsepõlves, satuvad vägivalla ohvriks 
märksa tõenäolisemalt kui need, kes ei ole vägivallaga lapsepõlves kokku 
puutunud. 

Ülesanne, millega poliitikakujundajad silmitsi seisavad on, kuidas ennetada ja 
tõkestada perevägivalda, sh naistevastast vägivalda ja kuidas paremini sekkuda 
vägivalla all kannatajate kaitseks.

Peresuhtevägivalla pilootprojekt vägivalla Peresuhtevägivalla pilootprojekt vägivalla Peresuhtevägivalla pilootprojekt vägivalla Peresuhtevägivalla pilootprojekt vägivalla 
tõkestamiseks ja ennetamisekstõkestamiseks ja ennetamisekstõkestamiseks ja ennetamisekstõkestamiseks ja ennetamiseks
Projekti eesmärk oli katsetada erinevaid lähenemisviise, mis tagavad 
perevägivallas kannatanu turvalisuse ja võimestamise, kiire sekkumise ja 
juhtumi menetluse ning tõhusa vajaduspõhise sotsiaal-psühholoogilise 
toetuse osapooltele. 

Parema kannatanu kaitse eesmärgil katsetati muu hulgas võimalusi 
eemaldada vägivalda kasutanud isik sündmuskohalt ja pakkuda 
kannatanule koheselt abiorganisatsioonide tuge. 

Uuringud on näidanud, et kohene emotsionaalne tugi ja võimestamine, et 
toetada kannatanud tema elu puudutavate otsuste tegemisel. 
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Probleem, mida soovime lahendadaProbleem, mida soovime lahendadaProbleem, mida soovime lahendadaProbleem, mida soovime lahendada
• Selge sõnum vägivaldse käitumise mitteaktsepteerimisest ja vägivallatseja

vastutusest.

• Kannatanute turvatunde ja usalduse suurendamine abiorganisatsioonide ja
õiguskaitseorganite vastu.

• Teisese ohvristumise ehk täiendavate negatiivsete kogemuste vältimine (n vastu enda
soovi kodust lahkumine vägivalla juhtumi järgselt).

• EN Istanbuli konventsioon - hädaolukorras saab koheselt nõuda vägivallatseja
lahkumist ohvri elukohast, keelata vägivallatsejal ohvri elukohta naasta ja ohvriga
ühendust võtta.

• Kannatanute võimestamine muutuseks. Seni ei ole vägivallatseja eemaldamine olnud
seotud kohese abiga vägivalla all kannatanutele abiorganisatsioonide kaasabil.

• Võrgustikutööst eesmärgistatud koostööni jõudmine piirkondades, et tagada parem
kaitse ja tugi kannatanutele.
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ÕigusloomelineÕigusloomelineÕigusloomelineÕigusloomeline algatusalgatusalgatusalgatus Kriminaalmenetlusseadustiku  Kriminaalmenetlusseadustiku  Kriminaalmenetlusseadustiku  Kriminaalmenetlusseadustiku  
muutmiseks kannatanute paremaks kaitseksmuutmiseks kannatanute paremaks kaitseksmuutmiseks kannatanute paremaks kaitseksmuutmiseks kannatanute paremaks kaitseks

• § 141’ lg 2 järgi saab ajutist lähenemiskeeldu kohaldada 
kahtlustatavale või süüdistatavale kannatanu nõusolekul. 

Tegime ettepaneku täiendada seadust nii, et ajutist lähenemiskeeldu 
saab kohaldada ka ilma kannatanu nõusolekuta: 

1) kui on kahtlus, et kannatanu ei saa avaldada oma vaba tahet. 

2) tema vaimne ja/või füüsiline seisund pärsib võimekust kaalutletult 
hinnata vägivalla jätkumise riske ja võtta vastu otsuseid enda elu ja 
tervise kaitseks.


