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Miks üldse vägivalda ennetada?

1.
• Vägivalda SAAB ennetada

2.
• Vägivalla ennetamine tasub ära

3.

• Tõhusam on ennetada, kui 
reageerida



WHO käsitlus vägivalla vähendamisest
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Violence prevention: the evidence. (2009); Global status report on violence prevention. (2014); Linno, 
M., Soo, K., Puolokainen, T., Themas, A. (2014). Noortele suunatud vägivalla ennetusprogrammide 
uuring. Tartu Ülikool.



Mis vägivalla ennetuses kindla 

peale töötab?

• Teadus- ja tõenduspõhine lähenemine

• Koolisüsteemi lõimitud programmid

• Fookuses eluoskused, soonormid ja 
hoiakud

• Sihtgrupiks lapsed ja noored

• Kogu põlvkonda hõlmav süsteemne ja 
järjepidev sekkumine



Milline on täna olukord Eestis?

Noorte kogemused ja 
hoiakud
• Puutuvad perevägivallaga 

kokku

• Neile räägitakse  
probleemist vähe

• Esineb märgatavalt 
soostereotüüpe ja 
vägivallamüüte

• Erinevad poiste-tüdrukute 
ning eesti-muukeelsete 
suhtumised

Tänane ennetustegevus

• Sihtgrupi kaetus on väike

• Tegevused lühiajalise formaadiga 
ja ei käsitle teemat süsteemselt

• Tegevuste mõju ei ole hinnatud, 
puudub teadmine 
tulemuslikkusest

• Tegevused projektipõhised, pole 
jätkusuutlikud

Linno, M., Soo, K., Puolokainen, T., Themas, A. (2014). Noortele suunatud vägivalla 
ennetusprogrammide uuring. Tartu Ülikool.



Kuhu tahame jõuda?

Süsteemne, laiaulatuslik ja tõhus ennetus, mis 
• On osa koolisüsteemist;

• Jõuab kõikide noorteni: poiste ja tüdrukute, eesti ja muukeelseteni;

• Selgitab noortele perevägivalla vorme ja selle toimemehhanisme; 

• Käsitleb soosuhteid, stereotüüpsed soorolle ning vägivalda toetavaid 
hoiakuid;

• Õpetab oskusi, kuidas vägivallale reageerida;

• Toetab sotsiaalsete oskuste arengut, nagu näiteks konflikti lahendamise 
oskused alternatiivina vägivallatsemisele;

• Selgitab alkoholitarvitamise võimalikku mõju vägivalla kogemisele ja 
kasutamisele;

• Loob noorte ja õpetajate vahel usaldussuhte, et julgetakse  perevägivallast 
rääkida;

• Mõju ja tulemus on teada ning tunda.



Uus teaduspõhine 

ennetusprogramm

+ Tervikpakett

+ Väldib  killustatust

+ Integreeritav õppekavva

+ Jõuab kõikide õpilasteni

+ Ühtne lähenemine

+ Ühetaoline kvaliteeti üle    
Eesti

+ Mõju ja tulemuslikkus 
on tõestatud 

- Alguses aeganõudev ja 
ressursimahukas

- Eeldab koolisüsteemi 
valmisolekut teemaga 
tegeleda



Expect Respect Teen Abuse Toolkit Eestis

Piloteerimine 2015/2016.aastal Siseministeeriumi 
toetusel ja Eesti Seksuaaltervise Liidu eestvedamisel:

• Tõlgitakse programmi materjalid eesti ja vene keelde;

• Seostatakse programm õppekava ja kooliprogrammiga;

• Koostatakse õpetajate juhend- ja koolitusmaterjal;

• Koolitatakse 20 + 5 õpetajat ja noorsootöötajat;

• Õpetajad katsetavad programmi koolitundides;

• Hinnatakse programmi õpetajate ja õpilaste vaates;

• Levitatakse programmi õpetajatele ja avalikkuses.
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