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Naistevastane vägivald

Naistevastane vägivald (violence against women) -
naiste inimõiguste rikkumine ning naiste 
diskrimineerimise vorm; see tähendab kõiki soolise 
vägivalla akte, mille tulemusena või võimaliku 
tulemusena tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, 
psühholoogilisi või majanduslikke kahjusid või 
kannatusi, sealhulgas selliste aktidega ähvardamist, 
sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist 
sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult või 
eraelus. 

(Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon)



Naistevastase vägivalla põhjused

• Kultuuris sügavalt juurdunud arusaamad (stereotüübid) 
meeste ja naiste erinevustest, traditsioonilised soorollid 
sooline ebavõrdsus.

• Vägivald naiste vastu on patriarhaalse ühiskonnasüsteemi 
tulem. Ebavõrdsed võimusuhted meeste ja naiste vahel 
sooline vägivald.

• Kultuurilised normid, väärtused ja hoiakud õigustavad ja 
soodustavad teatud käitumist ja kombed vägivald naiste 
vastu, selle eitamine ja normaliseerimine.

• Vägivalda toetavad hoiakud võimaldavad vägivallal kesta ja 
raskendavad ohvril abi saada. 



Hoiakud, väärtused, normid ühiskonnas 

(nt stereotüüpsed soorollid, sooline 

ebavõrdsus, ohvri süüdistamine, seksism)  

Hoiakud sõprade, 

eakaaslaste, 

pereliikmete hulgas 

Individuaalsed 

hoiakud 

Vägivaldne 

käitumine 



Naistevastane vägivald on teema, millest 
räägitakse pigem teleris kui kodus või koolis

Televisioonist Meediast Sõprade 
käest

Pereliikmete 
käest

Koolist Ei ole 
kuskilt 

kuulnud
Taani 97 84 48 36 23 1

Rootsi 95 94 47 32 26 0

Soome 90 90 40 21 16 0

Eesti 89 65 31 16 10 3

Itaalia 96 52 20 9 5 2

Portugal 96 33 33 13 4 1

Bulgaaria 93 26 33 3 2 2

EL keskmine 92 59 29 17 9 2

Allikad, kust inimene on kunagi kuulnud naistevastasest perevägivallast (%)

Allikas: Domestic violence against women. Special Eurobarometer 344. 2010



Allikas: Allikas: Domestic
violence against women. 
Special Eurobarometer 344. 
2010

Naiste vastu suunatud füüsilise perevägivalla väga tõsiseks, üsna tõsiseks, 
mitte eriti tõsiseks ja üldse mitte tõsiseks pidamine



Allikas: Allikas: Domestic
violence against women. 
Special Eurobarometer 344. 
2010

Naiste vastu suunatud psühholoogilise perevägivalla väga tõsiseks, üsna 
tõsiseks, mitte eriti tõsiseks ja üldse mitte tõsiseks pidamine



Pooled elanikest süüdistavad vägivallaohvrit

Allikas: Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, 2014
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Enim süüdistatakse alkoholi tarvitanud 
vägistamise ohvrit

Allikas: Seksuaalvägivalla-alased hoiakud Eestis (Eesti Seksuaaltervise Liit, 2014)
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Iga kümnes inimene peab paarisuhtevägivalda 
lubatavaks

Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

3

1

3

3

9

4

6

6

21

18

16

12

64

73

71

74

3

3

6

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEHED

2013

2009

NAISED

2013

2009

Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõus Üldse ei ole nõus Ei oska öelda

Nõustumine väitega „Abikaasa/elukaaslase füüsiline korralekutsumine on mõnikord 
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Viiendik inimestest peab perevägivalda 
eraasjaks 

• 26% meestest ja 18% naistest peab perevägivalda pere 
siseasjaks, millesse kõrvalised isikud ei tohiks sekkuda.  

• 79% inimestest peab vajalikuks sekkuda, kui ta kahtlustab, et 
naabri peres mees peksab naist. 

Allikas: Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, 2014; 
Riskikäitumise teadlikkuse uuring kolmes sihtrühmas, 2014
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Vägivalla toimepanemine kokku

Vaimne vägivald

.. Korduvalt alandanud, hirmutanud

.. Ähvardanud lüüa, millegagi visata

Füüsiline vägivald

.. Lükanud tõiganud

.. Lahtise käega löönud

Seksuaalvägivald

Allikas: Eesti meeste uuring 2014

Iga kümnes mees on kasutanud oma partneri suhtes 
vägivalda aasta jooksul (%)



Vägivaldselt käitunud mees õigustab enam naise 
löömist kui vägivalda mitte kasutanud mees

(väitega nõustujad, %)

Allikas: Eesti meeste uuring 2014
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Mehed, kes naisi löövad, on oma tegude
eest täielikult vastutavad, sest nad tegid

seda tahtlikult.

Sellele ei ole mingit vabandust, kui mees
oma naist lööb.

Naised saaksid vältida, et mees neid lööb,
kui nad oskaksid suu õigel ajal kinni hoida.

Naised on süüdi, kui mehed neid löövad,
sest nad kutsusid selle ise esile.

 Naised püüavad oma mehi ennast lööma
provotseerida, et pälvida teiste kaastunnet.

Seksuaalselt truudusetu naine on löömise
ära teeninud.

On toime pannud

Ei ole toime pannud



Seksuaalvägivalda toime pannud noormehed usuvad enam 
vägistamise müüte kui vägivalda mitte toime pannud noormehed 

(väitega nõustujate %)

Allikas: Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas, 2004
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Hoiakud kooselus toimuva seksuaalvägivalla 
suhtes

• Paarisuhtevägivalda toimepannud mehed nõustuvad vähem 
sellega, et vägivaldne seksuaalvahekord abielus/kooselus 
peab olema seadusega karistatav.

• Vägivalda toime pannud mehed eeldavad enam, et naine ei 
tohi keelduda vahekorrast siis, kui ta seda ei soovi, mees on 
joobes vms põhjusel. 

56 30 2 9 2
...sunnib oma abikaasat/elukaaslast

seksuaalvahekorras olema

Kas see on Teie arvates seksuaalvägivald, kui keegi (%) 

Kindlasti jah Pigem jah Ei oska öelda Pigem mitte Kindlasti mitte

Allikas: Eesti meeste uuring, 2014; Seksuaalvägivalla-alased hoiakud Eestis (Eesti Seksuaaltervise Liit, 2014)



Kokkuvõte ja järeldused

• Naistevastane vägivald on teema, millest kodus ja koolis väga ei 
räägita  vajalik integreerida teema koolide õppeprogrammi. 

• Märkimisväärne osa elanikkonnast ei mõista naistevastase 
vägivalla probleemi tõsidust  rohkem teavitustööd probleemi 
mõjust ohvrile ja ühiskonnale.

• Kümnendik elanikkonnast aktsepteerib vägivalla kasutamist 
partneri vastu, viiendik peab seda endiselt pere siseasjaks ja ei 
poolda sellesse sekkumist  kujundada arusaama, et vägivald 
peres on tõsine kuritegu, mis ei ole lubatav ning mille tagajärjed 
võivad ulatuda järgmisse põlve. 

• Ohvrit süüdistavad hoiakud on ühiskonnas üsna levinud. 

• Vägivaldne käitumine on otseselt seotud ohvrit süüdistavate, 
vägivalda õigustavate hoiakute ning stereotüüpsete soorollidega 
 kujundada ühiskonnas laiemalt, eelkõige nooremas põlvkonnas 
vägivalda taunivaid ja soolist võrdõiguslikkust pooldavaid 
arusaamu. 



Tänan kuulamast!

kadri.soo@ut.ee

mailto:kadri.soo@ut.ee

