
Naistevastase vägivalla tekitab naiste ebavõrdsus ühis
konnas, mille põhjustab ühiskondliku, poliitilise ja majandus
võimu ebaühtlane jaotumine naiste ja meeste vahel. See on 
üks tänapäeva kõige tavalisemaid inimõiguste rikkumisi ja 
diskrimineerimise vorme, mille tõttu tekitatakse või võidakse 
tekitada naistele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoogilisi või 
majanduskahjusid või kannatusi.(1) Naistevastane vägivald 
riivab naiste väärikust ja puutumatust ning teeb palju kahju 
pere, kogu ja ühiskondadele. Euroopa Liidus on pärast 
15. eluaastat füüsilist või seksuaalset vägivalda või mõlemat 
kogenud hinnanguliselt kolmandik naisi (61  miljonit naist 
185 miljonist).(2)

Võitlus naistevastase vägivallaga

EESTI

Naistevastase vägivalla täit ulatust on raske hinnata, sest 
sellest teatatakse ikka veel liiga vähe ja seda peetakse endiselt 
häbistavaks, mis tähendab, et kõiki juhtumeid tegelikult ei 
teatata. Eestis usaldab politseid 79% elanikest.(3) Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2015.  aasta 

soo lise võrdõiguslikkuse indeksi koostamisel leiti, et seal, kus 
inimesed usaldavad õigusasutusi rohkem, on avalikustatud 
vägivallajuhtumite protsent suurem.(4) Eestis on vägivalda 
kogenud hinnanguliselt 33% naistest, mis on ligikaudu sama 
palju kui Euroopa Liidus üldiselt.(5)

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi hinnangul võivad 
naistevastase perevägivalla kulud 
Eestis olla 287 miljonit eurot aastas. 
See summa arvutati EIGE 2014. aasta 
uuringu metoodika järgi,(6) mida 
saavad liikmesriigid kasutada, nagu 
Eesti tegi 2016. aastal.(7)



Aastatel 2013–2015 korraldas Eesti Naiste Varjupaikade 
Liit projekti „Soolise perevägivalla ohvritele paremate 
abiteenuste pakkumine, asutustevahelise koostöö tugev
damine ja ohvrite ning avalikkuse teadlikkuse tõst
mine“, mida rahastati EMP ja Norra toetustest.(13) Projekti 
eesmärk oli vähendada Eestis pere ja soolist vägivalda 
tugiteenuste ning asjakohaste organisatsioonide ja spet
sialistide vahelise koostöö parandamise abil, samuti suu
rendades teadlikkust.

Projekti tulemusel hakkas Eesti Naiste Varjupaikade Liit 
ohvriabi teenuste kvaliteeti parandama süstemaatiliselt. 
Tänu projektile töötab näiteks riiklik naiste abitelefon 
nüüd ööpäev läbi ja anda saab ka õigusabi, sealhulgas 
esindada ohvreid kohtuasjades.(14)

Projekt toimus Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ning Norra 
vägivalla ja traumaatilise stressi uuringute keskuse 
(NKVTS) partnerluse kaudu. NKVTS pakkus Eesti varju
paikade töötajatele koolitust ja tehnilist tuge. Norra eral
das projektile Eesti kodu ja soolise vägivalla programmi 
kaudu 908 510 eurot.(15)

Faktid

• Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 
2014. aasta uuringus selgus järgmist.

 – 33% Eesti naistest on pärast 15. eluaastat 
kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägi
valda ning ligikaudu 44% naistest on koge
nud mingit liiki ähvardavat seksuaalset 
ahistamist.(8)

 – 39% Eesti inimestest teatas, et nende 
sõprade ja sugulaste seas on naisi, kes on 
kannatanud perevägivalla all.(9)

• 2016. aasta rahvastikuuuringul selgus, et 
enamik Eesti elanikke on perevägivallast 
teadlikud ja 95% peab seda kuriteoks.(10)

Kas naistevastane vägivald on Eestis 
kuritegu?

Kuigi Eestis ei ole konkreetset naistevastase vägivalla vastast sea
dust, käsitleb Eesti karistusseadustik mitmesuguseid vägivallavor
me, näiteks füüsilist vägivalda ja väärkohtlemist, inimkaubandust, 
vägistamist ja seksuaalset rünnakut (sealhulgas abielusisest).(11) Ka 
prostitutsioonile kaasaaitamine ja prostitutsiooni vahendamine on 
kuriteod ning kuritegevuse statistika ja ohvriabi seaduse kohaselt 
käsitatakse neid inimkaubandusega seotud kuritegudena.

Seksuaalne ja sooline ahistamine on Eestis keelatud ning neid 
peetakse otseseks sooliseks diskrimineerimiseks.

Mida tehakse Eestis naistevastase vägivalla 
kaotamiseks?

2010. aastal kiitis Eesti valitsus heaks riikliku vägivalla vähendamise 
arengukava aastateks 2010–2014.(12) Arengukava eesmärgid olid 
tõkestada perevägivalda üldsuse teadlikkuse suurendamise ja 
perevägivalla ohvritele pakutava abi parandamise teel (sh töötajate 
parem koolitamine, paremad varjupaigad ning meditsiini, õigus ja 
psühholoogiateenused).

Kui usaldus politsei vastu on madal, siis 
teatavad ohvrid vägivallast tõenöoliselt vähem

Eeskujuks on head tavad



Eestis on 13 naiste 
varjupaika, mis töötavad 
tasuta ööpäev läbi.

Üleriigiline naiste tugitelefon (lühinumber 1492) on 
tasuta ning töötab ööpäev läbi. See on üleriigiline 
abitelefon füüsilist, emotsionaalset, majanduslikku ja/või 
seksuaalset väärkohtlemist kogenud naistele.

Abitelefoni töötajad pakuvad emotsionaalset tuge, ja
gavad teavet abi saamise võimaluste kohta kogu Eestis, 
juhendavad riigiasutustega suhtlemisel ja annavad õigus
nõu. Abitelefoni tegevust korraldab naisteorganisatsioon 
Eesti Naiste Varjupaikade Liit ning tuge pakutakse eesti ja 
vene keeles.(20)

Eestis on 13 naiste varjupaika, mis töötavad tasuta ööpäev 
läbi ja kus on 862 voodikohta.(21)

Riiklik vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020 hõlmab 
viit valdkonda: lastevastane vägivald, alaealistevaheline vägivald, 
perevägivald, seksuaalne vägivald ja inimkaubandus.(16) Naiste 
varjupaikadele eraldatakse sotsiaalministeeriumi eelarvest riiklikke 
erivahendeid.(17) Peale selle on naiste varjupaigad saanud toetust 
erakondadelt ja Norra finantsprogrammi projektist. Riik rahastab 
ka prostituutidele suunatud teenuseid. Üks prostitutsiooni, 
perevägivalla ja muu naistevastase vägivalla ennetusmeede on 
riiklikult rahastatavad teadvustamisprojektid, näiteks 2014. aasta 
novembris alanud ühismeediakampaania „Ava silmad“.(18)

Kuidas naisi ja tüdrukuid kaitstakse?

Eesti võlaõigusseadus annab vägivallaohvritele, sealhulgas pere
vägivalla ohvritele õiguse taotleda „kehavigastuse tekitamise, 
tervise kahjustamise, eraelu puutumatuse või muu isikuõiguste 
rikkumise puhul“ kahju tekitaja lähenemise keelamist (lähenemis
keeldu). Kriminaalmenetluse raames võib määrata kuriteos kahtlus
tatavale või süüdistatavale ajutise lähenemiskeelu ja süüdimõistmi
sel pikema lähenemiskeelu.(19)

Eesti allkirjastas Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli 
konventsioon) 2014. aasta detsembris, kuid ei ole seda veel 
ratifitseerinud. Istanbuli konventsioon on kõige ulatuslikum 
rahvusvaheline seda inimõiguste rasket rikkumist tõkestav leping.

Tugitelefon (1492) töötab igal päeval tasuta 24 tundi.

Millist abi Eestis pakutakse?
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