
 

Uuringu põhijäreldused  
 
Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanike hoiakuid ning teadlikkust pere- ja soopõhise vägivalla 
ning inimkaubanduse valdkondades. Selleks kombineeriti andmeid üle-eestilisest elanikkonnauuringust 
(1111 elanikku vanuses 15 ja enam) ning kolmest fookusgrupp-intervjuust (igas vestlusringis osales 8 
inimest vanusevahemikus 20–60 aastat). Uuringu viis 2014. aasta märtsis ja aprillis läbi TNS Emor.  
Pere- ja soopõhine vägivald  

 Inimesed saavad perevägivalla mõistest väga hästi aru ja oskavad seda adekvaatselt defineerida. See 
mõiste on nende jaoks üsna lai ning hõlmab ühe pere erinevate osapoolte suhteid: paarisuhteid 
(abikaasad, elukaaslased), laste ja nende vanemate (ka vanavanemate ja teiste täiskasvanutest 

lähisugulaste) suhteid, õdede-vendade suhteid. Perevägivalla nähtavam osa on füüsiline vägivald, 
varjatum ja raskemini tuvastatav aga vaimne vägivald. Mõlema vägivallavormi kogemine võib ohvrit 
väga tõsiselt mõjutada: alandamise, alavääristamise ja isiksuse murdmise tagajärjeks on „katkised 
inimesed“.  

 Soovägivalda nähakse nii perevägivalla ühe liigina (konfliktid eri sugupoolte vahel peres) kui ka 
soolise ebavõrdsuse ja stereotüüpide rakendumisena nii koduses kui ka ametialases sfääris.  

 Paarisuhte vägivallaks peab elanikkond mitmeid erinevaid füüsilist ja vaimset vägivalda sisaldavaid 
olukordi. Vägivallaks, kas kergeks või raskeks, peab enamik neist teise inimese löömist (96%), 
tapmisega ähvardamist (93%), füüsilise jõuga kinnihoidmist (91%), suguühte pealesundimist partnerile 

(87%), teist haiget tegemisega ähvardamist (83%) ja teist enda tapmisega ähvardamist (75%). Nende 
olukordade puhul leiab pool või enam elanikest, et tegemist on raske vägivallaga. Ka peavad paljud 
vägivallaks teise ähvardamist haiget tegemisega (83%), teise pidevat mõnitamist, solvamist ja 
kritiseerimist (78%), teisele kuuluvate väärtuslike asjade tahtlikku lõhkumist (77%), teise keelamist 

tööl, koolis või täiendkoolitusel käia (69%), kuid raskeks vägivallaks peab neid olukordi alla poole 
elanikest. Kõige mitmetähenduslikumad on järgmised olukorrad: partner tekitab teisele võlgu 
(vägivallaks peab 50%), partner võtab teise pangakaardi enda kätte ja piirab ostude tegemist (62%), 

partner keelab teist oma sõpradega suhtlemast (55%). Nende olukordade puhul leiab küllaltki suur osa 
elanikest – 30–40% –, et tegemist on lihtsalt ebameeldiva olukorraga.  

 Kõikide uuringus mõõdetud paarisuhtes ette tulla võivate olukordade kokkuvõtteks võib öelda, et 

füüsilise vägivallaga või sellega ähvardamisega seotud olukordadesse suhtuvad mehed ja naised 
sarnaselt, pidades enamikku neist vägivallaks (haiget tegemisega ähvardamine, teise löömine, teise 
tapmisega ähvardamine, partneri kinnihoidmine füüsilise jõuga, teise ähvardamine enda äratapmisega, 
suguühte pealesundimine, pidev mõnitamine). Samas vaimset vägivalda sisaldavate situatsioonide 
osas (teisele võlgade tekitamine, teise pangakaardi äravõtmine ja ostude piiramine, teise keelamine 
oma sõpradega suhtlemast, teise keelamine tööl, koolis või täiendkoolitusel käia, tahtlikult teisele 

kuuluvate väärtuslike asjade lõhkumine, teise mõnitamine) on naised meestest oluliselt tundlikumad 
ning kaks kolmandikku neist peab praktiliselt kõiki neist olukordadest vägivallaks (meestest 57%).  

 
Tervikuna võib öelda, et mõõdetud füüsilise ja vaimse vägivalla situatsioone peavad suurema 
tõenäosusega vägivallaks nooremad ja keskealised (ennekõike 25–49-aastased), haritumad (ennekõike 
kõrgharidusega elanikud), kõrgema sissetulekuga, Tallinna või selle lähimaakondade elanikud, vaimse 
vägivalla puhul eesti rahvusest inimesed. Vanemate, põhiharidusega, maal elavate ning vaimse vägivalla 

puhul muust rahvusest inimeste hulgas on aga keskmisest enam neid, kelle jaoks paljud mõõdetud 
olukorrad ei tähenda vägivalda, vaid ebameeldivat olukorda või normaalset elu.  

 Perevägivalla suurimateks ohvriteks peetakse lapsi, kelle alles kujunevat maailmapilti võib 
vägivallakogemus alatiseks mõjutama jääda. Riskigrupiks peetakse veel ka üksikvanematega 
kasvanud lapsi ning partnerist materiaalses sõltuvuses olevaid inimesi (ennekõike satuvad sellesse 
olukorda naised). Koduse füüsilise vägivalla ohvriteks peetakse peamiselt naisi, samas nõustub 93%, et 
ka mehed ja poisid võivad langeda  

  

 



 
seksuaalvägivalla ohvriks. Vaimse vägivalla puhul leitakse, et ohvriks võivad sattuda nii mehed kui 
naised, sealjuures on meestevastast vaimset vägivalda üha enam (võis siis on inimesed muutunud 
teadlikumaks: olukorrad, mida varem peeti normaalseks, ei ole seda enam). Inimeste seksuaalset 
ärakasutamist eriolukordades, nagu vangis või sõjas, peab õigustatuks väike osa elanikkonnast: 
vastavalt 17% vangide puhul ja 8% sõjaolukorras.  

 Hoiakud vägivalla ohvrite osas olid enamasti mõistapüüdvad. Tüüpiliseks vägivallatsejaks peetakse 
inimest, kelle enesehinnang on lapsepõlves kogetud vägivalla tõttu kannatada saanud. Vägivalda võivad 
esile kutsuda erinevad põhjused: rahulolematus oma eluga tervikuna, tööga, karjääri 
edenemisega; realiseerimatus elus; samuti võimetus, jõuetus oma eluga toime tulla; aga ka 
seksuaalne rahuldamatus, tervis, terviseprobleemid ja nendega seotud masendus, hirm ning 

abitus võivad vallandada agressiooni ja viha. Hoopis teine kontingent vägivallatsejaid on aga 

haritud inimesed, kes naudivad teadlikult vaimse vägivalla kasutamist oma ohvri peal.  

 Veidi üle poole elanikest (54%) leiab, et perevägivalla ohver on ise juhtunus süüdi. 
Vestlusgruppides räägitu põhjal võib öelda, et kui inimeste meelest keegi ei ole ära teeninud vaimse või 
füüsilise vägivalla ohvriks langemist, siis sellesse seisundisse jäämise osas on erinevaid arvamusi. On 

neid, kes leiavad, et ohvriks jäämist ei saa õigustada ning keegi ei tohiks sellega leppida. Teised arvasid, 
et ohvrid on tihtipeale samuti madala enesehinnanguga inimesed (võimalik, et kunagise perevägivalla 
kogemusega), kel puudub ettevõtlikkus sõltuvussuhetest välja tulla. Seda võib veelgi raskendada 
majanduslik sõltuvus partnerist, nõrk tugivõrgustik ning suutmatus/tahtmatus/häbi otsida abi. 
Süüdlaseks perevägivallas peetakse nii alkoholi, ebaadekvaatset kodust kasvatust, perevägivalla 
kogemust lapsepõlves kui ka sotsiaalmajanduslikust keskkonnast tulenevaid pingeid ja stressi. Kõik need 

põhjused mõjutavad nii vägivalla ohvreid kui ka vägivallatsejaid endid.  

 Sellega, et naissoost seksuaalvägivalla ohvrid põhjustavad oma riietusega vägivalla ohvriks 
langemist, on nõus veidi alla poole ehk 47% elanikest.  

 Perevägivalda peetakse Eestis väga oluliseks probleemiks. Inimeste hinnangul aga räägitakse 
sellest Eestis liiga vähe, ühiskonna tähelepanu juhitakse sellele vähe ning ka riiklikul tasandil ei tegeleta 
sellega piisavalt (eriti võrreldes Euroopa heaoluriikidega). Siinkohal on suuremaks probleemiks vaimne 
vägivald, mida on raske defineerida ja tuvastada, samuti seaduslikult reguleerida, kuid mille tagajärjed 
ohvrile on võrreldavad füüsilise vägivalla omadega.  

 77% elanikest ei pea perevägivalda pere siseasjaks ning 94% leiab, et vägivald 
pere/lähisuhtes on kuritegu. Inimeste arvates on oluline perevägivalda märgata, kuid see ei pruugi 
olla lihtne, ennekõike vaimse vägivalla puhul.  

 Isiklikult on mõnda perevägivalla juhtumit pealt kuulnud, näinud või kahtlustanud 53% 
elanikest, neist 62% on sellele mingil moel reageerinud. Kõige sagedamini on mindud ise olukorda 
lahendama (ennekõike teevad seda mehed), oluliselt vähem teatatud politseile ning muid isikuid või 
institutsioone on teavitanud väga väike osa kokkupuutunutest.  

 Kõige sagedamini on perevägivalla juhtumisse jäetud sekkumata, kuna ei osata midagi ette 

võtta. Vestlusringidest selgus, et täpselt ei teatagi, kuhu peaks sellisest juhtumist teada andma. Oli ka 
seisukoht, et oskamatu sekkumine võib tuua rohkem kahju kui kasu. Samuti on jäetud sekkumata, kuna 
tegemist on teiste eraasjaga. Selle põhjenduse taga on ka suutmatus selgelt aru saada, mis teiste 
pereelus ikkagi lahti on – kas see on vägivald või midagi muud. Umbes viiendik elanikest ei julge 
sellistesse juhtumitesse sekkuda, kartes endale ebameeldivaid tagajärgi.  

 71% elanikest nõustub sellega, et perevägivalla ohvritele võib vägivaldse suhte lõpetamine 
käia üle jõu ja seda juba eespool mainitud põhjustel: lapsepõlvest päritud probleemid 
enesehinnanguga, materiaalne sõltuvus partnerist ning valehäbi enda tunnistamisel ohvriks ja abi 
küsimisel (seda eriti meeste puhul, kelle puhul seda ei toeta ka avalik arvamus).  
 

 



 
 Perevägivalda pealt näinud lapsed vajavad abi 95% ning vägistamise ohvrid 98% elanike 

hinnangul. Vestlusringidest jäi kokkuvõtliku sõnumina kõlama, et kui naissoost füüsilise vägivalla ohvrite 
jaoks tundub olemas olevat toimiv tugisüsteem (politsei, sotsiaaltööajad, turvakodud), siis jääb õhku 
küsimus, mida peaksid tegema ning kelle poole pöörduma meessoost ohvrid ning vaimse vägivalla 
ohvrid.  

 Riiklik ennetustöö peaks peamiselt seisnema suuremas tähelepanus teema suhtes ja seda mitte 
ühekordsete kampaaniatena, vaid probleemist laiemalt ja mitmekülgsemalt kõneledes. See tähendab 
ennekõike tähelepanu juhtimist vaimse vägivalla teemale, mis seni on liigselt tagaplaanile jäänud. 
Rääkida tuleb sellest, et vägivalla all kannatamine ei ole normaalne, mida ohvriks sattumise korral teha 

ja kuhu pöörduda, millist abi võib oodata. Teavitamisega käsikäes tuleb arendada ka tugiteenuseid, 
sealhulgas parandada kõrgetasemelise psühholoogilise abi kättesaadavust.  

 
Inimkaubandus  

 Inimkaubandus seostub kõige sagedamini prostitutsiooniga, noorte (naiste) meelitamisega 
välismaale tööle, mille tegelik sisu selgub hiljem. Vähem, kuid siiski seostub inimkaubandus inimeste 

meelitamisega tööle, kus inimene satub tööandjast sõltuvasse olukorda (võetakse ära 
dokumendid, ei maksta lubatud palka). Tööorjuse mõistet vastajad otseselt ei nimetanud, küll aga 
oskasid seda olukorda sisuliselt kirjeldada. Üksikud mainisid veel laste prostitutsiooni, lapstööjõudu, 
elundidoonorlust, adopteerimiseas laste vargusi, üksikisikute orjastamist 
kodumajapidamistes ning narkokullerlust.  
 
Üldiselt on inimkaubanduse teema võrreldes pere- ja soovägivallaga inimeste jaoks palju võõram, 

isiklikke kokkupuuteid pole ning peamiselt vahendatakse seetõttu meediast saadud infot.  
 Hinnates erinevaid olukordi, mis kõik võivad olla seotud tööorjusega, pidas suurem osa elanikest 

vägivallaks kõiki järgnevaid olukordi: kui tööle asudes võetakse inimeselt ära isikut tõendavad 
dokumendid (83%); kui inimest meelitatakse tegelema narkoveo, varguse, kerjamisega (76%) ning kui 

inimest survestatakse töötama ähvarduste ja valelubadustega (84%) (joonis 21). Normaalseks peab neid 
olukordi vaid 1–2% elanikest, ebameeldivaks olukorraks, kuid mitte vägivallaks, aga alla viiendiku.  

 Prostitutsiooni puhul leiab 70% elanikest, et see kahjustab Eesti mainet, ning 54%, et tegemist on 
naistevastase vägivallaga. 31% leiab, et prostitutsioon tuleks legaliseerida, kuna see annab 
prostituutidele tööd ja sissetulekut, 26% peab seda vajalikuks, kuna see aitab leevendada meeste 

seksuaalseid pingeid ja stressi, ning vaid 12% peab seda oluliseks, kuna selle vahendamiselt teenivad 
tulu erinevad ettevõtjad.  
 
Tervikuna on elanikkonnas täieliku prostitutsioonivastase hoiaku kandjaid ligikaudu 14%. Need on 
inimesed, kes ei nõustu ühegagi kolmest uuringus toodud väitest prostitutsiooni vajalikkuse kohta 
(prostitutsioon on vajalik vahendajatele, aitab maandada meeste seksuaalseid pingeid ja stressi ning 
võimaldab prostituutidele tööd ja sissetulekut) ning leiavad, et prostitutsioon on naistevastane vägivald 

ja kahjustab Eesti mainet (17% naistest, 10% meestest). Samas toetab hoiakute tasandil 
prostitutsiooni täielikult, s.t leiab, et see on vajalik, kuna võimaldab sissetulekut nii vahendajatele kui 
ka prostituutidele ning aitab maandada meeste seksuaalpingeid, samas olemata naistevastane vägivald 

ning kahjustamata Eesti mainet, 3% elanikest. Enamik elanikkonnast jääb oma hoiakutelt nende kahe 
äärmuse vahele.  

 Hoiakute tasandil on Eesti elanikkonna risk tööorjusesse sattuda üsna väike, sest vaid 8% neist 
peab normaalseks minna välismaale tööle ilma lepinguta ning 4% leiab, et tööandjal on õigus enda kätte 

jätta töötaja isikut tõendavaid dokumente. Samas on noorte hulgas, keda peetakse üheks 
inimkaubanduse sattumise riskirühmaks, viimase väitega nõustujate osakaal koguni 15%. 
Vestlusringides leiti aga, et reaalses elus võib olla väga raske petuskeeme õigel ajal ära tunda ning ohver 
võib sellest aru saada siis, kui on juba liiga hilja.  
 

 



 
 Nii tööorjusesse sattumise kui ka prostitutsiooniga tegelema hakkamise põhjuseks peetakse 

ennekõike rasket majanduslikku olukorda. Sellele järgneb praktiliselt sama suure osakaaluga põhjusena 
soov teenida kiiresti ja palju ning kolmandal kohal on mõlema inimkaubanduse liigi puhul pettuse, sunni 
või vägivalla kasutamine värbajate poolt. Prostitutsiooni puhul sekundeerivad kolmandale põhjusele veel 
uimastisõltuvus ning madal haridustase. Muid põhjuseid, nagu vähene teadlikkus tööalastest õigustest, 
madal haridustase ja konkurentsivõime tööturul inimkaubanduse puhul ning eksiarvamused sellest, mida 

prostituudi elu endast tegelikult kujutab, perekonna ja lähedaste toetuse puudumine ja oma 
seksuaalsete vajaduste rahuldamine, tuuakse välja juba oluliselt harvemini.  

 Tüüpilise inimkaubitseja portreed ei osanud vestlusringis osalejad välja tuua, küll aga nimetati 

mitmeid märke, mis peaksid inimese tööpakkumise osas valvsaks tegema: selleks on 
tööpakkumised, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi, pakuvad võimalust kiiresti ja lihtsalt palju raha 
teenida ning ei nõua kandidaadilt erilisi teadmisi ja oskusi, pakkudes väljaõpet kohapeal.  

 Inimkaubanduse kui probleemi osas oli vastakaid arvamusi: ühed leidsid, et see teema muutub 
üha olulisemaks, teised, et see on Eestis pigem minevikuteema. Samas anti aru, et probleemi tajutav 
väiksus võib tuleneda ka avalikkuse vähesest tähelepanust sellele. Probleemiks tundub uuringus 
osalejate jaoks tänapäeval olevat see, et inimeste ebaaus meelitamine välismaale tööle on võrreldes 
varasemaga muutunud palju kavalamaks ja raskemini tuvastatavaks, mistõttu on noortel üha raskem 
hoiduda petuskeemidesse sattumast.  

 
Prostitutsioon kui tööorjus on kindlasti probleemiks ennekõike tüdrukute meelitamisel välismaale.  

 Inimkaubanduse ohvriks sattumise vältimiseks saavad nii inimesed ise kui ka riik kindlasti palju 
ära teha. Fookusgrupis osalejate arvates peaksid inimesed ise korralikult uurima töökuulutuste ja 
tööandjate tausta, mitte kunagi andma tööandjale oma isikut tõendavaid dokumente, tegema endale 
välismaale tööle minnes selgeks kohalikud hädaabinumbrid ja saatkondade kontaktid, otsima endale 
sihtriiki mõned tugiisikud ning võtma kaasa varusumma raha.  

 
Riiklik ennetustöö peaks vestlusringides osalejate arvates keskenduma inimkaubandusest ja sellega 
seotud ettevõtetest teavitamisele, samuti andma infot ja juhtnööre, mida ohvriks langemise korral teha. 
Veelgi laiemalt võiks inimkaubanduse teema olla osaks põhikoolide ja gümnaasiumite 
karjäärinõustamisprogrammidest. Samuti on oluline elementaarse majandushariduse andmine nii kodus 
kui ka koolis, et noored saaksid aru majanduse toimimise loogikast ning mõistaksid seda, et kiiresti ja 

lihtsalt rikkaks ei saa.  
 Üldiselt tundus inimkaubanduse teema vestlusgruppides osalejatele mitte nii olulise ning avalikkuse ja 

riigi tähelepanu nõudvana kui perevägivalla oma. Sellega peab tegelema, elanikke peab ohtudest 
teavitama ning neid selles vallas harima, kuid inimkaubandus puudutab võrreldes perevägivallaga siiski 
väiksemat hulka inimesi.  
 
Teadlikkus tugiteenuste olemasolust perevägivalla ja inimkaubanduse ohvritele  

 Kõige enam ollakse kursis tugiteenuste olemasoluga perevägivalla ohvritele, alla poole teab, et on 
olemas seksuaalvägivalla ohvritele, ning veidi üle kolmandiku, et teenuseid pakutakse perevägivalda 
pealt näinud lastele. Ülejäänud ohvriliikide (tööorjuse ohvrid, prostitutsioonile sunnitud inimesed) või 

vägivallatsejate endi puhul oldi tugiteenuste olemasoluga märkimisväärselt vähem kursis.  

 Mis puudutab tugiteenuseid ja nõustamist pakkuvaid organisatsioone ja programme, siis kõige 

rohkem, pea kolmveerand elanikest on kuulnud tööinspektsioonist, kaks kolmandikku Eesti Naiste 
Varjupaikade Liidust ja nende telefonist. Ülejäänud organisatsioone ja programme (MTÜ Ohvriliin, riiklik 
ohvriabiteenus, MTÜ Living for Tomorrow, Norra toetusprogramm perevägivalla ja inimkaubanduse 
vähendamiseks) teab alla poole elanikest.  

 


