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Sissejuhatus  
 
GVEI projekt 

Euroopa Komisjoni programm Daphne II (2004 - 2008) toetab projekte, mis on suunatud 
laste-, noorte- ja naistevastase vägivalla vältimiseks, selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja 
riskigruppide kaitsmiseks. Daphne II programmi projekti GVEI (Gender Violence Effects 
Indicators) eesmärgiks oli välja selgitada naistevastase soolise vägivalla mõju paarisuhtes ja 
töökohal ning töötada välja selle mõju mõõtmise indikaatorite süsteem. Selle jaoks viidi läbi 
personaalintervjuud naistega, et kuulata nende lugusid ning peamise huvi keskmes oli see, 
kuidas vägivallakogemus on muutnud neid ja nende elu. Lisaks vägivalda kogenud naistele 
tehti rühmaintervjuud ekspertidega. 
 
Intervjuudest kogutud materjali põhjal saadi kvalitatiivsed soolise vägivalla mõju 
indikaatorid (pidev hirm, madal enesehinnang, peavalu, töökaotus, majanduslik kitsikus jne), 
mille põhjal töötati välja kvantitatiivsed ehk vägivalla mõju ulatust mõõtvad indikaatorid. 
Vägivalla mõju analüüsiti algul kuues valdkonnas ning projekti lõpukuul otsustati lisada veel 
seitsmeski valdkond. Sooline vägivald mõjutab naise tervist (1), sotsiaalseid suhteid (2), 
majanduslikku seisukorda (3), elutingimusi (4), tööd (5) ja õigusruumist (6) sõltuvad paljud 
olulised otsused ja ohvri kaitse ning turvatunde loomise võimalused. Seitsmenda 
valdkonnana toodi sisse soolise vägivalla mõju naise emotsionaalsele seisundile, mis avaldab 
mõju kõigile teistele valdkondadele. 
 
GVEI projekti partnerid oli neljast riigist – Eestist, Hispaaniast, Itaaliast ja Soomest. Eestist, 
Itaaliast ja Soomest olid partneriteks ülikoolid ning Hispaaniast mittetulundusühing SURT, 
mis on aastaid töötanud naiste positsiooni edendavate projektidega Barcelonas ja selle 
ümbruses. Koostööd tegevateks ülikoolideks olid Tartu Ülikool, Calabria Ülikool ja Oulu 
Ülikool. 
 
Antud projekti otsesed kasusaajad on ennekõike naised, sest projekt pöörab tähelepanu 
ühiskonnas varjul olevatele probleemidele ja tõstatab soolise vägivalla kahjuliku mõju 
küsimuse nii üksikisiku kui ühiskonna tasemel. Projekti kaudu saadud uusi teadmisi saavad 
ära kasutada inimesed, kes püüavad vältida vägivalda paarisuhtes ja tööelus. Antud projektis 
tehti ka soovitusi vägivallaga toimetulekuks ja vägivallaohvrite paremaks abistamiseks.  
 
Käesolev kogumik koosneb kahest osast, kus esimeses osas tutvustatakse Eestis läbiviidud 
uuringu tulemusi ja teine osa annab ülevaate väljatöötatud indikaatorite süsteemist. Mõlemas 
osas käsitletakse kõigepealt vägivalla mõju naistele paarisuhtevägivallas ja seejärel töökohas. 
 
Sooline vägivald 

GVEI projekti partnerid lähtusid uuringu teoreeritilise raamistiku loomisel soolise vägivalla 
defineerimisest ÜRO neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. aastal vastu 
võetud Pekingi deklaratsioonis ja tegevusplatvormis. Pekingi platvormis mõistetakse 
“naistevastase vägivalla“ all igasugust soolist vägivalda, mis viib või võib tõenäoliselt viia 
naistele füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahju või kannatuste tekitamisele, 
sisaldades sealhulgas ähvardamisi, sundi või naiste omavolilist ilmajätmist vabadusest, mis 
leiab aset kas avalikus või eraelus. Igasugune naistevastane vägivald näitab diskrimineerimist 
ja ebavõrdsust, mis põhineb kunagisele soosüsteemile ja võimusuhetele naiste ja meeste 
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vahel. 1995. aastal sõnastatud tegevuskava lähtub seisukohast, et soosuhted kaasaegses 
maailmas on jäänud maha ühiskonna arengu saavutustest nagu näiteks naiste aktiivsus 
tööelus ja otsuste vastuvõtmisel.  
 
Kaasaegsed reproduktiivtehnoloogiad ja naiste kodueluvälist tööhõivet peetakse väga suureks 
muutuseks maailma ajaloos, millega peaks kaasnema naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja 
võrdne kohtlemine kõigis eluvaldkondades. Meestele tähendab niisugune elumuutus 
suuremat koormust koduse elu sfääris ning võimu jagamist avalikus elus. See ei ole kerge 
paljudele meestele ega ka meessoo ühishuvi kaitsvale patriarhaalsele mõtteviisile. Just hirm 
võimu kaotamise ees ja ebakindlus oma mehelikkuses on nii mõnegi mehe agressiivsuse 
äratajaks. 
 
Perekonnas või koduseinte vahel asetleidev vägivald tähendab füüsilist ja vaimset 
kallaletungi, emotsionaalset ja psühholoogilist väärkohtlemist. Kodus toimuva naistevastase 
vägivalla ja väärtegude nimekiri on pikk, kuid oluline on see, et palju suuremat tähelepanu 
tuleb pöörata ka emotsionaalsele ja psühholoogilisele väärkohtlemisele. Samuti on töökohas 
toimuva soolise vägivalla üheks oluliseks komponendiks ahistamine ning hirmutava 
õhkkonna loomine, mille vältimiseks tuleks organisatsiooni kultuuri kujundamisel senisest 
hoopis suuremat tähelepanu pöörata.  
 
Soolise vägivalla mõju mõistmiseks olid olulisteks raamdokumentideks: 

1. ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon (1979),  
2. Kairo rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi resolutsioon järelmeetmete 

kohta (1996),  
3. Euroopa Nõukogu võrdõiguslikkuse direktiivid,  
4. Lissaboni strateegia, mille järgi naiste on vaesuse kaotamine ning naiste majandusliku 

iseseisvuse tugevdamine väga oluline ja 2010. aastaks peaks 60% naistest osalema 
aktiivselt tööhõives, 

5. Euroopa Inimõiguste Konventsioon (1993). 
 
1993. aastal Viinis vastu võetud inimõiguste maailmakonverentsi deklaratsioonis ja 
tegevuskavas on sätestatud aluspõhimõte, mille järgi naiste inimõigused moodustavad 
universaalsete inimõiguste võõrandamatu, lahutamatu ja jagamatu osa ning märgib, et naiste 
õiguste edendamine ja kaitse on põhilised eeltingimused õige demokraatia rajamisel, ning et 
tuleks kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et ennetada naiste mis tahes inimõiguste 
rikkumisi. 
 
Naistevastast vägivalda on raske defineerida, kuna vägivalla mõistel on mitmeid eri 
tõlgendusi. Vägivalda puudutavad rahvusvahelised ning siseriiklikud dokumendid 
defineerivad naistevastast vägivalda üldistes kategooriates. Rahvusvaheline vägivallapoliitika 
näib asetavat üha suuremat rõhku koduvägivallale ning selle mõjule perekonna kõikidele 
liikmetele, sealhulgas lastele. 
 
Termin naistevastane vägivald ja perevägivald ei ole Eesti seadustes defineeritud. Sellele on 
juhtinud tähelepanu nii varasemad naistevastse vägivalla tõkestamisega tegelevad 
valitsusvälised organisatsioonid, uuringute aruanded ja erinevad eksperdid. Inimõiguste 
erivolinik Alvaro Gil-Robles on 2003. aastal juhtinud Eestis tähelepanu sellele, et 
perevägivalla vastaseks võitluseks on tähtis tugevdada õigusraamistikku. Erivolinik rõhutas 
nii füüsilise kui ka psühholoogilise perevägivalla määratluse vajalikkust õigusaktides.  
 
Kahjuks on need soovitused jäänud seadusetegija poolt tähelepanuta. Antud hetkel 
mõistetakse Eestis vägivalla all karistusseadustiku järgi tegusid, mis on kirjeldatud 
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paragrahvides 120-122 (KarS §-des 120-122), st ähvardamist, kehalist väärkohtlemist ja 
piinamist ning seda on kinnitanud ka Riigikohus oma otsustes. Tapmisega ähvardamine on 
kriminaalkuritegu. Suuliselt lausutud ähvardusi aga ei saa tõendada. Vägivalda puudutavad 
ka seksuaalautonoomia vastased teod. Karistusseadustik sõnastab küll seksuaalse 
enesemääramise vastased süüteod (KarS § 141-147), kuid kohtunikel on seni lahkarvamusi 
vägistamise mõiste sisustamisega.  
 
Eestis 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus esitab üldise 
diskrimineerimise keelu (st. sooliste kriteeriumite alusel toimuva ebavõrdse kohtlemise, 
iseäranis aga ka seksuaalse ahistamise keelu) ning paneb tööandjale kohustuse edendada 
soolist võrdõiguslikkust. Samuti on seaduse ühe vahendina antud võimalus soolise 
diskrimineerimise ja seksuaalse ahistamisega tekitatud kahju hüvitamise taotlemist kannatanu 
poolt. Senine õiguspraktika kinnitab soolise võrdõiguslikkuse seaduse “pehmust”, 
üldsõnalisust ning võib ehk isegi öelda, et deklaratiivsust. Seoses tõendamiskohustusega 
osutub keerukaks ühelt poolt tõendada, et mingi intsident aset leidis ning teisalt, et seda 
intsidenti ei toimunud. Kohtumõistmine ei saa lugeda niisuguseid sõna-sõna vastu tõendeid 
piisavaks otsuse langetamisel. Tunda annab ka inimeste madal õiguslik kirjaoskus, ebapiisav 
kohtupraktika ning õigusabi kättesaadavuse problemaatilisus.  
 
Võrdset kohtlemist töökohal peetakse organisatsioonikultuuri heaks tavaks. Järjest suurem 
arv Euroopa ettevõtteid võtavad omaks mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise strateegia, ja nad 
teevad seda mitte üksnes eetilistel ja õiguslikel põhjustel, vaid ka ärilise kasu pärast, mida see 
kaasa toob.  
 
Eestis on hea tava rakendajateks ennekõike rahvusvahelised ettevõtted, kus on välja töötatud 
mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise juhtimise poliitikad. Kahjuks ei ole aga piisavalt 
propageeritud ja tunnustatud ettevõtteid, kes on välja töötanud organisatsiooni 
võrdõiguslikkuse kultuuri arendamise programmi. Üksiku näitena tunnustamisest võib tuua 
Pepsico Eesti AS personalijuhtise alal äramärkimist 2003. aastal kui personalijuhtimise 
potentsiaali kasutaja, sest Pepsicos uuriti soolist diversiteeti ja rahulolu organisatsioonis ning 
kujundati välja vastav poliitika. 
 
 
Käesolev kogumik sisaldab ülevaadet paarisuhte ja töökoha vägivalla mõistetest, liigitusest ja 
ulatusest ning GVEI uuringu tulemustest. Intervjuude andmestik võimaldab avada mitte 
ainult naiste vägivalla kogemusi ja tagajärgi, vaid ka nende vägivallatõlgendusi. Paarisuhtes 
asetleidva vägivalla osas olid naised valmis nimetama intsidente vägivallaks, kuigi sageli 
püüuga pisendada juhtunu tõsidust. Töökohal toimuva vägivalla all kannatanud ei osanud 
anda kogetule nime, vaid kirjeldasid olukordi ja tundeid.  
 
Tahame tänada Agnes Alvelat ja Katri Lamesood, kes on GVEI projekti elluviimisele kaasa 
aidanud. Projekti andmestiku kogumises olid väga olulisteks inimesteks nii personaal- kui 
grupiintervjuu andjad, kellele projekti läbiviijad ütlevad suure aitäh. 
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Soolise vägivalla mõju paarisuhtes 
 
Paarisuhte vägivalla mõiste ja liigitus 

 
Feministlikku lähenemist pooldavad teadlased identifitseerisid 1970ndatel esimest korda 
paarisuhtevägivalla tõsise sotsiaalse probleemina (Carlson, 2008). Algselt nimetati antud 
probleemi koduvägivallaks (domestic violence) või naise väärkohtlemiseks (wife abuse) ning 
ohvrina käsitleti üksnes abielus naist. Tollal arvati, et abieluinstitutsioonis peituvad 
probleemid on ajendiks, miks mees on oma abikaasa suhtes füüsiliselt agressiivne. Hiljem 
tuvastasid uurijad, et naised ei ole vägivalla ohvrid mitte ainult abielusuhtes, vaid ka 
igasuguses paarisuhtes (vabas kooselus, kohtingul, aga ka partnerist lahus elades).  
 
Teine muutus antud temaatikaga seoses peitub vägivalla defineerimises. Näiteks keskendusid 
esimesed uuringud valdavalt füüsilist laadi rünnakutele, siis hiljem muutus 
paarisuhtevägivalla mõiste oluliselt komplekssemaks sisaldades veel vaimset ja seksuaalset 
(Waltermauerer, 2005) ja majanduslikku vägivalda. Paarisuhtevägivalda on defineeritud 
enamasti kui naiste vastu suunatud emotsionaalset, psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset 
laadi vägivalda, kusjuures toimepanijaks on tavaliselt praegune või endine intiimpartner või 
tuttav (Carlson, 2008: 371). Tänapäeval nähakse paarisuhtevägivallana ka naiste agressiivsust 
oma meessoost partneri vastu või partnerite vastastikust vägivalla kasutamist.  
 
Naisuurija ja sotsioloog Michael Johnson (2008) on aastaid uurinud paarisuhtevägivalda ning 
leidnud, et see ei ole üheselt mõistetav fenomen. Ta eristab partnerlussuhtes nelja tüüpi 
vägivalda: paarisuhte terrorit (intimate terrorism), vägivaldset vastuhakku (violent 
resistance), situatsioonilist paarivägivalda (situational couple violence) ja vastastikust 
vägivaldset kontrolli (mutual violent control). Märgitud liigid eristuvad üksteisest 
sellepoolest, mil määral kasutatakse sunduslikku kontrolli (coercive control) teise poole üle. 
Sunduslik kontroll on igapäevases suhtluspraktikas kasutatav taktika partneri käitumise 
jälgimiseks ja tema autoritaarseks suunamiseks talle endale soovitavas suunas partneris 
hirmutunde tekitamise abil. On leitud, et ohvrid tajuvad sunduslikku kontrolli palju enam 
emotsionaalselt laastavana kui füüsilist rünnakut (Kernsmith, 2008). Samas on sellise 
„rafineeritud“ käitumise märkamine, tõestamine ja tagajärgede tõsiduse tunnistamine üsnagi 
raske, eriti veel siis, kui ohver ning kultuurilised hoiakud andestavad selle motiive ja vorme.  
 
 
1. Paarisuhte terror 
 
Paarisuhte terrorit on Johnson ja Leone (2005: 323) defineerinud kui vägivallatseja püüet 
domineerida ja kehtestada üldist kontrolli partneri üle, milleks kasutatakse erinevaid võimu ja 
kontrolli kehtestamise taktikaid, sealhulgas ka vägivalda. Terrorile allutatud partner ei ole 
vägivaldne. Sunduslik kontroll on paarisuhte terroris keskne element. Vägivalda tuleb aga 
käsitleda kui partneri kontrollile allutamise vahendit, mitte juhuslikku viha ja pahameele 
väljaelamise viisi.  
 
Patriarhaalsed arusaamad ja asümmeetrilised soorollid on väga iseloomulikud sellisel terroril 
baseeruvale paarisuhtele. Seetõttu on ka kõige sagedamini terrori teostajaks mees ning 
ohvriks naine.  
 
Lähtuvalt Johnsonist (2008) võib paarisuhte terrorit kirjeldada vähemalt kuut liiki tegevuste 
ja teguritega.  
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Süstemaatiline kontroll. Toimepanija kasutab üleüldist kontrolli partneri elu ja tegevuste üle 
läbi kogu kooselu. Selleks rakendab vägivallatseja erinevaid taktikaid (näiteks materiaalsete 
ressursside omamise ja/või kasutamise piiramine).  
 
Priviligeeritu staatus. Vägivallatsejal on tugev omanikutunne partneri suhtes. Temale 
kuuluvad otsustamisõigus ja privileegid paljudes eluvaldkondades (näiteks raha kulutamises, 
perevälises suhtlemises). Mittekuuletumine ja vastandumine ei ole vägivallatseja silmis õige 
käitumine.   
 
Laste kasutamine partneriga manipuleerimiseks. Vägivaldne pool võib ära kasutada lapsi, 
nende kiindumust, et partnerit kontrollida, alandada või oma nõudmisi täitma panna. Partneri 
autoriteedi õõnestamine ja lastele esitatud korralduste vaidlustamine on üks levinud viise, 
kuidas vägivallatseja püüab lüüa kiilu teiste pereliikmete suhetesse ning kehtestada oma 
võimu (Bancroft ja Silverman, 2007). 
 
Partneri isoleerimine. Vägivallatseja võib isoleerida partneri nii otseses kui kaudses mõttes. 
Otsene isoleerimine sisaldab näiteks partneri lukustamist majja, sidevahendite äravõtmist või 
nende kasutamise takistamist, liikumise piiramist jne. Kaudne eraldamine tähendab 
sotsiaalsete sidemete katkestamist. Sõprade ja sugulaste silmis partneri halvustamise või 
nendega tüli norimise kaudu võib vägivallatseja saavutada olukorra, kus partner jääb 
isoleerituks ning toetuseta tema jaoks oluliste inimeste poolt. Sarnaselt võib vägivallatseja 
kahjustada ka partneri töösuhteid ja karjäärivõimalusi teda töökohal laimates või 
töökohustuste täitmist takistades.  
 
Väärtusetuse tunde tekitamine partneris. Üheks taktikaks partneri üle võimu saavutamiseks 
on tema alandamine, süüdistamine ja ebakompetentsuse rõhutamine. Sellise pideva 
emotsionaalse väärkohtlemise kaudu püüab vägivallatseja jätta muljet, nagu ei saaks partner 
ise elus hakkama ja tema peab hoolitsema ja vastutama partneri eest tekitades niiviisi kestva 
sõltuvussuhte. 
 
Vägivalla kasutamine vastupanu osutamise või mitteallumise korral. Füüsiline vägivald on 
üks võimalikest taktikatest, mida terrorist kasutab partneri allutamiseks oma kontrollile. 
Juhul, kui partner osutab vastupanu, tundub vägivalla kasutamine terroristi meelest olevat 
igati „õigustatud“.   
 
 
2. Vägivaldne vastuhakk       
                                             
Johnsoni (2008) järgi üritab enamus naisi, kes elavad eelpool kirjeldatud vägivallatsejaga, 
varem või hiljem vastu hakata. Olgugi, et naine võib kasutada vägivalda, ei ole tema 
käitumismuster võrdsustatav paarisuhte terroristi omaga. Erinevus seisneb partneri 
kontrollimises, mis ei ole vastuhakkaja eesmärk, küll aga on see omane terroristile. Johnson 
kirjeldab erinevaid vastuhakkamise motiive, milleks on enesekaitse, kättemaks ja 
põgenemine.  
 
Enesekaitse. Ohver võib kasutada vägivalda rünnaku ajal, et ennast kaitsta. Antud juhul võib 
ohver uskuda, et ta suudab vastu hakates ründava partneri rahunema sundida.   
 
Kättemaks. Mõningatel juhtudel võib ohvri rünnak olla põhjustatud soovist maksta 
terroristile kätte. Tavaliselt rünnatakse vägivallatsejat siis, kui ta seda kõige vähem oodata 
oskab. Selline vastuhakk võib lõppeda tõsiste vigastustega vägivallatsejale, välistatud ei ole 
isegi tema tapmine.  
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Põgenemine. Pärast aastaid kestnud terrorit võib lootusetust tundev ohver kujutada ette, et 
ainus võimalus pääseda lõputust vägivallaringist on tappa toimepanija.  
 
 
3. Situatsiooniline paarivägivald 
 
Situatsiooniline paarivägivald on üks levinumaid vägivallaliike paarisuhetes. Selle põhjused 
võivad varieeruda paariti ja intsidenditi. Füüsiliselt agressiivne võib olla nii üks partner kui 
ka mõlemad. Vägivalda partnerite vahel tekitavad ootamatud või lahendamata konfliktid, see 
võib olla või reaktsioon emotsionaalse pingeseisundi puhul. See vägivald võib olla 
plahvatuslik, tekkida mingi olukorra ajel ja see võib olla väga tõsiste tagajärgedega. 
Situatsioonilist paarivägivalda eristab paarisuhte terrorist sundusliku kontrolli puudumine. 
Niisugune agressiooniakt võib olla viha ja ärevuse väljendus, katse partneri tähelepanu püüda 
või teatud olukorda kontrollida (kuid mitte kogu partneri tegemisi).   
 
4. Vastastikune vägivaldne kontroll 
 
Vastastikust vägivaldset kontrolli esineb harva (Johnson, 2008). Tegemist on olukorraga, kus 
mõlemad partnerid rakendavad vägivalda, et saavutada üldine kontroll teise poole üle. Antud 
suhtes on mõlemad partnerid justkui paarisuhte terroristid.  
 
 
Vägivalla esinemissagedus paarisuhtes 

 
Paarisuhte vägivalla levimuse hindamine ei ole lihtne ülesanne, kuna ohvrit süüdistavate 
hoiakute ning vägivalla ilmsikstulemise tagajärgede hirmus ei tunnista paljud naised avalikult 
oma vägivallakogemusi. Erinevad uuringud on näidanud, et peaaegu iga viies naine on 
langenud praeguse või endise partneri vägivalla ohvriks, 8 – 29% naistest on kogenud oma 
paarisuhtes või intiimpartneri poolt füüsilist vägivalda (Johnson, 1998; Smith jt, 2002; Briere 
ja Jordan, 2004; Miller, 2006). Iga kaheteistkümnes naine on pidanud taluma seksuaalset 
vägivalda. 
 
Johnson (2006, 2008) on väitnud, et mitmed paarisuhtevägivalda mõõtvad uuringud toovad 
välja vägivalla esinemissagedusi, kuid tegelikult võivad need näitajad sisaldada täiesti 
erineva koosseisuga vägivallaliike. Näiteks on situatsiooniline paarisuhtevägivald ja 
paarisuhte terror kvalitatiivselt väga erinevad, mistõttu on oluline eristada vägivallatüüpe. 
Johnsoni (2008) järgi esineb ühiskonnas sotsioloogiliste uuringutega mõõdetuna kõige 
rohkem situatsioonilist paarisuhte vägivalda (86% kõikidest teatatud vägivallajuhtumitest), 
järgmisel kohal on terror (kuni 11%). Kohtusse, eriti varjupaikade vaatevälja, jõuavad kõige 
enam terrori ning vägivaldse vastupanu toimepanijad ja ohvrid. Johnson analüüsis vägivalda 
kasutanute soolist jaotust ning täheldas, et situatsioonilist vägivalda kasutavad mehed ja 
naised enam-vähem võrdselt. Seevastu on 89% paarisuhte terroristidest mehed ning 85% 
vägivaldsetest vastuhakkajatest naised.   
 
Miller (2006) püüdis tuvastada erinevaid paarisuhte vägivalla liike tuginedes sealjuures 
Johnsoni ja Ferraro (2000) lähenemisele. Miller leidis, et 8000 naisterahvast koosnevast 
valimist oli tõsist paarisuhtevägivalda, n.ö terrorit kogenud umbes 6% (füüsilised rünnakud ja 
vägistamine).  2,1% naistest oli lisaks eelnevale pidanud taluma ka partneripoolset jälitamist. 
Miller täheldas veel, et märgitud vägivalla liikidele on väga omane sunduslik kontroll, mida 
on kogenud suuremal või vähemal määral 14% naistest. 
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Paarisuhte vägivalla tagajärjed naisele 

 
Paarisuhtevägivallal on naisele väga kompleksne mõju. See võib mõjutada erinevaid 
valdkondi naise elus: eelkõige tervist, aga ka majanduslikku toimetulekut ja tööga hõivatust, 
sotsiaalset suhtlust jms. Tagajärgede tõsidus naisele sõltub oluliselt vägivalla raskusastmest ja 
kestusest. On leitud, et varasematel vägivallakogemustel on interaktiivne mõju hilisematele. 
Täpsemalt öeldes võib varem kogetud trauma, näiteks lapsepõlves või hilisemates suhetes 
juhtunu, mõjutada reaktsioone hiljem toimuvale vägivallale ning raskendada vägivalla 
tagajärgi (Briere ja Jordan, 2004). Johnson (2008) täpsustab, et kui naisele saab selgeks, et 
tema vastu suunatud vägivald ei ole juhuslik, vaid süstemaatiline ning tema kontrollimise 
teenistuses, siis seda enam võib naine kogeda pikaajalisi füüsilise ja vaimse tervise 
probleeme. Need naised kannatavad sageli krooniliste haiguste, depressiooni, traumajärgse 
stressi, madala enesehinnangu ja ärevushäirete all. Vägivalla korduv kogemine suurendab 
haavatavust ja lootusetusetunnet. Kasvav haavatavus vähendab omakorda ohvri 
vastupanuvõimet tagajärgedega toime tulla võimaldades üha tõsisemaid sümptomaatilisi 
reaktsioone järgnevate intsidentide korral.   
 
Vägivald toob naisele kaasa nii otseseid (näiteks füüsilise rünnaku korral vigastusi, 
verevalumeid, luumurde, peapõrutusi) kui ka pikema aja jooksul avalduvaid tagajärgi (näiteks 
vaimse tervisega seotud probleeme, psühhosomaatilisi ja genereeruvaid haigusi). Johnson ja 
Leone (2005) võrdlesid paarisuhte terrori ja situatsioonilise vägivalla tagajärgi ning leidsid, et 
terrori puhul on füüsilised rünnakud oluliselt sagedasemad, põhjustavad märgatavalt 
tõsisemaid vigastusi ning enam traumajärgset stressisündroomi kui situatsiooniline vägivald. 
Samuti on terrori ohvrite hulgas rohkem töötuid.  
 
Tööga hõivatus ja majanduslik iseseisvus on tegurid, mille häirimine ja takistamine kuuluvad 
paarisuhte terrori juurde, sest ebastabiilse finantsilise olukorraga naine on mehest tugevasti 
sõltuv. Johnson (2008) seletab, kuidas terroristlikud mehed võivad otseselt saboteerida naise 
töötamist. Näiteks võivad nad takistada naise tööl käimist, sinna õigeks ajaks jõudmist või 
naise tööülesannete täitmist. Haruldased ei ole ka juhtumid, kus mees jätab tahtlikult lapsed 
lasteaeda viimata või sealt toomata, või kahjustab naise tööl käimise riideid. Johnson lisab 
veel naise laimamise  töökohal. Sellised majandusliku vägivalla võtted aitavad paarisuhte 
terroristil hoida partner kindalt kontrolli all ja vältida tema lahkumist.  
   
 
 
Paarisuhtevägivallast Eestis 

 
Paarisuhtes toimuvat vägivalda on Eestis uuritud alates 2000. aastast. Raamat “Vaikijate 
hääled” (Kase, 2002) oli esimene väljaanne, mis andis üsnagi kompleksse pildi lähisuhtes 
toimuva vägivalla probleemist. Teos sisaldas nii intervjuusid ohvritega ja erinevate 
ekspertidega kui ka teoreetilisi artikleid sel teemal. Üleriigilisi uuringuid paarisuhtevägivalla 
ulatuse, liikide, põhjuste ja tagajärgede kohta on Eestis vähe tehtud. Märkimist väärib umbes 
tuhandese valimiga läbiviidud küsitlus 2003. aastal, mille tulemuste järgi iga viies 
täiskasvanud naine oli aasta jooksul langenud vägivalla ohvriks (Pettai ja Proos, 2003). 9% 
naistest oli kogenud kas füüsilist või vaimset ja füüsilist vägivalda, 4% seksuaalset. 7,3% oli 
saanud vigastusi, 1,3% isegi eluohtlikke vigastusi. Kõige sagedasemad vigastused oli 
verevalumid keha ja näo piirkonnas, seejärel luumurud. Autorite hinnangul katkes raskete 
vägivallajuhtumite tagajärjel umbes kahel tuhandel naisel rasedus. 
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Naistevastase vägivalla uuringu järgi hospitaliseeriti pärast vägivalla intsidenti  12% 
ohvritest, 20% neist läks ise arsti juurde (Pettai ja Proos, 2003). Samas teatas 17% ohvritest, 
et nad vajasid arstiabi, kuid arsti juurde ei pöördunud. Kõigist vigastusi saanud naistest 36% 
paranes “püstijalu”, töölt või koolist puudumata. 72% ohvritest oli väitnud endal olevat mõne 
kauakestva tervisehäire.  
 
Samal aastal viis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut läbi ka meedikute küsitluse (Kase ja 
Pettai, 2003). Veidi enam kui pooled tervishoiutöötajad on oma igapäevatöös puutunud kokku 
naistega, kes kannatavad kodus korduva vägivalla all ning on saanud sageli traumasid. 2004 – 
2005 kogusid Lääne-Eesti Politseiprefektuuri politseitöötajad iga perevägivalla väljakutse korral 
andmeid intsidendi kohta (Kase ja Pettai, 2005). Tulemustest selgub, et 70% kõikidest peres 
toimunud vägivalla juhtumitest oli toime pannud intiimpartner (abikaasa, elukaaslane, 
eksabikaasa). Valdavalt oli vägivallatseja mees. 40% perevägivalla ohvritest koges 
perevägivalda paar korda aastas, iga kümnes aga rohkem kui kord kuus. Politseistatistika 
kohaselt kutsutakse patrull välja enamasti siis, kui vägivallatseja on joobes ja füüsiliselt või 
seksuaalselt agressiivne. 28% intsidentidest lõpeb ohvrile kergemate või raskemate 
vigastustega. Märkimisväärne on see, et kolmandik lastest on ise perevägivalla ohvrid ning 
82% on vanematevahelise vägivalla tunnistajateks.  
 
Eestis puudub eraldi seadus või paragrahv seaduses, mis keelustaks otseselt paarisuhte või 
naiste vastu suunatud vägivalla või määraks selle toimepanemise eest karistuse. Seetõttu ei 
ole meil ka olemas täpset riiklikku statistikat paarisuhtevägivalla juhtumite kohta. Enamasti 
käsitletakse paarisuhtevägivalla juhtumeid kriminaalmenetluses kehalise väärkohtlemisena 
(Karistusseadustiku § 121 järgi on kehaline väärkohtlemine teise inimese tervise 
kahjustamine, löömine, peksmine või valu tekitamine muul moel). Eestis registreeriti 2007. 
aastal 4570 kehalise väärkohtlemise juhtumit, millest suure osa moodustasid lähisuhte- või 
koduvägivalla juhtumid (Sööt, 2008). Kõikidest kehalise väärkohtlemise juhtumitest 
moodustas 36% peresisese vägivalla intsidendid. Politsei registreeris 2007. aastal 2993 
peretüli teadet, millest umbes iga viies võeti arvesse kuriteona.  
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Soolise vägivalla mõju töökohal 
 
Töökoha vägivalla mõiste 

 
Töökohal toimuv vägivald on muutumas üha aktuaalsemaks teemaks maailmas. Järjest 
rohkem valitsusi, ametiühinguid ja organisatsioone pööravad sellele probleemile tähelepanu 
ning töötavad välja meetmeid vägivalla tõkestamiseks töökohal. Teadusmaastikul võib leida 
järjest rohkem uuringuid agressioonist ja ahistamisest tööl. Ent samas puudub üks konkreetne 
ja aktsepteeritud definitsioon, mistõttu on raske uuringutulemusi või statistikat kõrvutada ja 
probleemi ulatusest täpset ülevaadet saada.   
 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni praktikajuhendis vägivalla mõõtmiseks ja selle vastu 
võitlemiseks teenindussektoris on defineeritud töökohal toimuvat vägivalda järgmiselt: 

„Mis iganes töökaaslaste vahel toimuv tegevus, intsident või käitumine, mis väljub 
mõistliku käitumise raamidest, ja millega rünnatakse, ähvardatakse, kahjustatakse, 
vigastatakse isikut ning mis toimub töökohal või väljaspool seda.“ (ILO, 2003) 

 
Vastavalt definitsioonile jagab Rahvusvaheline Tööorganisatsioon vägivalla internaalseks ja 
eksternaalseks. Internaalse vägivalla osapooled on ainult töökaaslased, eksternaalses aga 
võivad osaleda peale töötajate mõned teised isikud töökohal (näiteks kliendid). Vägivald või 
toimuda töökaaslaste vahel nii horisontaalselt (sarnasel positsioonil olevate kolleegide seas) 
kui ka vertikaalselt (ülemuste ja alluvate vahel).  
 
Töökohavägivald hõlmab laia tegevuste spektrit  ning mitmed alaliigid on sisult omavahel 
kattuvad. Eristatakse füüsilist, vaimset ja psühholoogilist vägivalda. Füüsiline vägivald 
hõlmab niisuguseid juhtumeid nagu tapmine, peksmine, löömine, tõukamine, vigastamine, 
vägistamine ja röövimine. Verbaalse ja psühholoogilise vägivalla alla liigitatakse 
hirmutamine, ähvardamine, alandamine, põlustamine, ignoreerimine, laimamine, 
mõisturääkimine, kiusamine, jälitamine, solvavate kirjade ja sõnumite saatmine või 
telefonikõnede tegemine ning ahistamine (Chappell ja Di Martino, 1999; Fleming a Harvey, 
2002). 
 
Töökohal toimuva vägivallaliigi täpsustamiseks on kasutusel veel mõisted kiusamine (nii 
bullying kui ka mobbing), ahistamine (harassment), mis Einarseni (2000) arvates on 
Põhjamaade teadusmaastikul suisa sünonüümid. Kiusamine (bullying - tähenduses) oleks kui 
„süstemaatiline agressioon ja vägivald, mis on suunatud ühe või mitme indiviidi vastu toime 
panduna ühe või mitme isiku poolt“ (Einarsen, 2000:381). Olulised aspektid on veel 
intsidendi subjektiivne tajumine ebameeldiva ja kahjustavana ning vägivalla negatiivne mõju 
ohvrile. Erinevate teadlaste käsitluses sisaldab kiusamine erinevaid komponente, kuid laias 
laastus kätkeb see manipuleerimist (ohvri reputatsiooniga, tema võimalustega tööülesandeid 
sooritada, kaastöötajatega suhelda), sotsiaalset tõrjumist, pidevat kritiseerimist, hirmutamist, 
füüsilist sundust või rünnakuid.    
 
Kiusamine (mobbing - tähenduses) on Chappelli ja Di Martino (1999) järgi pigem verbaalset 
laadi vägivald, sisaldades pidevate negatiivsete märkuste tegemist või kritiseerimist, 
sotsiaalset isoleerimist, kellegi kohta laimujuttude rääkimist või valeinformatsiooni 
levitamist. Skandinaaviamaade mõttelaadi kohaselt võib see olla ka füüsiline agressiivne 
käitumine (Einarsen, 2000).  
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Ahistamine võib kätkeda endas mitmeid liike, nagu näiteks poliitiline, rassiline, religioosne ja 
seksuaalne ning see võib hõlmata verbaalseid, vaimseid või füüsilisi vägivalla akte või 
kavatsusi (Fleming ja Harvey, 2002). Ahistamine on teema, mida ametlikes dokumentides 
käsitletakse tihti soolise diskrimineerimise ühe osana. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivi 2002/73/EÜ kohaselt on isiku sooline ja seksuaalne ahistamine vastuolus naiste ja 
meeste võrdse kohtlemise põhimõttega. Ahistamist defineeritakse kui isiku sooga seotud 
soovimatut käitumist, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja 
ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Seksuaalseks 
ahistamiseks peab antud direktiiv seksuaalse olemusega mis tahes soovimatut sõnalist, 
mittesõnalist või füüsilist käitumist, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse 
alandamine, eelkõige luues ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava 
õhkkonna.  

Seksuaalse ahistamise temaatika on Eestis uus ja sageli ei mõisteta, mida see tähendab. 
Seksuaalne ahistamine ei ole midagi erandlikku, vaid see on levinud fenomen ja seda on 
mujal maailmas põhjalikumalt uuritud viimasel kolmel aastakümnel. Seksuaalse ahistamise 
defineerimise teeb problemaatiliseks see, et selles on nii objektiivseid (käitumuslikke) kui ka 
subjektiivseid (interpreteerivaid) aspekte (Reilly jt, 1986). Palju on diskuteeritud selle üle, et 
erinevad inimesed annavad kõneviisile, žestidele ja liigutustele erineva tähenduse (Haavio-
Mannila 1994). Sama inimene võib samu liigutusi mingis situatsioonis tajuda erinevalt. Mehe 
poolt ümber naise õlgade pandud käsi võib olla sõbralik kallistus, kuid naise jaoks ei pruugi 
see olla samana tajutud. Erinevate arusaamade, käitumisharjumiste kavatsuste ja tegevuste 
interpretatsioonide subjektiivsus teeb keerukaks soolise vägivalla juhtumite kindlakstegemise 
ja selle üle arutlemise väljaspool asetleidnud intsidenti. Ometi on nendes ühiskondades, kus 
seksuaalsest ahistamisest on rohkem räägitud ja organisatsiooni kultuuris peetakse oluliseks 
soolise võrdõiguslikkuse ning vastastikuse lugupidamise arendamist, seksuaalse ahistamise 
kui nähtuse osas sallimatus suurem (Haavio-Mannila 1994). 

Kuigi Eestis on teadlikkus seksuaalse ahistamise õiguslikust definitsioonist kesised, kuid 
ometi on selle mõistmisel liikvel mitmeid eelarvamusi. Näiteks usutakse, et peamiselt on 
seksuaalselt ahistatavateks naised ja et ahistatavad on ise selles süüdi. Uskumusi sellest, et 
seksuaalselt ahistatakse ainult “teatud naisi” ja et meeste seas on seksuaalse ahistamise 
sallivus suurem, on käsitletud mitmetes uuringutes (Mazer ja Percival 1989; Maypole ja 
Skaine, 1982; Schneider, 1982) Kiputakse arvama, et ahistatavad ise annavad selleks põhjust, 
nad käituvad valesti või riietuvad väljakutsuvalt. Seksuaalse ahistamise ümber on palju 
müüte, seda fenomeni samastatakse normaalse seksuaalkäitumisena, seksuaalse tähelepanu 
jagamisena, erootiliste suhete ja flirdi edasiarendusena, kus osapooled seavad ise piire 
(Lonsway jt, 2008). Seksuaalse ahistamise mõistmisel ilmneb ka topeltstandard, mille järgi 
meestele on seksuaalsuse väljendamisel lubatud rohkem kui naistele (Haavio-Mannila ja 
Kontula, 2003)  

Eesti Vabariigi seaduste järgi on seksuaalne ahistamine otsese soolise diskrimineerimise1 
alaliik, mille puhul on alluvus- või sõltuvussuhtes oleva isiku suhtes toime pandud soovimatu 
tahtlik verbaalne, mitteverbaalne või füüsiline seksuaalse olemusega tegevus, mille eesmärk 
või tulemus on teist isikut alandada, luues häiriv, ähvardav, vaenulik, halvustav või solvav 
õhkkond. Ohver võib antud mõiste kohaselt ka mitte osutada vastupanu põhjusel, et saada 
                                                 
1 Otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui 
koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras. Otsene sooline diskrimineerimine on 
ka isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapsevanemaks olemise, perekondlike 
kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega ning seksuaalne ahistamine.  
(Soolise võrdõiguslikkuse seadus, § 3, lõige 1, punkt 3) 
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tööle, koolitusele või teenistusse või säilitada töösuhe, tasu maksmine või muude soodustuste 
saamine (vt Soolise võrdõiguslikkuse seadus, § 3, lõige 1, punkt 5).  

Seksuaalse alatooniga füüsilist laadi käitumine võib olla näiteks mittesoovitud füüsiline 
kontakt, ulatudes kaastöötaja keha mittevajalikust puudutamisest, patsutamisest või 
muljumisest kuni pealesunnitud seksuaalvahekorrani (Rubenstein ja de Vries, 1993). 
Verbaalne käitumine seksuaalse ahistamise tähenduses on mittesoovitud seksuaalne 
lähenemiskatse, ettepanek või surve avaldamine seksuaalseks tegevuseks, pidev veenmine 
osalemaks sotsiaalses tegevuses väljaspool tööd, hoolimata selgelt eitavatest vastustest, 
vastumeelne flirtimine, peibutavad vihjed, kahemõttelised ja nilbed märkused. Kirjeldatud 
käitumisviisid määratlevad naist pigem seksuaalobjektina kui kolleegina.  

Mitteverbaalsete tegevuste hulka kuuluvad pornograafiliste või seksuaalselt ahvatlevate 
piltide või muu materjali näitamine, nende pealesunnitud eksponeerimine ja seksuaalse sisuga 
liigutuste või žestide tegemine. Selline käitumine võib panna naise ebameeldivust tundma või 
ähvardada ja õõnestada naise väärikust töökaaslaste silmis. Seksuaalsusel põhinev ahistamine 
viitab tegevusele, mis mustab ja naeruvääristab töökaaslast, on terroriseeriv või füüsiliselt 
väärkohtlev tema soo tõttu. Selline käitumine loob rusuva töökeskkonna ja tegelikult on 
kõigil õigus seksuaalsuse demonstreerimist ja mittesoovitud seksuaalset tähelepanu mitte 
taluda ning tööandjal on kohustus luua eluterve töökeskkond. 

 
Töökoha vägivalla esinemine 

 
Kolmanda Euroopa töötingimuste uuringu (Third Europien Survey on Working Conditions 
2000, ESWC-3) tulemuste põhjal on 2% töötajatest kogenud füüsilist vägivalda kolleegide 
poolt ning 4% personali hulka mittekuuluva isiku poolt (Paoli ja Merillie, 2001). Tulemused 
naiste ja meeste vahekorra kohta füüsilise vägivalla kogemisel on väga vastuolulised. 
Mõningate uuringute põhjal on naiste osakaal füüsilise agressiooni korral veidi kõrgem kui 
meestel, näiteks ESWC-3 puhul on vahe 1%, kuid on ka vastupidiseid leide. Näiteks Tjadeni 
ja Thoennesi  (2001) järgi on 33,7% naistest ja 79,3% meestest füüsilise rünnaku ohvrid 
töökohal. Sellised lahknevused viitavad selgelt metodoloogilistele erinevustele uuringute 
korraldamisel, eelkõige aga erinevate definitsioonide kasutamisele.  
 
Iga kümnes naine ja neljateistkümnes mees olid teatanud enda alandamisest tööjuures ning 
4% naistest ja 1% meestest on kogenud mittesoovitud seksuaalset tähelepanu (Paoli ja 
Merillie, 2001). Seksuaalsest ahistamisest andis ESWC-3 järgi teada 2% uuritutest, kusjuures 
naised sagedamini kui mehed. 2005. aasta Euroopa töötingimuste uuringus osales ka Eesti. 
Selle tulemuste kohaselt on olnud kiusamise või ahistamise ohvriteks töökohal umbes 7% 
naistest ja 5% meestest (Women and violence at work, 2007). Samas on 3% eestlannadest 
märkinud, et neile on osutatud ebameeldivat seksuaalset tähelepanu. 2005. aasta Euroopa 
riikide tulemused näitasid, et nooremad naised vanuses 15 kuni 29, on oluliselt sagedamini 
kiusamise ja ahistamise sihtmärgiks kui sama vanad mehed või vanemad naised. Eriti paistab 
märgitud erinevus silma mittesoovitud seksuaalse tähelepanu korral: siis on 15-29-aastaste 
naiste osakaal peaaegu kolm korda kõrgem kui 30-49-aastaste ja üle 50-aastaste naiste oma. 
Norra uurijad Einarsen ja Skogstad (1996) leidsid seevastu, et vanemad töötajad on 
sagedamini kiusamise ohvrid kui nooremad, sest eakamate aktsepteeritava käitumise 
taluvuslävi on madalam ning nad ootavad enda respekti ja austusega kohtlemist.  
 
Eestis on seksuaalse ahistamise teemat käsitletud soolise võrdõiguslikkuse monitooringus. 
Tulemuste järgi oli kogenud seksuaalset ahistamist iga kolmas naine valdavalt sõprade, 
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tuttavate või võõraste poolt (Järve, 2006). Töökaaslaste poolt toime pandud ahistamisest 
teatas iga viies naisterahvas (21%), kliendipoolsest ahistamisest aga 12%. Ka selle uuringu 
kohaselt oli seksuaalse ahistamise ohvriks valdavalt noored naisterahvad.  
 
Monitooringu andmetel olid kiusamise toimepanijateks pooltel juhtudel ainult mehed, 30% 
ainult naised ning iga viies ohver oli teatanud mõlemast soost vägivallatsejast. Mehi kiusati 
valdavalt meeste poolt, naisi väärkohtlesid mehed ja naised mõlemad. Kõige sagedamini on 
ahistajad ohvritega samal positsioonil, aga ahistajateks võivad olla ka alluvad või ülemused 
(Cleveland ja Kerst, 1993).  
 
Vägivalla tase varieerub oluliselt majandusharuti. Näiteks on teada, et kõige sagedamini 
toimub vägivallaintsidente tervishoiu-, sotsiaal- ja isikuteenindus- ning haridussfääris 
(Chappell ja Di Martino, 1999; Women and violence at work, 2007). 2005. aasta Euroopa 
Töötingimuste uuringu järgi on ahistamist ja mittesoovitud seksuaalset tähelepanu kogenud 
kõige rohkem hotellide ja restoranide töötajad. Mainitud valdkondades on naistööliste 
osakaal suurem, sellest ka kõrgem vägivalla ja seksuaalse ahistamise tase. 
 
Töökoha vägivalla toimumise seletused 

 
Vägivalla kasutamist töökohal võivad põhjustada väga erinevad tegurid alates organisatsiooni 
karakteristikutest kuni personaalsete iseärasuste ja kultuuriliste hoiakuteni, samuti nende 
tegurite koosmõju. Leymann (1996) väidab, et eksisteerib neli olulist faktorit, mis võivad 
tõenäoliselt tingida kiusamise töö juures: (1) puudulik töö planeerimine, (2) puudulik 
juhtimine, (3) ohvri sotsiaalselt kaitsetu positsioon ja (4) madalad moraalistandardid 
töökohal. Sellele loetelule võib lisada veel kolleegidevahelise konkurentsi ülesannete 
saamises ja täitmises, staatuses ja saavutustes, samuti rivaalitsemise ülemuse heakskiidu ja 
soosingu pärast (Vartia, 1996). Selgete organisatsiooni käitumisreeglite ja normide 
puudumine ning kehv töökorraldus viivad kergesti töökaaslaste vaheliste konfliktideni. Kui 
töötajatel puudub oskus konstruktiivselt tülisid lahendada ja ülemus/tööandja ei sekku või ei 
tee ebameeldivatest olukordadest välja, siis võivad konfliktid eskaleeruda (Leymann, 1996).   
 
Üheks oluliseks teguriks kiusamise või ka seksuaalse ahistamise kasutamisel on võimu 
motiiv.  Seksuaalset ahistamist võrdsel või kõrgemal positsioonil olevate töötajate suhtes võib 
näha kui püüet saavutada võimu või vähendada võimuerinevusi ahistaja ja ohvri vahel 
(Cleveland ja Kerst, 1993). Lisaks võimu saavutamise püüdlustele on üheks oluliseks naiste 
vastu suunatud vägivalda soodustavaks faktoriks naise rolli kajastavad arusaamad nii 
ühiskonnas kui ka töökollektiivis. Feministliku perspektiivi kohaselt esineb töökohal rohkem 
seksuaalset ahistamist, kui organisatsioonis valitseb seksistlik, mehe üleolekut ja soolist 
ebavõrdsust pooldav ideoloogia (Matchen ja DeSouza, 2000; Pina jt, 2009). Seda toetab 
asjaolu, et naised töötavad sagedamini alluvatel kohtadel.  
 
Vertikaalne sooline segregatsioon näitab soolisi alluvussuhteid, sooliselt polariseerunud 
hierarhilist jaotust töökohal. Naise koht tööorganisatsioonis kipub olema pigem alluva kui 
juhi rollis, kusjuures ka naistekeskne amet ei välista meesülemusi. Eesti tööturul on niisugune 
vertikaalne sooline segregatsioon levinud ja paljudes asutustes töötavad naised sagedamini 
meessoost ülemusega töökohal kui vastupidi (Helemäe, 1996). Ahistamise käigus toodetakse 
ja säilitatakse tööalaseid meeste-naiste võimusuhteid ja stereotüüpseid soorolle: meeste 
agressiivsust, võimu, saavutustele orienteeritust ja domineerimist, naiste passiivsust, alluvust, 
retseptiivsust ja kuulekust.  
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Meeste-naiste võimu hierarhia ja seksuaalse ahistamise seotust kinnitasid ka Mueller koos 
kaasuurijatega (2001) Ameerika Ühendriikide telefonitööstuste tööliste valimi põhjal. Nimelt 
naised, kes töötasid meeste poolt juhitud töörühmades ja n.ö maskuliinsetes ametites, kogesid 
kõige enam seksuaalset ahistamist. Lamesoo (2005) intervjueeris Eestis haiglaõdesid nende 
seksuaalse ahistamise kogemuste kohta. Tulemustest selgus, et õdesid häiris arstidepoolne 
seksuaalne ahistamine rohkem kui patsientide poolt toime pandud samasisuline käitumine. 
Lamesoo järeldab, et kuna arst on ülemus ja õe suhtes võimupositsioonil, siis ohvrid 
tunnevad enam kaitsetust ning võimetust vägivallatsejale vastu hakata ja end kaitsta. Samas 
tajuvad õed end patsisendi suhtes domineerival positsioonil olevana. Pealegi, patsiendid 
tulevad ja lähevad, aga arst kui ülemus jääb. Lamesoo lisab veel, et õdede arvates ei tee 
meesarstid üldiselt seksuaalse sisuga märkusi samal tasandil olevatele naisarstidele, kuna 
nendevahelistes suhetes on rohkem vastastikkust austust. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et mida lubavam ja tolerantsem on organisatsiooni poliitika 
seksuaalse ahistamise ja sugude ebavõrdsuse suhtes, ning mida nõrgemad on moraalinormid 
ja eetilised põhimõtted kollektiivis, seda tõenäolisemalt toimub sellises töökohas ka rohkem 
kiusamist ja ahistamist.  
 
 
 
Töökoha vägivalla tagajärjed naisele 

 
Vägivald töökohal avaldab naisele väga mitmekülgset mõju. Eelkõige mõjutab see naise 
tervist põhjustades stressi või isegi vigastusi. Näiteks töötajad, keda on tööl ahistatud või 
kiusatud, kannatavad peaaegu neli korda sagedamini vaimse tervise probleemide all nagu 
unehäired, ärevus, ängistus (Women and violence at work, 2007). Mida sagedasem on 
vägivald, seda enam vähendab see ohvri psühholoogilist ja emotsionaalset heaolu, tekitades 
isegi traumajärgse stressi sündroomi või viies enesetapuni (Mayhew ja Chappell, 2007). 
Ohvrid on maininud ka apaatia, abituse, pideva väsimuse, sotsiofoobia ja psühhosomaatiliste 
häirete tekkimist (Einarsen, 2000).  
 
Vägivallaohvrid peavad vaimset vägivalda märksa enam kahjustavamaks kui füüsilist 
agressiivsust. Samas on ka füüsilise vägivalla tagajärjed väga tõsised. Erinevate uuringute 
järgi on 25 kuni 53 protsenti naissoost ohvritest saanud vigastada töökohal toimunud 
vägivalla käigus (Fisher ja Gunnison, 2001; Tjaden ja Thoennes, 2001). Fisheri ja Gunnisoni 
(2001) järgi on iga neljas naine töölt puudunud vigastuste tõttu, veidi enam kui kolmandik 
vigastatutest on töölt puudunud vähemalt ühe nädala. Muudel vägivallaga seotud põhjustel 
(näiteks pöördumine politseisse, kohtusse) on pidanud töölt eemal olema 7% ohvritest. Töölt 
puudumine on pea pooltele kannatanutele kaasa toonud kaotuse töötasus. Neljanda Euroopa 
töötingimuste uuringu järgi on kiusamise ohvrid viibinud töölt eemal isegi kauem kui 
füüsilises vägivallas kannatanud. See võib tuleneda asjaolust, et vaimse tervisega seotud 
haiguste (näiteks depressiooni) ravi kestab kauem kui mõnest vigastusest paranemine.  
 
Lõppkokkuvõttes vähendab vägivald töökohal oluliselt ohvri rahulolu töö ja töökeskkonnaga 
(Women and violence at work, 2007). Pideva hirmu, ärevus, terviseprobleemide ja väsimuse 
tõttu väheneb kontsentreerumisvõime ja kahandab tootlikkust. Lisaks mõjub vägivald 
töökaaslase suhtes laastavalt ka kogu kollektiivi interaktsioonile ja ühtekuuluvustundele. On 
täheldatud, et vägivalla negatiivset mõju aitab kompenseerida sotsiaalne toetus töökaaslaste 
või lähedaste poolt. Nimelt aitab see tõsta ohvri vastupanuvõimet ning vähendada 
haavatavust ja negatiivset toimet tervisele (Einarsen, 2000).   
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GVEI uuringu metoodika 
 
Käesolevas uuringus keskenduti soolise vägivalla fenomenile, täpsemalt kahte liiki soolisele 
vägivallale: 

1. Sooline vägivald paarisuhtes, mida mõisteti kui füüsilist, psühholoogilist, seksuaalset 
ja majanduslikku vägivalda naise vastu tema meessoost partneri või ekspartneri poolt.   

2. Sooline vägivald töökoha kontekstis, mida mõisteti kui igat liiki diskrimineerimist või 
vägivaldseid akte (füüsiline, psühholoogiline, majanduslik, seksuaalne), mis on 
suunatud naiste vastu, mis leiavad aset töökohal ning baseeruvad inimese 
sookuuluvusel. See tähendab, et vägivalda ja diskrimineerimist kasutatakse kui 
soolise võimu rakendamise mehhanismi. Töökoha vägivald võib sisaldada näiteks 
seksuaalset ahistamist, kiusamist, palga ja emaduspuhkusega diskrimineerimist. 
Vägivald võib toimuda nii võrdsel positsioonil olevate töökaaslaste vahel kui ka 
alluvussuhetes.  

 
GVEI projekti eesmärgiks oli jõuda vägivalla mõju kirjeldavate mõõdetavate indikaatoriteni. 
Ühe osana selle saavutamiseks koguti andmeid, mille põhjal töötati välja kvalitatiivsed 
vägivalla mõju indikaatorid. Nende andmete saamiseks otsustati teha personaal- ja 
rühmaintervjuud. Uuringu meetoditeks olid näost näkku süvaintervjuud vägivalda kogenud 
naistega ning fookusgrupi intervjuud ekspertidega, kes töötavad või puutuvad oma töös 
kokku vägivalda kogenud naistega. Kvalitatiivse intervjuu eeliseks on asjaolu, et see 
võimaldab paremini mõista intervjueeritava perspektiivi ja näha aspekte, mida näiteks 
kvantitatiivse uuringuga välja ei tule. Naised võisid vabalt väljendada oma kogemusi, tundeid 
ja mõtteid seoses uuritava fenomeniga.  
  
Kõik projektis osalenud neli riiki (Eesti, soome, Itaalia ja Hispaania) pidid teostama uuringu 
sarnase metoodika alusel. Valimi moodustamise kriteeriumid olid järgmised: naise täisealisus 
(vanem kui 18 eluaastat), erinevate vanusgruppide esindatus (18-30, 31-45, üle 45-aastased), 
eelpool kirjeldatud vägivalla kogemuse olemasolu (kogemused hõlmaksid vaimset, füüsilist, 
seksuaalset ja/või majanduslikku vägivalda). Eestis oli valimi suuruseks oli planeeritud 
kaheksa paarisuhte ja seitse töökoha vägivalla ohvrit. 
 
Uuringus püüdsime vältida naiste otsimist sotsiaaltöötajate või naiste varjupaikade kaudu 
põhjusel, et valim sisaldaks ka naisi, kes ei ole abi otsinud. Respondentide leidmiseks 
kasutasime lumepallimeetodit (vägivalda kogenud naised teadsid ise soovitada mõnda oma 
tuttavat, kes on samuti olnud ohver) ja uuringust osavõtmise reklaamimist peamiselt naisi 
sisaldavates elektroonilistes listides. Lumepallimeetodil saime valimisse seitse paarisuhtes ja 
kolm töökohal vägivalda kogenud naist. Töökoha vägivalda kogenuid oli raskem leida, sest 
nagu meile sageli öeldi, et “kindlasti juhtub naiste ahistamist töökohal tihti, kuid nendest 
asjadest ei räägita”. Samas on vale arvata, et paarisuhte vägivalla all kannatanuid on raske 
leida ja nad ehk ei soovi sellel teemal rääkida. Kuulutuse peale reageeris kokku üheksa 
paarisuhte vägivalda kogenud naist, kellest neljale ütlesime ära, kuna valimimaht oli juba 
ületatud ja ajalise piirangu tõttu ei olnud kõigiga võimalik intervjuud läbi viia. Tabelis 1 on 
toodud intervjueeritute vanusgrupp, ametlik perekonnaseis, kooselulisus küsitlemise hetkel 
ning laste olemasolu. Kõiki paarisuhte vägivalda kogenud naised nimetasime Piretiteks ja 
töökohal Viiadeks (number näitab respondendi järjekorda valimis). Naiste keskmine vanus 
valimis oli 42 aastat. Noorim oli 19 ja vanim 62-aastane. Neli naist elas intervjueerimise ajal 
koos oma vägivaldse partneriga, ülejäänud paarisuhte vägivalda kogenud naised oli kas 
lahutanud või lahku elama kolinud. Lapsed olid olemas pea kõigil naistel, keskmiselt oli 
naisel kaks kuni kolm last. Viiel naisel olid lapsed juba täiskasvanud. 
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Küllaltki paljudel naistel meie valimis oli kõrgharidus: kuuel paarisuhte vägivalla ohvril ja 
sama paljudel töökoha vägivalla ohvritel. Kaks naist olid intervjueerimise ajal töötud ning 
kaks oli väikeste lastega kodus, ülejäänud töötasid. Kaheksa respondenti (neist kuus 
paarisuhte ja kaks töökoha vägivalla ohvrit) elas maal. 
 
Tabel 1. Vägivalda kogenud naiste valim (Piret – paarisuhte vägivalla ohver, Viia – 
lähisuhte vägivalla ohver) 
Nimi Vanusgrupp Juriidiline 

perekonnaseis 
Kooselulisus 

 
Laste 

olemasolu 
Piret 1 Üle 45 Abielus Ei On 
Piret 2 Üle 45 Lahutatud Ei On 
Piret 3 18 - 30 Abielus Jah On 
Piret 4 18 - 30 Vallaline Ei Ei 
Piret 5 Üle 45 Lahutatud Ei On 
Piret 6 Üle 45 Lahutatud Ei On 
Piret 7 Üle 45 Abielus Jah On 
Piret 8 18 - 30 Eraldielav Ei On 
Piret 9 Üle 45 Kooselus Jah On 
Piret 10 Üle 45 Abielus Jah On 
Piret 11 18 - 30 Lesk  Ei On 
Piret 12 31 - 45 Eraldielav Ei On 
Viia 1 Üle 45 Abielus Jah On 
Viia 2 Üle 45 Abielus Ei On 
Viia 3 Üle 45 Abielus Jah On 
Viia 4 31 - 45 Vallaline Ei Ei 
Viia 5 31 - 45 Abielus Jah On 
Viia 6 Üle 45 Abielus Jah On 
Viia 7 18 - 30 Vallaline Ei Ei 
 
Intervjuud viisime läbi enamasti naise kodus või siis mõnes naise jaoks turvalises kohas. 
Intervjuud naistega kestsid 45 minutist nelja tunnini. Intervjuu käigus palusime naisel rääkida 
oma kogemustest vägivaldses paarisuhtes või töökohal ning tagajärgedest, mida vägivald 
neile põhjustas.  
 
Lisaks intervjuudele naistega viisime läbi intervjuud ekspertidega: kaks rühmaintervjuud ning 
kaks privaatintervjuud paarisuhte vägivalla spetsialistidega ning üks fookusgrupi- ning kaks 
privaatintervjuud töökoha vägivalla spetsialistidega. Kokku küsitlesime kolmeteist eksperti. 
Osade ekspertidega privaatintervjuu tegemise tingis nende tihe päevaplaan, mistõttu ei 
õnnestunud neid fookusgruppidesse saada.  
 
Ekspertide valim paarisuhte vägivalla puhul sisaldas kahte spetsialisti naiste varjupaigast, 
kahte psühholoogi, kahte laste ja perede probleemidele spetsialiseerunud politseitöötajat, ühte 
prokuröri ja ohvriabitöötajat. Töökoha vägivalla eksperte Eestis oli oluliselt raskem leida. 
Tööinspektsiooni ametnikud keeldusid rühmaintervjuust ning väitsid, et neil ei ole töökohal 
toimunud soolise vägivalla juhtumeid olnud ja nad ei ole seega piisavalt informatiivsed 
respondendid. Antud vägivallaliigi ekspertide fookusgrupis osalesid spetsialistid, kes 
tegelevad soolise võrdõiguslikkuse edendamisega Eestis. Nendeks institutsioonideks, kus 
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kujundatakse soolise võrdõiguslikkuse poliitikat on soolise võrdõiguslikkuse osakond, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik2, õiguskantsler ja tema büroo töötajad. 
 
Kõik intervjuud nii naistega kui ekspertidega transkribeeriti ja tulemusi analüüsiti 
isikustamata kujul. Naiste intervjuude tulemuste esitamisel kasutame nimesid Piret ja Viia 
koos vastava respondendi järjekorranumbriga.  
 
 
 
 
GVEI uuringu tulemused 
 
Paarisuhtevägivald – naiste perspektiiv 
 

Paarisuhtevägivalla interpretatsioonid 

 

Narratiivid vägivalla kogemustest  

 
Intervjueeritud naised erinesid paarisuhtevägivalla temaatikast teadlikkuse ja selle kohta 
kasutatavate mõistete poolest. Osad intervjueeritavad ütlesid, et väljendid nagu 
“perevägivald”, “paarisuhtevägivald” või “naiste vastane vägivald” on neile arusaadavad, 
kuna antud teemasid on meedias käsitletud ja nende jaoks ei ole vajadust kasutada n.ö 
“pehmemaid” väljendeid.  
 

Ütlen ausalt, et oma abielu jooksul olen kogenud kõike. Kõike füüsilist ja puha. 
Tähendab, ma olen lugenud, et te liigitate perevägivalda füüsiliseks ja ... Mida veel 
on? [pärast intervjueerija vastuse kuulmist] No igatahes on ta mind peksnud ja 
löönud ja alandanud väga palju. (Piret 5) 

 
Mõned naised olid kimbatuses leidmaks sobivaid nimetusi vägivaldsetele situatsioonidele, 
mis olid nende elus ette tulnud. Intervjueeritavad on kirjeldanud intsidente ja konflikte üsnagi 
detailselt, kuid tundub, et päris palju jäi veel ütlemata. Samas on kõik need lood, kus ehk 
kõige tõsisemaid asju ei öeldagi välja, väga valusad rääkida ja kuulata.  
 
Kõik naised ei kasuta oma kõnes vabalt väljendeid “füüsiline vägivald”, “vägistamine”. Ühe 
intervjueeritud naise kõnepruuki ei kuulunud sõna “vägivald” ja ta eelistasid mehe füüsilist 
agressiivsust nimetada “kurjuseks” või “karistamiseks”. Naine oli olnud vägivaldses suhtes 
ligi nelikümmend aastat, kuid ta ei nimetanud kordagi seda suhet vägivaldseks. Pigem arvas 
ta, et tema kogemused ei ole midagi erilist ja ta on näinud “tõsiselt pekstud naisi”, kes on 
tema meelest ka ise toimunus süüdi.  
 

Intervjueerija: Kas te olete ka miilitsat või politseid välja kutsunud? 
Naine: Ei. Peale ühte korda ma rohkem ei ole kutsunud. Üks kord ma kutsusin, kui ta 
lõhkus ja laamendas. Siis oli miilits veel. Ja tal tuli käia seltsimehekohtus aru 
andmas. Ta oli pärast seda väga pahane. Selle eest ta mind karistas, ja mul on neid 

                                                 
2 Tänu võrdse kohtlemise seaduse vastuvõtmsele Riigikogus detsembris 2008. aastal, laienevad soolise 
võrdõiguslikkuse voliniku ülesanded veel mitmetele vähemusgruppidele ja uueks amtinimetuseks on soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja. Idee poolest peaks 
volinikul olema oma büroo, tegelikkuses aga on antud vaid üks abiline ja riigipoolsed ressursid on olnud napid. 
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karistusi juba küllalt, ei taha rohkem enam. Selle eest ma sain tohutud karistused, 
kõik juuste kakkumised ja löögid. Põhilised löögid olid pähe ja selga ja 
käteväänamised. Aga mina enam ei kutsunud ja see jäi viimaseks. Nüüdki kui ta 
mõnikord karistab, siis ta küsib, et kas jooksed nüüd ka jälle politsei juurde. Ma ütlen, 
et ei enam. Küll teda kuinagi omad vitsad peksavad. Kuri tasutakse alati tagasi. (Piret 
10) 

 
Antud näide illustreerib, kuidas pikka aega vägivalda kogenud naised omandavad teatud 
toimetulekustrateegiad lõputuna ja lootusetuna tunduvas olukorras: püüavad vägivalla 
tõsidust pisendada, kogemusi ümber nimetada või suisa eitada. Märgitud strateegia aitab 
naisel end veenda, et olukord ei olegi tegelikult nii hull ja ta suudab veel toime tulla. Ohvrid 
süüdistasid paljuski iseennast. Ka viimases näites termin “karistamine” viitab selgelt 
“eksinud inimese”, antud juhul siis naise, korrale kutsumisele. Teisalt aga välditakse selliste 
mõistete kasutamisega olukorra õigete nimetustega kutsumist ja seeläbi ka situatsiooni 
tõsidusega silmitsi seismist. Piret 10 on otsustanud abiandvate organite poole mitte pöörduda 
ja seega on ta vägivallast väljapääsu enda jaoks blokeerinud. 
 
Intervjuude põhjal tundub, et eelpool kirjeldatud repertuaar on rohkem omane eakamatele 
naistele, kes ei ole niivõrd kursis inimõiguste ja naistevastase vägivalla temaatikaga või kelle 
jaoks on see informatsioon jäänud liiga kaugeks. Siinjuures tuleb rõhutada, et “pehmete” ja 
olukorra kohta ebaadekvaatsete mõistete kasutamine võib vähendada naisel abisaamise 
tõenäosust, sest väljaspool suhteringi oleval inimesel on raske hoomata olukorra tõsidust.  
 
Naiste kirjelduste kohaselt varieerus meeste käitumine taktikalisest kontrollist ja 
manipuleerimisest jõhkra füüsilise ja seksuaalse vägivallani. Valimis oli naisi, kes ei olnud 
kogenud küll füüsilist vägivalda, aga see-eest kurnavat rafineeritud psühholoogilist vägivalda 
ja ajupesu. Peaaegu iga intervjueeritud naine oli pidanud taluma mehe armukadedust ja 
kontrolli. Näiteks võis mõni mees helistada naisele kümneid kordi tunnis või lasta oma sõbral 
naise tegemisi jälgida Näiteks oli Piret 5 mees varasema kohtuliku karistusega ning mehel oli 
probleeme rahaliste tehingute tegemisega ja püsiva töökoha pidamisega, mistõttu ta oli 
pidevad rahahädas. Kõik arvukad päeva jooksul tehtud terroriseerivad telefonikõned maksis 
naine ise pärast kinni. 
 
Naise poolt kogetud füüsilise vägivalla ampluaa oli vägi lai: peale löömiste ja peksu, oli naisi 
juustest tiritud ja järel lohistatud, visatud vastu seina, ohtlike esemetega taga aetud või 
visatud, tapmise eesmärgil tulistatud. Oma narratiivides väljendasid naised suurt hirmu mehe 
agressiivsuse ees ja ka hirmu sellele vastu hakata. Seetõttu tuli nii mõnelgi naisel hullema 
ennetamiseks mehe tõekspidamisi tunnistada või tema nõudmistele alluda.  
 

[P]urjus peaga on tal tohutu jõud. Ta on mind jalaga selga löönud, sõrmed silma 
pannud, näe nii, ja kahe silma vahele löönud. Sõnnikuhargiga on ta mind taga 
ajanud. Näiteks tuleb vannituppa. Mina pesen seal ja tema tuleb vannituppa ning 
lükkab mind nurka ja annab muudkui plaks ja plaks. Mida ma teen? Loomulikult sa ju 
kardad vastu hakata. (Piret 5) 
 
Ja siiamaani korrutab, et see ei olnudki minu laps, et see oli kellegi teise oma. 
Sellepärast tegidki aborti. Ja vaat sellega kütab ennast jälle üles. Ja kui sa hakkad 
ennast kaitsma ja ütlema, et ei olnud nii, siis tuleb kätega kallale. Nii et ma olengi 
öelnud, et oli jah, kui ei saa kuskile ära minna. Aga sellist suurt vägivalda ma ei ... No 
vahel olid mul ka silmad sinised. Ja ükskord olin tund aega pliidi ja kuuma raudahju 
vahel peidus. Seal on selline kitsas vahe, et kõhtu sisse tõmmates mahub ära. Selle 
tulemusena kõrvetasin kõhu ära, et ahi oli ju köetud. (Piret 10) 
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Abielu- või kooselusisene vägistamine ei olnud pea pooltele naistele meie valimis võõras 
kogemus. Armukadedus ja seksuaalvahekord olid teemad, mis nii mõneski peres viis 
tõsisema füüsilise vägivallani, sealjuures ka pealesunnitud suguühteni. Pidev hirm ja terror 
olid röövinud nii mõnelgi naisel isu mehega intiimsuhtesse astuda, aga kuna keelduda ei 
julgetud ja muud lahendust ka olukorras ei suudetud leida, siis tuli naistel alluda mehe tahtele 
ja tunda end nagu “laud voodis”.  
 

Ja kui sa purjus inimesega voodisse ka ei läinud, siis sellega ongi need suured tülid 
alguse saanud. Sellega tuli juba kätega kallale, korra lõi juba jalaga kõhtu. Mõnikord 
tuli alluda ka tema nõudmistele, olla ka vastu tahtmist. (Piret 10) 
 

 
Narratiivid vägivaldsetest meestest 
 
Naiste narratiivid meestest on üsnagi ambivalentsed. Ühest küljes kujutatakse partnereid kui 
südametuid julmureid, kes on neile kõvasti kannatusi tekitanud. Teisalt tuntakse meestele 
kaasa ning nähakse neis õnnetu ja traagilise minevikuga inimesi. Samuti kipuvad naised 
uskuma, et nende mehed või elukaaslased on tegelikult head inimesed, aga vägivalla tingivad 
igasugused eksternaalsed tegurid: alkohol, halvad sõbrad, töötus, trotslikud ämmad-äiad, 
pingeline ning vägivallaga kokkupuutevõimalusi eeldav töö (nagu seda eeldavad teatud 
elukutsed nagu korrakaitsja, turvatöötaja vms). 
 

Kui ta kaine oli, oli ta väga ideaalne isa. Siis ta palju ei räägi, aga vot purjus peaga, 
siis tulid need pursked. Ja eks ta vast kodust keerutati ka oma vanemate poolt üles. 
/.../ No nii oli, et kui ta purjus oli, siis ma hoidsin ikka sinna ukse poole, et välja saab 
minna. /.../ Aga iseloomult ma ei saa ütelda, et ta halb on. (Piret 10) 

 
Naiste juttudest selgub, et usutakse ja loodetakse meeste muutumist vägivallavabaks ning 
pöördumist “normaalsesse olekusse”. Selle nimel on naised püüdnud kohandada end veel 
rohkem meeste nõudmistega, olla “paremad” ja “sõnakuulelikumad” kaasad. Piret 1 pidas 
mehe parendamist lausa enda eluülesandeks. 
 

Aga loomulikult ei saanud ma ju oma kohustust jätta. Kui ma olin ju võtnud endale 
eluülesande, siis ma pean selle lõpuni viima. Ja võib olla eluülesandeks ongi see, et 
seda nagu ümber kasvatada või ümber elada, et see vägivald, et selle põhjused nagu 
kuidagi tuua välja ja sellega tegelda ja et viia see inimene tagasi normaalsesse 
seisundisse. Ma olen endale võtnud, et ma pean seda inimest vedama, kasvõi tori 
hobuse suurt raskust, see on mu eluülesanne. Ja ma ikkagi läksin tagasi ja ma lootsin, 
et ehk asjad paranevad. Ma mitu korda läksin tagasi. Ma püüdsin olla 
tagasihoidlikum ja mitte teda ärritada ja, ühesõnaga, mitte anda põhjust. (Piret 1) 

 
Osad naised väitsid, et neil ei ole võimalik meest maha jätta, sest viimase tervis on 
halvenemas või tuleb mehe alkoholilembuse tõttu tal silm peal hoida. Üks eakam proua 
leidis, et kuna on hulk aastaid koos ära elatud, siis nüüd vanas eas ei ole enam mõtet lahutada. 
   

Nojah, aga siis kui ma näen, et ta seal nädal aega üksinda kodus on, armetu, 
söömata, suitsus, purjus, ikka lähed viid talle leiba. Koer ka on. Ikka elad koos. Ega 
me lahku enam lähegi. Nüüd ei ole enam  mõtet. (Piret 10) 
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Narratiivid paarisuhtevägivalla ohvritest 

 
Intervjuudest peegeldud, et vägivalda kogenud naistel on juurdunud tava end toimunus 
süüdistada. Selline mõtlemisviis on täiesti mõistetav. Ühest küljest kuulub naise vägivallas 
vastutavana kujutamine mehe repertuaari. Mees võib pidevalt naisele sisendada, kuidas too 
on oma tegemiste/tegematajätmistega, oma rumaluse või mis iganes omadusega põhjustanud 
mehe pahameele ja viinud ta olukorrani, kus mehel ei olnud teist valikut, kui kasutada 
füüsilist jõudu. Samas näevad ühiskonnas levinud soorollid naist pere ja eriti abielu 
emotsionaalse heaolu ja harmoonia eest vastutavana. Eriti raske näib olevat neil naistel, kelle 
lähedased (päritoluperekond) naise kogemusi ja elu läbi stereotüüpsete hoiakute prisma 
vaatavad.  
 

Minu esimene abielu oli vägivaldne ja ma tulin ära, kui mu lapse elu oli ohus. Ennem 
ei saanudki aru. Vanemad tegid kogu aeg selgeks, et ma olengi süüdi ja õigus on 
mehe poole. Ise olen ma süüdi, et ma üldse selle mehe valisin. Ise ma selle mehe 
valisin, nüüd ela! (Piret 7) 

 
Paraku kipub naistel enesesüüdistamine üle kanduma ka teiste ohvrite süüdistamiseks. 
Näiteks teadsid intervjueeritud mitmeid teisi naisi, kes on ka vägivalda kogenud, võib-olla 
isegi tõsisemat, aga kes ise on juhtunus vastutavad ja väivaldse kohtlemise n.ö ära teeninud. 
Selliseid lugusid räägiti näiteks tugigrupis käivate naiste kohta.  
 

Kusjuures seal tuli välja, et mul pole häda midagi, teised naised on palju hullemaid 
asju kogenud. Siis ma sain aru, et tegelikult ei olegi ikka asi minus. Muidugi mõni 
käitus seal rühmas ka niimoodi, et mul oli tunne, et ma virutaks talle. Ajab mingit 
kamarajura, mingit kaameli ila suust välja. Sihuke tunne, nagu kohe kaupleks seda 
keretäit välja. (Piret 7) 

 
 
Paarisuhtevägivalla tagajärjed 
 
Mõju tervisele 
 
Naised kirjeldasid mitmesuguseid kergemaid ja raskemaid tervisehädasid, mis neil on 
vägivalla tagajärjel tekkinud. Kõigepealt mainiti füüsilise rünnaku käigus saadud vigastusi: 
sinikad, haavad, verejooksud, luumurrud, peapõrutused, põletused. Naiste sõnul on vägivald 
põhjustanud neile ka mitmeid progresseeruvaid haigusi. Nimetati artriiti, maksahaigusi, 
kätevärisemist, närvi-, mälu- ja nägemiskahjustusi, trombe, kõrget vererõhku, samuti ka käte 
värisemist. Neli naist põdes vähki. Samas viidati ka tervisehädadele, mille tekkimist ja 
halvenemist ei osatud otseselt vägivallaga seostada. 
 

Selle armukadedusega tulidki need tülid. Muidu selliseid kehavigastusi oli, olid 
sellised sinikad ja juuste kakkumised ja... No kõige suurem oli see kõhtu jalaga 
löömine. Selle tagajärjel see kõhunääre mul eriti ei töötagi. Aga ma ei tea, millest see 
vähk mul algas? (Piret 10) 

 
Vägivald mõjutas oluliselt ka naiste vaimset tervist. Osad intervjueeritavad märkisid, et 
füüsiline vägivald põhjustab küll vigastusi ja valu, aga emotsionaalset on siiski palju raskem 
taluda. Emotsionaalne vägivald põhjustab pikka aega kestvaid psühholoogilisi vaevusi ja 
häireid. Paljud naised teatasid depressiooni põdemisest või viitasid selle sümptomitele: 
väsimus, jõuetus, ärevus, uneprobleemid, enesehinnangu ja -kindluse langus, söömishäired. 
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Naine, keda tema mees oli tulistanud, tundus kannatavad traumajärgse stressi (PTSD) käes. 
Naine üritas juhtunust üle saada nii, et vältis sellele mõtlemist, surus kogetud emotsioonid 
endas alla ja püüdis igasugu asjadega tegeleda. Mingi aeg selline taktiga isegi töötas, kuid 
ühel hetkel varises ta psüühiliselt kokku. 

 
No vot, oligi see, et ma surusin selle tegelikult kõik alla. Ma ei mõelnud selle peale, 
ma ei tegelenud sellega, vaid muude asjadega. Mul on olnud vist kogu selle (aja) 
jooksul pärast seda ainult kaks õudusunenägu, mis on seotud siis vere ja asjadega. 
Aga arvasin jah, et sain jõle hästi toime ja mingeid probleeme ei olnud, kuni üle-
eelmise aasta sügiseni, kui mul jooksis mõistus kõik kokku. (Piret 11) 

 
Mõned naised elasid vägivalda nii rängalt üle, et olid mõelnud isegi enesetapule või suisa 
püüdnud seda teostada. Üks naine jutustas, kuidas ta vägivallast tingitud kurnatuse ja tõsise 
vaimse stressi tõttu ei pannud tähelegi, et oli asunud oma suitsiidi ette valmistama laste 
juuresolekul. Alles siis, kui lapsed tulid küsima, mida ema teeb, “ärkas“ ta ning mõtles 
tõsiselt järele.  
 
Üheks tugevaks psüühilise trauma tekitajaks oli naistele veel kogetud vägivaldne vahekord 
partneriga. Ühiskonnas levinud hoiakute kohaselt on seksuaalvahekord abielus justkui naise 
kohustus, mistõttu kasvas naiste häbi ja süütunne läbielatu tõttu veelgi. Üsna tavaline on hirm 
uute tutvuste ja seksuaalsuhete ees. 

Mul ei ole probleeme inimestega suhtlemisel, kuid lähisuhetega on probleemid. Mul 
on tekkinud probleemid lähisuhete loomisel. Ma veel paar aastat tagasi arvasin, et 
kõik mehed ongi niisugused (.) vägivaldsed.(Piret 4) 

 
Piret 4 ütleb, et “ei ole leidnud normaalset suhet” ja et “pean veel iseendaga tööd tegema”. 
 
 
Mõju sotsiaalsetele suhetele ja eneseteostusele 
 
Suhted päritoluperekonnaga 
Intervjuudest selgus, et küllalt oluline roll naise vägivaldses suhtes püsimisel, sellega 
toimetulemisel või suhtest lahkumisel, on ohvri emal. Andmed näitasid, et emadel võib olla 
kahesugune roll. Osadel intervjueeritutel olid väga toetavad emad, kes andsid nii materiaalset 
abi, peavarju, kutsusid politsei vägivallatsejale kui ka pakkusid emotsionaalset tuge. Samas 
oli ka naisi, kes ei kogenud oma ema poolt nii mõistvat suhtumist. Näiteks paar naist kasvatas 
üles nende ema üksinda, kellel oli endal suur stress ning tütre toetamiseks ei jätkunud 
vaimseid ressursse. Osade respondentide suhted emaga oli üsna jahedad, ühe naise ema oli 
teda isegi lapsena füüsiliselt väärkohelnud. Oli ka üks juhtum, kus ema, kes oli oma abielus 
kogenud füüsilist vägivalda, õpetas tütrele vanamoodsaid patriarhaalseid soorolle: 
kuuletumist ja allumist mehele isegi vägivalla korral.  
 

Mingil hetkel ma hakkasin talle vastu mingite asjadega, aga väga palju ei julgenud 
ka, sest kogemus puudus kooselu puhul ja kuna minu ema väitis, et see [mehe 
domineerimine, kontrollimine ja isoleerimine – K.S.] on normaalne kooselu puhul. 
Kellelgi ei olnud ka selliseid suhteid ja ega ma kellelegi rääkima ka ei läinud ja siis 
ma arvasingi, et nii peabki olema. (Piret 11) 
 

Üks naine oli isegi ema kontrollivuse ja liigse eelarvamuslikkuse tõttu loobunud psühholoogi 
juures käimisest, kuna ema arvas, et nõustaja juurde minemine toob kaasa halva 
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reputatsiooni. Sarnaselt emadega kogeti ka isa pool toetust ja mõistmist, aga ka negatiivset 
suhtumist.  
 
Suhted lastega 
Intervjueeritud naiste lapsed olid paljude vägivallaintsidentide tunnistajateks, sh ka 
tulistamise. Vestlustest selgus, et vägivald on jätnud väga tõsiseid jälgi ka lastele, nende 
tervisele, õpiedukusele, sotsiaalsetele suhetele ja käitumisele. Vägivald on mõjutanud ka 
naise ja lapse vahelisi suhteid. Kuna paljud vägivaldsed mehed kasutavad laste juuresolekul 
oma partneri halvustamise taktikat naise kontrollimiseks, siis langetab see oluliselt naise 
respekti oma laste silmis. Lapsed õpivad mitte kuuletuma ja austama oma ema ning pikapeale 
võõranduvad temast. Ent samas oli ka juhtumeid, kus lapsed astusid vägivalla korral ema 
kaitseks välja või toetasid vaimselt ema.   
 

Aga tavaliselt olen ma juba ettevaatlik selles suhtes, et ta mulle ikka kallale ei tuleks. 
Selle tagajärjel on lapsed mulle appi tulnud. (Piret 10) 

 
Suhted teiste meestega 
Isegi kui naised seda otse ei tunnista, on kogetud vägivald mõjutanud nende suhtlemist teiste 
meestega. Mitmed naised on elanud koos alkoholi kuritarvitajatega või on puutunud kokku 
antud probleemiga oma lapsepõlvekodus. See on tekitanud olukorra, kus välditakse 
suhtlemist meestega, kes on kasvõi veidikenegi alkoholi pruukinud.  
 

Ma kardan nagu vägivalda inimeste poolt, kui nad on joonud. Ja praegu ma tunnen, 
kuidas elukaaslase valikul on tohutult määrav see, kas ta tarbib alkoholi või ei. Et kui 
ta joob seltskonnas rohkem kui kaks klaasi veini või kaks õlut, siis see on minu jaoks 
juba üle mõistuse palju. Absoluutselt ma ei talu seda, mul kaob kohe igasugune huvi 
inimese vastu. (Piret 11) 

 
Kogetud vägivald on teinud naisi väga ettevaatlikuks uute tutvuste loomisel. See peegeldab 
naiste haavatavust, madalat eneseväärikustunnet ja ebakindlust, mis omakorda teevad naise 
kergesti manipuleeritavaks. Selliste omadustega naine võib paraku alateadlikult anda välja 
signaale potentsiaalsele agressorile enda alistamiseks.  

 
Mina mõtlen, et see on viga, kui räägid oma tulevasele mehele või elukaaslasele, et sinu 
kallal tarvitati koolis vägivalda või et su vanemad tarvitasid sinu kallal vägivalda. Et 
siis tekibki neil selline tunne, et sinuga võib teha, mida tahes. Või et su eelmine suhe oli 
vägivaldne. (Piret 7) 

 
Naiste narratiivid teiste meestega suhtlemisest või selle soovist peegeldavad suurt kibestumist 
ja pettumust. Mõned väljendavad otse, et ei taha enam ühtegi tõsisemat suhet ning väldivad 
vastassugupoolega (lähedasemaid) kontakte.  
 

Ei mingeid mehi enam! Seitse aastat olen suutnud meestest kõrvale hoida. (Piret 2) 
 
Sotsiaalne isoleeritus 
Mitmed naised kirjeldasid seikasid enda kooselus, kus mehed piirasid otseselt harrastustega 
tegelemist, väljas käimist ning sõpradega suhtlemist. Näiteks võisid mehed keelata otse 
seltskondliku vaba aja veetmise või siis kontrollisid pidevalt naise tegevust helistades ise talle 
või lastes sõbral seda teha. Juhul kui naine käis sõprade-tuttavatega kohtumas, siis järgnes 
tegevusele sanktsioon.  
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Kui ma juhtusin välja tulema ja kui mõni väga hea tuttav meesterahvas juhtus vastu 
tulema ja ta mind kallistas, siis see oli katastroof, ta väga vihastas selle peale ja 
sõimas. Et selline noh, kuskile minna ei tohtinud. Klassikokkutulekud oli keelatud. 
Õhtuti eriti kuskil käia ei tohtinud. (Piret 11) 

 
Osad mehed ei seadnud küll otseselt piiranguid naise liikumisele ja suhtlemisele, kuid 
muutsid oma taktitundetu käitumisega naise osalemise väljaspool kodu sotsiaalsetes 
tegevustes väga komplitseerituks. Nii võis juhtudagi, et naised ise loobusid oma üritustest ja 
harrastustest, sest kartsid, et mehed võivad tulla ning korraldada ebameeldivaid ja labaseid 
stseene avalikkuse ees. 

Laulsin linnas naisansamblis, aga esinemas ma ei käinud. Lihtsalt ei julgenud. See 
veel puudus, et esined kontserdil ja ta tuleb sinna lõugama. (Piret 5) 

 
Oli ka juhtumeid, kus naistel tuli loobuda (edasi)õpingutest, sest meestele ei meeldinud see 
või oli kodune miljöö niivõrd pingeline, et naistel ei jätkunud lihtsalt energiat koolitööde 
jaoks. Ühel noorel naisterahval jäi oma partneri liigse enesekesksuse ja lapsepõlvest pärit 
tähelepanuvajaduse defitsiidi tõttu gümnaasium lõpetamata, sest tal tuli pühendada kõik 
öötunnid mehe elumurede kuulamisele.  
 
 
Mõju majanduslikule olukorrale 
 
Naise kontrollimise üks taktikaid on majandusliku sõltuvuse tekitamine mehest. Intervjuude 
põhjal selgub, et mehed on sõltuvussuhte loomiseks püüdnud takistada naisel sissetuleku saamist, 
keelates neil tööl käimise või rikkudes nende karjäärivõimalusi. Umbes pool meie valimi naistest 
oli majanduslikult ise toime tulevad. Osasid naisi toetasid materiaalselt nende vanemad. Kuid 
valimis oli ka mitmeid naisi, kellel oli väga tagasihoidlik sissetulek või puudus see üldse ja kellel 
ei olnud kuskilt abi paluda. Eriti problemaatiline tundus olevat selliste naiste olukord, kes elavad 
hajaasustusega maakohas ja kasvatavad väikeseid lapsi. Nende materiaalsed ressursid ja 
sotsiaalne võrgustik on teinekord ääretult napp.  
 

Mina olen ju kogu aeg tegelenud kokkuhoiuga. Tema ikka ostis endale uusi riideid ja 
käis kohvikutes. Ta ju pidi käima Moskvas ja Brüsselis. Ma ei tea palju raha tal üldse 
on. Olin ju lastega kodus ja ma kõigepealt kulutasin ära oma lastetoetuse ja siis 
hakkasin mehe käest 100 krooni kaupa küsima. (Piret 2) 

 
Naised rääkisid intervjuudes mitmeid lugusid, kuidas nende mehed püüdsid neid 
majanduslikult kontrollida ja laostada, võttes ära raha rahakotist, lõhkudes nii naisele 
kuuluvat kui ka ühisvara, pannes naise õlule kõikide maksude ja pangalaenude tasumise.  
 

Põhimõtteliselt oli niiviisi, et minul oli emapalk. Tema tööl ei käinud, ta oli töötu. Aga 
seletus, et miks ta igakord mu raha ära võttis, oli see, et tal on suured laenud. Et ta 
võttis laenu, et korteri meie jaoks korda teha. Et siis on vaja laenumakseid maksta, ise 
tööl ei käinud. Nii et minu ja vanemate poolt antud raha läks kõik talle. (Piret 8) 

 
Kõige enam kannatas naiste materiaalne olukord pärast lahutust või partneri juurest lahku 
kolimist, sest siis tuli ise end ja lapsi täielikult majandada. Eriti raske oli nende naiste olukord, kes 
kasvatasid väikeseid lapsi, sest elatisraha mees valdavalt ei maksnud.  
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Mõju elukohale 
 
Laias laastus on naistel tekkinud kahte laadi probleeme seoses eluaseme või öömajaga. 
Esiteks, kui mehe agressiivsuse tõttu muutub olukord kodus väga kriitiliseks, tuleb naisel 
kodust põgeneda. Tihti tuleb seda teha õhtusel või öisel aja, sest vägivald leiab aset enamasti 
päeva lõpus. Intervjueeritud kirjeldasid, kuidas nad on otsinud ulualust sugulaste ja sõprade 
juurest, aga teinekord tuli neil ööbida ka lageda taeva all, mõnikord aga põgeneda koos 
lastega öösel kaugele vanemate juurde.  
 

Ma olen jasmiinipõõsa all öö olnud. Ja lähen või ema juurde. (Piret 10) 
 
Ükskord vanamees tuli kallale mulle ja siis ei tulnud [tütar – K.S.] öösel koju. 
Ükskord olin ise öö läbi väljas, ükskord rõdul. (Piret 5) 

 
Eestis ei ole naistele mõeldud varjupaiku igas piirkonnas ja eriti maal on peavarju leidmisega 
vägivallaintsidendi korral raskusi. Üks maakohas elav naine jutustas, kuidas ta tahtis ühel 
öösel, kui mees teda ründas, omavalitsuse turvatuppa ööbima minna. Tuba haldav 
naiserahvas oli talle öelnud, et “proovi ikka hakkama saada või mine maga lasteaias, mina 
küll öösel välja ei tule”.  
 
Ühel alla aastase lapse emal ei olnud aga võimalust kodust lahkuda ning tal tuli kõike taluda.   

 
No see oli niimoodi, et kui ta lõi mind, siis mina haarasin muidugi kohe telefoni 
järele, aga tema võttis telefoni ära, mõlemad ära ja pani enda taskusse. Ei andnud 
mulle enam telefoni. Üldiselt need hakkasid kuskil vastu hommikut. Mul ei olnud 
kuskile minna. Kuidas ma lähen öösärgi väel! Ei saa ju trepikotta joosta. Ja last ka ei 
saanud sinna üksi jätta. Need oli jah tavaliselt kuskil nii hommikul vara või õhtul 
hilja. Abi ei olnud ka saada. Ükskord pani mind WC-sse luku taha. (Piret 8) 

 
Üks intervjueeritu kurtis ka seda, et politsei ei tulnud välja kutse peale, et mees pani ta koos 
alla aastase lapsega ühte tuppa luku taha ning polnud teada, millal mees ukse avab. Kuna 
mees oli ka varem taolisi vangistusi korraldanud, siis oli naisel kabuhirm, sest lapsel oli tarvis 
vahetada mähkmeid ja tarvis oli juua ja süüa.  
 
Lahutuse korral on mehel õigus poolele eluasemest, mistõttu naine peaks senise elukoha 
säilitamiseks mehelt selle välja ostma.  Laste arvu ei arvestata. Piret 2 rääkis loo, kuidas  
ühiskonnas aktsepteeritud ning oma erialal tunnustatud mees nõudis oma lahutavalt naiselt ja 
neljalt alaealiselt lapselt poole linnas asuva korteri hinda. Korteri väljaostmiseks võttis Piret  
laenu eraisikult ning maksab seda laenu nüüd tagasi. Õnneks ei olnud selle lahutuse ajal 
kinnisvara hinnad nii kõrgel kui praegu.  
 
Piret 2 lahutuse ajal maksis varalise kohtuvaidluse hagi esitamine kohtus veidi üle paari 
tuhande krooni, tänasel päeval makstakse varalise nõudega kohtuhagi esitamise eest riigilõivu 
vastavalt nõutud vara väärtusele ja miljonilise eluaseme nõudmiseks tuleks riigile maksta ligi 
40 tuhat krooni. Paljudel lahutajatel niisugune vaba raha puudub ning eluaseme eest kohtus 
võitlemine on majanduslikult võimatu.  
 
Eluaseme  leidmise raskus on üks pealesunnitud kooselu võimalusi. Isegi juhtudel, kus naine 
on eluaseme omanik, ei ole tagatud mehe väljakolimine, sest vägivaldsel mehel ei ole kuskile 
minna ja mõningatel juhtudel on mees esitanud tingimusi, et kui naine talle uue eluaseme 
ostab, siis on ta nõus lahkuma. Meie intervjueeritute seas oli naine, kes võttis laenu ja ostis 
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mehele teise linna korteri. Piret 2 teadis rääkida naisest, kes ei julge mehe juurest lahkuda, 
sest mees ähvardab lapsi ära võtta ning lapsi on ilusa majaga, kus nad praegu elavad, lihtne 
manipuleerida. Sageli ei suuda lastega mehest lahkukoliv naine garanteerida suurt ja avarat 
elamist, kus igal lapsel oleks oma tuba ja elukoht ei pruugi asuda ka mainekas elurajoonis.   
 
 
 
Mõju töötamisele 
 
Kogetud vägivald on mõjutanud töösfääri mitmeti. Esmalt on naised pidanud töölt puuduma 
või siis käinud vigastustega tööl. Vägivald on põhjustanud naistele ka selliseid vigastusi, 
mille tõttu nad on osa töövõimest kaotanud ja on pidanud edaspidi loobuma teatud ametitest. 
Pikapeale on sagedased tervisehädad halvendanud naiste tervislikku seisundit nii, et nad on 
sunnitud töölt lahkuma. Uue töökoha leidmine ei ole aga kerge, eriti maapiirkonnas.  
 

No eks see kõik on mõjunud kompleksselt, see et töö kaotasin. /.../ Jah, eks ma olin ka 
haige ühtelugu niiviisi ja need suhted läksid tööl halvaks seal ja siis ma ei teadnud ka 
enam, mida ma tegema pean. Kas ma pean ära tulema, aga siin [maal – K.S.] ju ei ole 
ka kuhugi minna. (Piret 7) 

 
Intervjuudest selgub, et mehe vägivaldse loomuse tõttu on naised loobunud oma karjäärist või 
on nad lihtsalt vältinud sellele mõtlemast, kuna suhteprobleeme on kooselus niigi palju. 
Järgnevas kahes näites loobusid naised palju meelepärasemast ja paremini tasustatavast tööst 
oma mehe armukadeduse, kontrollihimu ja kiusliku iseloomu pärast. 
 

See väsimus oli väga suur, aga töötegemisest ei ole ma kunagi loobunud. Ja ma 
mäletan, et korra ma vahetasin ka kohta isegi. Mul oli see brigadiri koht ja kuu lõpud 
olid meil väga rasked. /.../  tuli käia tööl isegi teinekord kelle üheni öösel, et kuu 
plaan saaks täidetud. Ja siis me saime preemiat. Brigaad oli 8-liikmeline. Olime kõik 
koos. /.../ No vot, ja siis mees, et te peate seal pidu ja pillerkaaritate. Teine kord oli 
isegi uks kinni pandud, ei lasknudki sisse. Ja see oli õnn, et ema lähedal elas. Aga ma 
vahetasin selle koha ära. Läksin lihttööliseks. Lihtsalt närvid ei pidanud vastu. Sest 
tema kogu aeg arvas, et ma seal ülemustega... (Piret 10) 

 
Aga selle tööga oli ka nii, et pea igal pool, kus ma töötasin, käis mees ukse ja akna 
taga piilumas, nägusid tegemas või lausa skandaali tegemas. Raamatukoguski oli nii, 
et tuli ükskord sinna ja lõi lamenti. Tema ütles mulle, et sul ei ole vaja tööl käia, käi 
turul. /.../ Ma olin tegelikult palju enamaks võimeline, aga ma ei saanud teist kohta, 
sest kõik tundsid teda ja kartsid, et ta tuleb ja teeb jälle mingi sigaduse või skandaali. 
(Piret 5) 

 
Mitmete naiste sõnul on mehed takistanud nende töökohustuste täitmist (ja ka karjääri) 
näiteks olulisi dokumente ja võtmeid ära võttes, kahjustades seeläbi eelkõige naise 
usaldusväärsust tööandja silmis. Tihti ei ole mehed rahul ka naise töökoha valikuga, eriti veel 
siis, kui naine teenib rohkem. Naised kurdavad, et sel juhul on nad pidanud taluma pidevat 
mõnitamist, alandamist ja sõimu.  
 
Oli ka juhtumeid, kus mees otseselt keelas naisel tööl käia. Üks noor ema jutustas, kuidas tal 
ei olnud võimalik osalise koormusega tööle tagasi pöörduda, sest mees oli väga vastu, isegi 
siis, kui vanaema lapsele hoidjaks lubas hakata.  
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Õiguskaitse probleemid 

 
Politsei väljakutsumine sündmuskohale ja vägivallaintsidentide juriidiline menetlemine on 
muutunud viimase paari kümnendi jooksul oluliselt levinumaks tegevuseks. Esiteks on 
muutunud nii ühiskonna kui ka politsei hoiakud ja arusaamad naiste vastu suunatud vägivalda 
ja teisenenud on seadusandlus. Tänu sellele on kasvanud naiste meelekindlus pöörduda abi 
saamiseks ja vägivalla lõpetamiseks. Muidugi ei saa märkimata jätta ka 
sidekommunikatsioonivahendite levikut, mis on teinud vägivallast teatamise tehniliselt 
rohkem võimalikuks.  
 
Loetletud muutuste tõttu on naised toonud oma jutus välja üha positiivsemaid kogemusi 
politseilt abi saamise kohta viimastel aastatel (näiteks ekipaaži kiire saabumine). Varasema 
politsei eksisteerimise aja kohta teati rääkida ka mõndagi negatiivset. Näiteks seda, kuidas 
politsei keeldus peretüli korral sekkumast. Ent suurimaks takistuseks politseisse teatamisel on 
ikkagi naiste hirm mehe võimalike reaktsioonide ees. Lisaks on vägivaldsed mehed 
ennetanud naiste helistamisi politseisse, võttes ära telefoni või pannes naise luku taha.   
 
Osad naised tunnistasid ise, et nende õigusteadlikkus on üsna madal. Tegelikult paistis naiste 
tagasihoidlik teadlikkus oma õigustest ja võimalustest silma juba nende lugudestki. Naised 
väljendasid selget hirmu lahutuse algatamise ees. Probleemiks ei olnud mitte üksnes mehe 
agressiivne vastuhakk lahutuse puhul, vaid teadmatus, kuhu pöörduda ja mida teha. Kardeti 
ka kohtuprotsessi ja vägivallatsejaga vastastikku olemist. Viimase tõttu otsustatakse 
mõnikord mitte lahutada, vaid lihtsalt kolida eraldi elama. Lahutust võivad mõnikord pärssida 
ka meeste ähvardused ja tapmis- või suitsiidiähvardused. Kõik need probleemid tulid 
intervjueeritute lugudest välja. 
 
Valimis oli paar naist, kel tegid läbi eduka lahutusprotsessi. Protsessi edukuse ja õnnestumise 
eest tänasid nad juhuslikult leitud tublit advokaati, kes õpetas naisi kõiki asju kirja panema, 
registreerima saadud vigastusi, võtma eksperthinnanguid näiteks eluaseme jne kohta. Osa 
naisi on õppinud kasutama “käi-ja-räägi-oma-probleemist”-strateegiat. Kuna näiteks õigusabi 
hinnad on hädasolijale sageli kättesaamatu ja tasuta õigusabi andmise kvaliteet ebaühtlane, 
siis saab sageli määravaks tuttavate abi viisil, et “ma tean kedagi, kes teab kedagi”. Näiteks 
soovitas üks juhuslikult kohatud advokaat head ja noort advokaati, kes võiks anda tasuta 
õigusabi, kuid teeks seda kindlasti professionaalselt ja pühendumisega. Lastele elatusraha 
saabki Piret 2 mehelt ainult tänu heale advokaadile, kelle leidmine oli puhas juhus.   
 
Naised kritiseerisid rahalise trahvi määramist mehele vägivallakuriteo puhul. Mainiti, et see 
ei muutnud sugugi meest, vaid pani hoopis naist parastama ja talle etteheiteid tegema.  
 

Kui mees kallale tuli ja politseil ära lasin viia, siis mees ütles parastavalt, et ma pidin 
maksma 700 krooni, mis sa sellest said, näe kohe sain välja. Naise kanda aga jääb 
väga suur rolli kogu selles protseduuris. Naine peab olema tohutult tugev. (Piret 5) 
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Vägivald töökohal – naiste perspektiiv 
 
Töökoha vägivalla narratiivid  

 
Arusaamine soolisest vägivallast töökohal on naistel erinev, sõltudes isiku vanusest ning elu- 
ja töökogemustest. Nooremad inimesed, kes otsivad tööd, ei mõtle kaugele ette, sealhulgas 
võimalikele ebameeldivatele situatsioonidele kaastööliste vahel. Vanemad inimesed kuulavad 
ja uurivad kõige – nad on rohkem ettevalmistatud mõistmaks situatsiooni, mis võivad viia 
mitteoodatud tulemusteni. Osad naised teadsid oma kogemusi kindlamalt nimetada 
(seksuaalseks) ahistamiseks, osad aga ei osanud kogetule nime anda ning väljendasid pigem 
arusaamatust toimunu suhtes.  
  
Lamesoo (2005), kes uuris meditsiiniõdede seksuaalse ahistamise kogemusi, leidis, et 
nooremad töötajad (alla 30-aastased naised) on oma õigustest teadlikumad kui vanemaealised 
ja nooremad peavad ebameeldivaid situatsioone sageli ahistamisena. Vanemad õed seevastu 
ei nimetanud seksistlikke repliike seksuaalseks ahistamiseks. Nad olid hakanud ahistavaid 
märkusi pidama teatud arstide eripäraks, arstide õiguseks ning lihtsalt ignoreerisid 
kommentaare või olid nendega harjunud.  
 
Päris mitmed käesoleva uuringu raames naiste poolt räägitud lood kuulusid seksuaalse 
ahistamise valdkonda, mõned kiusamise ning osad lood olid seksuaalse ahistamise ja 
kiusamise segalood. Füüsilise vägivalla kogemusi töökohal ei olnud ühelgi meie valimisse 
kuulunud naisel. Kõikidel juhtudel osutus vägivallatsejaks meessoost ülemus. Läbivaks 
jooneks lugudes oli tohutu ebameeldivuse ja negatiivsete tunnete kogemine seoses 
vägivallaga. Intervjuude põhjal võib välja tuua kolme tüüpi töökoha vägivalla narratiive.  
 
‘Pideva seksuaalhuvi ilmutamise’ lugudes algab ahistamine üsna pea pärast noore naise tööle 
ennistamist. Ahistajaks on mõni meeskolleeg (ka ülemus, võib olla abielus), kes eelistab 
väljavalitud, üldiselt vallalisele naisterahvale läheneda, teda igale poole koos aega veetma 
kutsuda ja talle üsnagi ühemõttelisi ettepanekuid seksuaalsuhteks teha („Mis sa siis õhtul 
teed? Ma tulen külla.“, “Tule, lähme suvilasse, ma teen sulle massaaži.“). Alguses ahistaja 
eirab naisterahva keeldumisi ning helistamised ja välja kutsumised jätkuvad. Kui naine on 
ahistaja konkreetselt paika pannud, hakkab viimane terroriseerima. See sisaldab ohvri 
kohustuste hulka mittekuuluvate nõudmiste esitamist, kontrollimist, vigade otsimist, 
ignoreerimist, sõimamist jne.   
 
‘Soosimisest ahistamiseni’ juhtumite puhul on tegemist autoriteetse, võimuka ja tundub, et 
seksistilike vaadetega meesterahvast ülemusega, kes võtab noore, kogenematu ja naiivse 
naisterahva enda hoole ja soosingu alla samal ajal temaga flirtides. Mees võimaldab naisel 
osaleda koolitustel, tööalastel reisidel või tegeleda ülesannetega, millele võib-olla naise 
kvalifikatsioon ei vastagi. Flirt ei pruugi minna seksuaalsuhteni, kuid võib olla avalik, eriti 
meesterahva poolt. Pööre toimub siis, kui noor naisterahvas avaldab oma romantilisi tundeid 
mehe vastu või kui ta otsustab olla iseseisev ja järgida oma eelistusi endaga seotud otsuste 
tegemisel mitte ülemuse omi. Muutus meesterahva käitumises toimub kiiresti ja kardinaalselt, 
sealjuures selgitusi andmata.  
 
Mehe selline käitumine on ajanud respondendi segadusse. Ta väljendab nõutust nii toimunu 
defineerimisel kui ka muutuse põhjuste väljatoomisel. Tundub, et naine ei ole tajunud või 
enda jaoks selgeks mõelnud vägivallatseja käitumise motiive. ’Soosimisest ahistamiseni’ 
tüübi puhul võib täheldada, et meesterahva hoiakud naistesse ja naistega suhtlemisse on üsna 
stereotüüpsed, pidades naisi seksikateks flirtivateks olevusteks, kellega on meeldiv aega veeta 
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ilma, et peaks millegi ees vastutama. Antud loos eeldas mees, et naised on alati valmis 
kuuletuma tema korraldustele ja täitma soovidele, samamoodi tulema kaasa tema flirtimisega. 
Naise poolt avaldatud tõsisemad tunded ei olnud mehe jaoks teretulnud, samuti ka noore 
naiskolleegi iseseisvumine. Näib, et naise armumine ja omaalgatused hävitasid mehe 
igakülgse huvi naise vastu ning tähelepanu asendus tõrjumise ja „karistamisega“.  
 
Soosimise faas tekitas naises vastakaid tundeid. Ühest küljest oldi noore töölisena uhke 
edutamise, tööalaste reiside ja ülemuse positiivse tähelepanu suhtes. Teisest küljest põhjustas 
see negatiivseid mõtteid ja tundeid. Respondent esitas endale küsimusi, et miks just tema ja 
mida teised vanemad kolleegid arvavad sellest. Samas tunnetas ta, kuidas soosing ja pakutud 
hüved tekitasid alaväärsuskompleksi. Pealegi ei julgenud naine ülemusele vastu hakata, oma 
arvamust avaldada ega seletusi nõuda.  
 

Ma ei julgenud suud lahti teha ega kuskil osaleda ega midagi rääkida, sest mul oli 
kogu aeg selline tunne, et ma olen nii loll ja ma olen need [hüved – K.S.] niisama 
saanud ja tegelikult ma ei peaks siin olema. Ta tekitas selle oma hüvede pakkumisega 
minus mingi mega alaväärsustunde. Aga see minu enesetunne – ma ei tahaks elu sees 
seda tagasi.  Ja ma ei julgenud nagu tema juuresolekul,  ma ei julgenud üldse mingeid 
tööasju rääkida kõva häälega. Vot, seda ma küll tunnen, et see oli võib-olla kõige 
suurem ahistamine. Et ma olin nii õnnetu, jube õnnetu olin seal igal pool käies nendel 
koolitustel. (Viia 5) 

 
Ahistamise faas sisaldas sanktsioonide tegemist tegemata tööde, ebapädevuse ja tööalase 
lohakuse eest palga alandamisega. Märgitutele kaasnes alandamine, tõrjumine kollektiivis, 
naise oluliste tööülesannete täitmise keelamine (näiteks klientidega suhtlemine) ja 
kõiksuguste muude tegevustega koormamine. Naise sõnul kõige emaõiglasemateks 
“karistamisviisideks” olid ilma mingite selgitustega palga alandamine, osakoormusega tööle 
viimine ja  vallandamine.   
 
‘Mehe autoriteedi demonstreerimise ja kindlustamise’ narratiivides oli naiskolleegide 
kiusamine kui vahend, millega mees püüdis saavutada võimu ja ambitsioone. Neile lugudele 
oli iseloomulik noorema meesülemuse katsed panna peamiselt vanemaid naisalluvaid 
igasuguseid tööülesandeid täitma, sealhulgas ka tema enda omi. Nii juhtuski, et naised tegid 
pidevalt üleajatööd saamata selle eest lisatasu. Teine iseloomulik moment oli naiste 
initsiatiivi, ideede ja algatuste pärssimine või siis ideede varastamine. Sellise tegevusega 
püüdsid traditsioonilisi soorolle pooldavad kiusajad näidata naistele koha kätte, kuna nende 
nägemuse kohaselt “mehed on paremad kui naised”, “mehed on paremad juhid ja rohkem 
tulemusele orienteeritud“, “meestel on visioon”, aga naised on “võimelised täitma erinevaid 
ülesandeid“ ja “naised ei taha vastutada”.   
 
Lugusid kokku võttes võib öelda, et need rääkisid meeste ja naiste ebavõrdsest võimusuhtest 
ja mitte alati tingituna alluvussuhtest, vaid pigem sugupoolte üldisest hierarhiast. Selgelt oli 
näha, kuidas meesoost ahistaja kippus naiskolleegis nägema seksuaalobjekti ning ootas naise 
kuuletumist ja allumist tema soovidele. Nende eiramise või naise enda soovide esiplaanile 
seadmisele järgnes kardinaalne pööre – terroriseeriv käitumine. Või siis mehed, kes küll 
seksuaalselt ei ahistanud, aga samas ei suutnud sallida naisi võrdväärsete tööpartneritena. 
Võimalik, et sedalaadi mehed tunnetavad naise ei-ütlemist, initsiatiivi või silmapaistvaid 
saavutusi kui lööki oma mehelikkuse pihta, mistõttu tuleb oma meheksolemist ja 
domineerimise “õigust“ muul moel väljendada.  
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Naiste narratiivid vägivaldsetest meestest töökohal 

Laias laastus oli kahesuguseid hinnanguid naisi kiusanud või ahistanud meestele. Enamasti 
kirjeldati negatiivseid emotsioone vägivallatsejate iseloomustamisel: “vastik”, “lihtsalt haige 
meesülemus”, “tõeline pervert sõna otseses mõttes”, “raske isiksus”, “tal on mingid sellised 
hälbed”, “ta ei ole psüühiliselt terve”. Meesülemat välditi, temaga kohtumist, isegi tükk aega 
pärast töölt lahkumist, peeti hirmutavaks ja ebameeldivaks.   
 
Kuid oli ka naisi, kes pidasid vägivaldset ülemat oma loomult heaks ja sõbralikuks inimeseks, 
kes mingil teadmata põhjusel on muutunud väärkohtlevaks.  
 

Kusjuures tegelikult oli väga sõbralik ja tore mees. Aga tema peas käis kuskil mingi 
klõps, mis tingis tema sellise käitumise. (Viia 5) 

 
 
Töökoha vägivalla tagajärjed naisele 

 
Mõju tervisele 

 
Kõige enam mõjutas vägivald naiste psüühilist seisundit ja vaimset tervist. Eelkõige räägiti 
suurest hirmust ja ärevusest, mida kogeti nii tööle minnes, seal olles kui ka pärast ametist 
lahkumist. Mõned naised tunnetasid ka enda alaväärsust ja enesekindluse langust. Kuna tihti 
kaasnes vägivallaga naiste tööga ülekoormamine, siis kasvas kurnatus ja väsimus. Pidev 
pingeseisund, ärevus ja frustratsioon tekitas stressi ja viis depressiooni väljakujunemiseni.  
 
Paljud naised kurtsid tervise halvenemist. Üks respondent väitis, et ta on alati olnud väga 
terve inimene, ainult sel perioodil oli ta pidevalt haige. Mitmed naised olid ka haiguslehel, 
mis omakorda komplitseeris nende suhteid vägivaldse tööandjaga.  

 

Samuti kirjeldasid naised reetmise, pettumise ja läbipõlemise tunde laastavaid mõjusid. 
Näiteks üks naine, kes oli ahistamise, töölt lahkumise ja purunenud karjääri tõttu raskes 
depressioonis ning kannatas unetuse all, hakkas otsima abi alkoholist. Olukord lõppes tema 
jaoks veelgi kurvemalt – alkoholisõltuvuse väljakujunemise ja töötusega.   
 
Madala enesehinnangu, tööisu kaotuse ja depressiooni tõttu olid tavalised situatsioonid, kus 
naised tundsid, et nad ei suuda mitte midagi teha.  

 
Ma ainult lamasin voodis ja ma ei teinud mitte midagi. See oli ikka täielik. Ma täitsa 
imestan, et kuidas ma sealt [madalseisust – K.S.] üldse välja tulin. (Viia 5) 

 
Üks naine oli leidnud enda jaoks stressi ja pingega toimetulemiseks sportimise. Ta leidis, et 
ilma füüsilise tegevuseta oleks ta võimetu oma vaimu selgena hoidma sellises vaenulikus 
töökeskkonnas.  
 
 
Mõju sotsiaalsetele suhetele 

 
Suhted perekonnaga 
Respondendid ei rääkinud, et vägivald töökohal oleks väga oluliselt mõjutanud nende kodust 
olukorda ja suhteid. Nenditi, et kodustelt võib leida mõistmist ja tuge töökoha probleemidega 
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toimetulemisel. Üks naine arvas, et kodu on ainuke kindel ja turvaline paik tema jaoks. 
Teisalt kurtsid naised, et nende väsimus, stress ja närvilisus kandub mõnikord paratamatult 
koju üle ning selle tulemusena on nad oma viha ja pahameele valanud pereliikmete peale 
välja.  
 
Suhted kolleegidega 
Naiste narratiividest selgus, et vägivald tööl loob pingelise ja keerulise õhkkonna kolleegide 
vahel. Autoritaarse ja vägivaldse ülemusega kollektiivis on ohvritel raske leida toetajaid ja 
poolehoidjaid töökaaslaste hulgas. Tundub, et sellises organisatsioonis jagunevad kolleegid 
kaheks. Ühed on need, kes mõistavad ahistatava naise olukorda, tunnevad talle kaasa, aga 
avalikult ohvrile abi ei paku ega tema kaitseks välja ei astu. Respondendid peavad 
mittesekkumise põhjusteks kartust võimupositsioonil olevale inimesele (antud juhul 
ahistajale) vastu hakata ning hirmu ise kiusatavaks saada.  
 

Sellepärast, et võim on sihuke hästi oluline asi. Kui on meesterahvas, kellel on võimu, 
siis kõik koonduvad ikkagi tema selja taha. /.../ Kõik kes olid täiesti erapooletud, olid 
vait – sihukesed targemad inimesed olid nagu vait. (Viia 5) 

 
Teist laadi töökaaslased on sellised, kes lähevad ärakasutaja mängudega kaasa. Nad võivad 
sarnaselt vägivallatsejale hakata ohvrit tõrjuma, kritiseerima, alavääristama ja vägivaldsele 
sarnast retoorikat kasutama. Näiteks kordama kiusatava naise kasutust ja saamatust töökohal.   
 

Nad täiesti distantseerisid ennast lõpus. Selles suhtes, et mitte keegi ei astunud minu 
kaitseks välja. Kuigi nad nägid, et see, mis toimub, on ehe õudus. Nad teadsid kõike 
seda, mida ta plaanib, sest ta käis… Noh, nad kaudselt aimasid, et ma kohe saan kinga 
sealt. Mitte keegi ei hoiatanud, mitte keegi ei toetanud või aidanud. Selles mõttes ma 
olin täiesti üksi oma selle… (Viia 5) 

 
Kolleegide distantseerumine tekitas naistes pettumuse ja üksindustunde, mis omakorda 
suurendas naise soovi töölt lahkuda.  
 
Suhtumine meestesse ja meessoost ülemustesse 
Olgugi, et vägivaldset meesülemust ja mõningaid teisi kolleege kirjeldati negatiivsetes 
toonides, ei laiendanud naised ahistaja ja seksisti imagot kõikidele meestele. Naised 
jutustasid mitmetest hästi normaalsetest meeskolleegidest, kes küll neid ei kaitsenud, aga 
samas mõistsid hukka ahistaja käitumise. Samuti rääkisid naised, kuidas nad uude töökohta 
minnes algul väga kartsid sealseid meesülemusi, kes aga osutusid hiljem sõbralikeks 
inimesteks. Lõppkokkuvõttes pidid naised vägivaldses õhkkonnas kujunenud arusaamu 
korrigeerima – nad jõudsid järeldusele, et vägivaldne käitumine on osade isikute probleem, 
mitte kõikide meeskolleegide eripära.   
 

Ma nägin, et on ka väga palju normaalseid kollektiive, kus on ka hästi palju mehi ja kus 
sa võiks eeldada, et kindlasti seal on keegi selline. Aga näed, ei ole. /…/ Et nagu 
näiteks minu praegune ülemus. Ta on täitsa nagu sõber. /…/ Arutame mingeid asju. 
Kellelgi ei tulegi nagu mingeid mõtteid, et lähme nüüd kuskile sauna või massaaži 
tegema. (Viia 4) 
 
Praegu mul on meesülemus, kes on nagu kummutand selle, et meesülemusega pole 
võimalik koos töötada. Et nüüd ma saan nagu aru, et see on inimeses kinni, et see ei ole 
mingis…ei see ei ole soos kinni, kas see ülemus on hea või mitte või kas sa saad taga 
läbi või mitte. Vaid see on ikka pigem inimeses kinni. (Viia 5)   
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Sotsiaalsed suhted väljaspool perekonda ja töökohta 
Kiusamine ja ahistamine tööl ei mõjunud kahjustavalt mitte ainult naiste tervisele, vaid 
tekitas ka tugeva häbitunde. Seetõttu ei leidnud naised endas piisavalt jõudu ega tahtmist 
sõprade-tuttavatega suhelda. Töölt lahkumisest ja eriti veel vägivallast rääkimise vältimiseks 
ei soovinud osad naised oma tuttavatega kohtuda. Üks naine jutustas, kuidas ta ei suutnud 
isegi kooli enesetäiendusele minna, sest kartis inimestele otsa vaadata. Tema jaoks tundus see 
tol hetkel nagu enesetapp.  
 

Selles suhtes, et mul oli tunne, et ma ei suuda näha mitte ühtegi inimest, ma ei suuda 
mitte kellelegi otsa vaadata ja kuskil /.../  hakata rääkima, et kuidas sul siis läheb: 
„Mul läheb nii ja naa, sain töö juurest kinga”. See tundus mulle nii õudne, et ma olen 
täiesti ehe sitt, ma ei ole mitte midagi väärt. (Viia 5).  

 
 
Mõju töötamisele 

 
Enamus intervjueeritud naised olid vägivalla tõttu töölt lahkunud. Üks naine valimis 
vallandati, kuna ta oli muutunud tööandja sõnul kasutuks asutuse jaoks. Samas ei 
põhjendanud tööandja oma seisukohti ega lasknud seda teha ka vallandataval. Järgnev näide 
kirjeldab, kui abituna ja ilma õigusteta naised end töökohal tundsid. 
 

Kui ta oleks mulle öelnud, et miks ta nii käitus. Pilt oleks minu jaoks selgemaks 
saanud. Või teine asi, mis mul nagu praegu pähe tuli, oli see, et tegelikult, kui ta 
mulle lajatas neid käskkirju või ütles, et sul ei ole siin mingit rolli, mulle ei antud isegi 
mingit võimalust ennast kaitsta! Mul ei antud mingit võimalust nagu selgitada. Öelda 
mingit vastulauset. (Viia 5) 

 
Tulemustest selgus, et töölt lahkumine ei olnud naiste jaoks sugugi lihtne. Olgugi, et vägivald 
muserdas naisi kõvasti ja röövis igasuguse tööisu, ei saanud nad päevapealt lahkuda, sest see 
oleks tähendanud mõnda aega tööta olemist ning sissetulekute kadu. Viimane omakorda oleks 
seadnud maksude ja laenude (õigeaegse) tasumise ohtu ning survestanud pere majanduslikku 
toimetulekut. Uue töökoha leidmine ei olnud mitme naise jaoks lihtne ja seetõttu tuli neil 
jätkata vaenulikus keskkonnas töötamist. Paar naist kirjeldasid, kuidas nad vägivallatsejaga 
kohtumise vältimiseks võtsid haiguslehe või mõtlesid välja igasuguseid vabandusi ja valesid. 
Mõnikord hakati tööpingetest tekkinud pingete mahavõtmiseks ja unehäiretele abi otsima 
alkoholist. 
 
Väga ilmekas on Viia 1 lugu, sest see tundub nii tavaline ja raske on öelda, missugune on 
selle põhjustanud vägivalla liik. Siin on nii hegemoonse maskuliinsuse säilitamist, 
seksuaalhuvi ilmutamist, konkurentsivõitlust ja rivaalitsemist. Viia 1 oli keskastme juht kui 
koges soolist vägivalda töökohal. Kuna Viia 1 on väga hea organisaator ja uute ideede 
generaator, siis tekkis uuel ja ambitsioonikal meesjuhil kartus oma autoriteedi pärast. Uus 
juht kartis, et ei pruugi näida kõige tähtsama ja targemana. Ta hakkas pidurdama initsiatiivi 
alt ja kuhjas oma alluvad üle lugematute pisiülesannetega, mistõttu hakkas ähmastuma töö 
eesmärk. Inimesed olid pidevas stressis, sest alati tundus midagi olevat tegemata ja tähtajad 
kuhjusid üle pea. Meesjuht hakkas taga kiusama inimesi, kes ei tundunud talle piisavalt 
kuulekatena. Ta hakkas ka mõista andma, et kõik ei olegi enam oma töökohal asendamatud ja 
et kindlasti leidub uusi ja võimekaid spetsialiste. Viia 1 kogus tööstressi pool aastat ja andis 
siis alla – lahkus töölt. Tegelikult tähendas töölt lahkumine ka lahkumist oma töö viljadest, 
mis alles hakkasid ilmnema, sest ta oli olnud uue süsteemi käivitaja. See oli olnud Viia 1 
aastatepikkuse ennastsalgava töö tulemus. Viia 1 kaotas oluliselt enesekindluses ja eneseusus, 
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ei olnud uutel töökohtadel enam nii tulemuslik, hakkas stressi maandamiseks tarbima 
alkoholi ning rohkem suitsetama ja hakkas vahetama töökohti liikudes üha väiksema 
loomingulisuse poole. Lõpuks kaotas Viia 1 otsustusõigusega töö sootuks ja järele jäi rutiinne 
lihttöö. Psühhoteraapia abil ja suure tahtejõuga on Viia 1 tänaseks oma sõltuvusprobleemidest 
vabanenud ja liigub tasapisi oma erialase töö poole tagasi. 
 
Kogetud vägivald on oluliselt arastanud. Eriti paistab see silma uue töökoha valikul ning 
sinna tööle asumisel. Esiteks jälgitakse hoolega, kes on ülemus ja mis soost ta on. Soovitakse 
pigem naissoost ülemat ja kolleege kui meessoost. Teiseks tunnistasid intervjueeritud, et neil 
oli uude kohta minnes suured eelarvamused ja palju igasuguseid komplekse. Näiteks koguti 
taustainformatsiooni nii tulevase tööandja kui ka võimalusel kõigi teiste meessoost kolleegide 
kohta. Püüti kindlaks teha, mis laadi isikutega võiks tegemist olla, kas on mõni n.ö 
potentsiaalne ahistaja või mitte, ning igaks juhuks oldi valmis hullemaks. 
 

Ikkagi oli nagu selline eelaimdus ja /…/ mul oli nüüd jälle ka meesülemus ja enamus 
kolleege on kõik mehed, siis ma nagu alguses vaatasin /…/ sellise pilguga, et kuidas 
keegi – kas kuidas läheneb. Aga siin ei ole üldse sellist teemat. Siin on nagu väga 
okei. (Viia 4) 

   
Naiste kompleksiderohkus väljendus ka enda käitumise, suhtlemise ja riietumise pingsas 
jälgimises. Näiteks püüdsid naised käituda nii, et nad ei tunduks kuidagi provotseerivad, ja 
vältisid tööteemadega mitteseotud suhtlemist. Riideid valides lähtusid nad sellest, et need 
oleks võimalikult keha varjavad. Loobuti isegi meikimisest.  
 

Et ma läksin nagu tööle, /.../ panin mingeid kõrge kaelusega kampsuneid ja meiki ei 
midagigi! (Viia 4) 

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et vägivalla kogemine töökohal alandab oluliselt naiste võimekust 
töötada, kahandab nende produktiivsust ning võib mõjuda kahjulikult nende 
karjäärivõimalustele. Õnneks leidis enamus naisi meie valimis uues ametis ees mõistva 
suhtumise. Samas arutledes on liigne ettevaatlikkus, tagasihoidlikkus ning 
alaväärsuskompleksid selge märk haavatavast isiksusest ning inimene, kellel on kalduvus 
teisi ära kasutada või ahistada, leiab kirjeldatud nõrga persooni kergesti üles, et siis tema peal 
oma võimu praktiseerida.  
 
 
Õiguskaitse probleemid 

 
Intervjuudest jääb mulje, et naiste teadlikkus oma õigustest on madal. Küsimuse peale, mida 
nad teavad soolisest võrdõiguslikkusest, väitis üks osa naistest, et nad on kuulnud meediast ja 
lugenud ajalehtedest ning midagi teavad, aga teema lahtiseletamine tundus neile suuri raskusi 
valmistavat. Järgmine näide on sellest, kuidas üks naine oli kimbatuses võrdse kohtlemise 
defineerimisel: 

Küsitleja: Aga mida sa üldse meeste ja naiste õigustest ja võrdsest kohtlemisest tead? 
Respondent: Nagu siis töövallas? No seda ma tean, et ongi nagu – võrdselt 
koheldakse mehi ja naisi. Et kõik töötunnid ja (.) Kuna ka praegu võivad mehed 
lastega kodus olla ja (.) et see pole nagu üldse (.) noh mina (.) eks ma midagi ikka 
olen lugenud ja uurinud (.) Pole nagu vahet, kas sa oled mees või naine, kõik on nagu 
(.) Kõik on täpselt üks. Et mitte mingit vahet ei tehta. Isegi ma arvan kuskil (.) et isegi 
mingites tehastes, et keegi peaks kuskil niipalju kilosid tõstma või võib tõsta naine 
niipalju, mees niipalju. Et seda ei ole. Et ongi täielik võrdõiguslikkus.  
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Teiseks jäi andmetest mulje, et naised “justkui olid kuulnud”, et neil on õigus kaitsele ning 
abile soolise ja seksuaalse ahistamise puhul töökohal, aga teadmised sellest, millist abi võib 
saada või mida abi saamiseks tuleb teha, olid ähmased. Näiteks rääkis üks naine, et ta on 
kursis küll, et seadusega on ahistamine keelatud ja “selle vastu saab midagi teha”, aga ta ei 
olnud ise mõelnud, et võiks midagi ette võtta. Kui intervjueerija selle peale küsis, et millises 
seaduses on keelustamine kirjas ning millised õigused on ohvril enda kaitseks, siis andis 
respondent mõista, et nii täpselt ta neid asju ei tea.   
 
Ahistamisjuhtumite õiguslikust menetlemisest olid naised loobunud. Esiteks väljendasid 
naised umbusku protsessi tulemuslikkuse üle: 

Tõenäoliselt kui ma oleks midagi protsessima hakanud, siis ega mul usku ei ole, et 
mul oleks võinud midagi hästi laheneda. Või et minu kasuks. (Viia 5) 

 
Nad leidsid, et ei leiaks piisavalt tunnistajaid ja toetajaid, sest keegi ei taha avalikult 
võimukale ülemusele vastu astuda. Teiseks väitsid naised, et kuna nad niikuinii ei taha enam 
sellel töökohal töötada ja tulevad ära, siis ei ole “enam mõtet asja juriidiliseks ajada”. 
Kolmandaks olid naised negatiivsetest kogemustest niivõrd kurnatud, et ei suutnud leida 
endas seda jõudu, et oma õigusi kaitsma asuda ja olemasolevate õigusaktide abiga ahistajale 
vastu astuda. Üks paljukoolitatud naine oli siiski kaheksa aastat tagasi pöördunud 
töökaitseinspektsiooni oma diskrimineerimise probleemiga, kuid saanud sealt tollal ükskõikse 
vastuvõtu osaliseks.  
 

Respondent: Aga üks asi mul tuleb ka meelde. Et tegelikult, kui ma sealt töö juurest 
ära tulin, siis ma isegi püüdsin helistada selle – issand, kes need kaitsevad töötajaid. 
Kuskile ma helistasin… 
Küsitleja: Töökaitseinspektsiooni? 
Respondent: Jah, töökaitseinspektsiooni. Aga ma sattusin tõenäoliselt väga vale 
inimese otsa, kes ei olnud toetav ega tahtnud mu’ga üldse rääkida ega süveneda minu 
teemasse. (Viia 5) 

 
Oma murega püüdsid naised ise toime tulla. Üks naine oli käinud ka teraapias ja psühholoogi 
juures. Kokkuvõtvalt tundub, et seaduslikku õigusabi ei ole naised otsinud peamiselt seetõttu, 
et neil puudub konkreetne teadmine abisaamise võimalustest ning usk abi tõhususse.  
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Kokkuvõte 
 
Naistevastane vägivald on tõsine probleem nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. 
Näiteks on Euroopa Parlament kehtestanud nulltolerantsi naistevastase vägivalla suhtes ning 
kutsub liikmesriike selle probleemiga tõsiselt tegelema3. Antud GVEI (Gender Violence 
Effects Indicators) projekt keskenduski peamiselt soolise vägivalla tagajärgede uurimisele 
paarisuhtes ja töökohal ning sotsiaalsete indikaatorite väljatöötamisele mõõtmaks vägivalla 
mõju naise kõikidele olulistele eluvaldkondadele.  
 
Soolise vägivallana käsitlesime naiste vastu suunatud füüsilist, vaimset, verbaalset ja 
seksuaalset agressiivsust, mis on toime pandud meessoost isikute poolt. Lisaks piiritlesime 
ära vägivalla toimumise raamid: paarisuhte, mis on kõige tüüpilisem keskkond, kus naised 
puutuvad vägivallaga kokku, ning töökoha. Projekti raames viisime läbi personaalintervjuud 
vägivalda kogenud naisega (12 paarisuhte ja 7 töökoha vägivalda kogenut). Lisaks naistele 
tegime rühmaintervjuud ekspertidega, kes puutuvad oma töös kokku vägivallaohvritega. 
 
 
Naiste osalemine intervjuudes 
 
Vägivald on väga raske uurimisteema, kuna vägivaldsed kogemused on seotud paljude 
negatiivsete tunnetega, nagu hirm, ärevus, häbi ja süü. Oma era- ja tööelus ebameeldivate 
kogemuste avalikustamine ja neist rääkimine on naisele raske katsumus, seal hulgas isegi 
neile naistele, kes on juba vägivaldsest suhtest või töökohast lahkunud. Sellest hoolimata olid 
naised meelsasti nõus meil uuringust osa võtma ja oma ohvrikogemustest jutustama. Seda 
näiteks kinnitab asjaolu, et projekti raames tuli meil läbi viia kaheks paarisuhtevägivalla 
intervjuud, aga projektis osalemise soovi avaldas kuusteist naist. Neljale naisele ütlesime ära, 
kuna meie ajaressursid ei võimaldanud rohkem intervjuusid läbi viia. Tööl vägivalda kogenud 
naiste leidmine valimisse ei olnud nii lihtne (kokku intervjueerisime 7 naist). Tõenäoliselt ei 
ole paljud naised teadvustanud endale antud vägivallaliig olemust või selle tõsidust.  
 
Paarisuhte vägivalda kogenud naiste suurt huvi oma lugusid jutustada võib seletada kaheti. 
Ühest küljest näitab see ohvrite olulist vajadust rääkida oma kogemustest ja tunnetest 
neutraalsele kuid samas usaldusväärsele inimesele ning soovi olla kuulatud ja mõistetud ilma 
kriitika ja hinnanguteta. Märgitut kinnitavad meie kui intervjueerijate tähelepanekud 
küsitlemise protsessi käigus. Naistega vesteldes oli selgesti märgata, kuidas nad tahtsid 
kogetud situatsioone, mõtteid ja tundeid endast välja rääkida, ennast tühjaks rääkida. Osad 
naised jutustasid meile terve eluloo ilma, et me oleks pidanud suunavaid küsimusi eriti 
esitama. Nad tõid meile vaadata nende jaoks olulisi pilte, esemeid (näiteks katkine kruus), 
dokumente või muid asju. Nad nutsid ja naersid oma seikade üle elus. Nad küsisid mõistete, 
oma õiguste kohta, soovisid saada tagasisidet enda käitumise mõistlikkuse kohta. Kõik see 
näitab, et naistel oli tublisti vajaka mõistmisest, toetusest ja positiivsest tagasisidest. Näha, et 
nad vajasid tunnustust, et oma ruineeritud enesehinnangut veidi tõsta.  

                                                 
3 Euroopa Liidu resolutsioon ulatusliku kampaania läbiviimise vajaduse kohta nulltolerantsi kehtestamiseks 
naistevastase vägivalla suhtes        (Resolution on the need to establish a European  Union wide campaign for 
zero tolerance of violence against women; 
http://www.eurowrc.org/13.institutions/2.ep/ep_resolution/en_ep.resolution.htm)  
ja Euroopa Parlamendi resolutsioon naistevastasest vägivallast (European Parliament Resolution on Violence 
against Women; http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=99&lid=5730&less=false). 
 

 37

http://www.eurowrc.org/13.institutions/2.ep/ep_resolution/en_ep.resolution.htm
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=99&lid=5730&less=false


 
Teisalt intervjueeritud rõhutasid mitmel korral, et nad räägivad oma lugudest, kuna loodavad, 
et seeläbi muutub võib-olla midagi ühiskonnas paremaks: räägitakse rohkem naistevastasest 
vägivallast, kujundatakse poliitikat, muutuvad hoiakud. Mis aga peamine – et teised naised 
kuuleksid rohkem vägivalla teemast, oleksid ettevaatlikumad ning oskaksid paremini 
ennetada vägivalda või enesekindlamalt käituda sellises olukorras. Ühel naisel oli väga 
efektne soovitus: ”Astu maha sealt praepannilt, kaua sa oled seal pannil!” 
 
 
Vägivalla kogemused 
 
Peaaegu kõik naiste kirjeldatud lood vägivallast kooselus paigutusid Johnsoni (2008) 
tüpoloogia järgi paarisuhte terrori alla. Ühe intervjueeritu puhul oli tegemist terrori ja 
vägivaldse vastuhaku segajuhtumiga. Keskseks komponendiks kõikides lugudes oli mehe 
ülimuslikkuse näitamine ja kontrolli kehtestamine naise tegemiste üle pea igas 
eluvaldkonnas: igapäevastes majapidamistöödes, lastega tegelemises, väljas käimisel ja 
sõpradega suhtlemisel, töötamisel, rahakulutamisel jne. Juttudest selgus, kuidas mees 
kontrolli saavutamiseks alandas, hirmutas ja kritiseeris naist nii omavahel kui ka avalikult 
(näiteks tuttavate seltskonnas, lastekaitseametniku juures). Naisega manipuleerimine oli 
kõige paremini töötav taktika naise oma tahtele allutamiseks. Seal hulgas kasutati ära ka lapsi 
(näiteks mustati ema laste juuresolekul, püüti leida lastes endale liitlast) või raskendati naisel 
tööl käimist või karjääri tegemist.  
 
Füüsiline ja seksuaalne vägivald oli samuti üsna levinud sellistes vägivaldsetes suhetes. 
Sunnitud suguühet rakendati peale naise alandamise ja enda võimu demonstreerimise 
eesmärgi veel naise paarisuhtes kinnihoidmiseks – täpsemalt naise vastu tahtmist 
rasestamiseks. Viimast kasutati eriti siis, kui naine oli viidanud lahkumineku soovile. Samuti 
selgus, et kõikides vägivaldsetes suhetes ei esinenudki füüsilist ega seksuaalset vägivalda. 
See-eest domineeris seal tõsine rafineeritud psühholoogiline vägivald, mis läbi süstemaatilise 
naise alandamise, mõnitamise, manipuleerimise ja kontrolli omas pea samasugust efekti nagu 
füüsilise vägivallaga terror.   
 
Töökoha vägivalla lood meie uuringus olid peamiselt seksuaalse ahistamise ja sugupoolte 
hierarhiast ajendatud võimuvõitluse vallast. Sarnaselt paarisuhte vägivallale mängis ka neis 
juhtumites olulist rolli mehe domineerimise ja kontrolli motiiv, mille teostamiseks rakendati 
naiste alandamist, kritiseerimist, manipuleerimist, oma priviligeerituse demonstreerimist ja 
naiselt allumise eeldamist.  
 
Üheks töökoha ahistamise alaliigiks on ka noore ja kogenematu naise soosimine meessoost 
ülemuse poolt. Soosimine võib sisaldada igasuguste soodustute andmist, palga tõstmist ja 
edutamist hoolimata tööalaste saavutuste või sobiva kvalifikatsiooni puudumisest, tekitades 
niiviisi ebavõrdse olukorra soositu ja teiste tööliste vahel. Soosimise ei jää ainult tööalase 
tegevuse raamidesse, vaid eeldab ka teistsugust suhtlemist personaalsel tasandil (flirtimist).  
Kusjuures soosingu “pakkumise”, tingimuste ja kestuse üle otsustamise õigus on ainult 
soosingu pakkuja (antud juhul ülemusel). Kui viimasele tundub, et soositav ei käitu nii nagu 
ta ootab, võib ülemus päevapealt soosimise lõpetada. Reeglina järgneb soosimisele täielikult 
vastupidine käitumine – kiusamine (halvustamine, ähvardamine, kontrollimine, teiste 
töötajatega võrreldes halvemasse olukorda seadmine, ilma selgitusteta palga ja töökoormuse 
vähendamine või vallandamine).   
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Vägivalla tagajärjed naisele 
 
Uuringu tulemused näitasid, et paljudes valdkondades oli paarisuhte ja töökoha vägivalla 
tagajärjed naisele sarnased, kuid samas esines ka mõningaid erisusi. Kõige enam mõjutas 
kogetud vägivald, ükskõik kas era- või töösfääris, naise tervist. Eriti avaldas vägivald 
kahjulikku mõju naiste vaimsele tervisele ja psüühilisele seisundile. Kogeti hulganisti 
erinevaid negatiivseid emotsioone, nagu hirm, pettumus, viha, süü, ärevus. Samas esines 
naistel ka tõsiseid häireid ja haigusi, näiteks posttraumaatiline stress, depressioon, unehäired, 
psühhosomaatilised kaebused. Pikka aega kestnud vägivald (peamiselt just paarisuhte puhul) 
halvendas oluliselt naiste füüsilist tervist põhjustades mitmeid vaevusi ja haigusi 
(südameveresoonkonna haigused, selja- ja peavalud, pidev väsimus ja kurnatus, 
kehakaalumuutused. Paarisuhte ja tööl toimunud vägivalla erinevuseks oli peamiselt see, et 
füüsilised rünnakud leidsid aset kodukeskkonnas ja seetõttu said paarisuhte terrori ohvrid 
mitmesuguseid vigastusi, verevalumeid ja haavu.  
 
Teiseks mõjutas vägivald naise sotsiaalseid suhted. Füüsiliste rünnakute, alandamise ja sõimu 
kogemine vähendas naise toimetulemisvõimet ja kahjustas emotsionaalset seisundit. Hirmu, 
häbi ja madala enesehinnangu tõttu vältisid naised suhtlemist nii vanemate, sõprade või 
kolleegidega. Naise sotsiaalne võrgustik vähenes ja isoleeritus suurenes mehe otseste 
takistuste tõttu või siis naise enda suutmatuse ja tahtmatuse pärast aktiivselt suhelda.  
 
Paarisuhtes toimunud vägivald mõjutas selgelt naise suhteid lastega. Ühest küljest vähendas 
kogetu lastega hakkamasaamist ja neile kvaliteetse tähelepanu pööramist. Teisest küljest 
vallandus ärevus ja stress naiste vägivaldsuses laste vastu. Kolmandaks kahandasid mehe 
kavalad manipuleerimisvõtted ja naise pidev halvustamine laste respekti ema vastu. Kuid oli 
ka naisi, kes väitsid, et lapsed toetavad neid ja on nende kaitseks välja astunud. Mõned naised 
olid kogenud ka oma vanemate ja sõprade toetust vägivaldsest suhtest väljatulemisel. 
Töökoha vägivalla alla kannatavatel naistel oli keeruline leida abi ja toetust kolleegidelt, sest 
viimased üldjuhul ei tahtnud sekkuda, kartes vägivaldse ülemuse kättemaksu, või lõid alliansi 
viimasega. Seetõttu tundsid tööl ahistamise ohvrid end tõrjutuna, hukkamõistetuna ja 
petetuna.   
 
Vägivalla tagajärjed majanduslikule toimetulekule ja töösfäärile on üsnagi seotud. Naise 
materiaalse iseseisvuse kahjustamine on üks paarisuhte terroristi kontrolli saavutamise 
eesmärke, sest finantsiliste raskuste tekitamine taastoodab naise sõltuvust mehest (Johnson, 
2008). Käesoleva uuringu tulemused kinnitasid seda asjaolu. Intervjuudest oli selgelt näha, 
kuidas mees püüdis takistada naise töölkäimist, nurjata tema karjäärivõimalusi, võttis ära või 
hävitas naise vara.  
 
Valimisse kuuluvate naiste õigusteadlikkus näis olevat madal, eriti kehtib see vanemate ja 
töökohal vägivalda kogenud naiste kohta. Osad naised olid vägivalla kohta lugenud küll 
raamatutest või meediast, kuid väitsid et ei julge pöörduda või ei usu pöördumise 
tulemuslikkusesse. Eriti tööl ahistatud naised arvasid, et nad ei leia piisavalt tõendeid ja 
(vabatahtlikke) tunnistajaid, et kohtus võitjaks tulla. Paarisuhte vägivalla ohvrid kartsid aga 
mehe kättemaksu või lastest ilmajäämist (juhul kui nende majanduslik olukord on kehvem). 
Mõned naised loobusid vägivallajuhtumi õiguslikust menetlemisest või vara jagamisest, kuna 
ei leidnud endas piisavalt jõudu pikkade ja komplitseeritud protsesside läbimiseks, 
vägivallatsejaga vastandumiseks kohtus ega tahtnud kogeda teisest ohvistamist.  
 
Intervjuudest selgus, et kõige haavatavam grupp on väikeste lastega emad, vanemad ja 
maapiirkonnas elavad naised. Esiteks on nende abiotsimise võimalused piiratud kuna 
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liikumine lastega on raske või asuvad vajalikud tugiteenused nende elukohast liiga kaugel. 
Teiseks on maakohas (uue) töö või peavarju leidmine problemaatilisem kui linnas.  
 
Uuringu tulemuse näitasid, kuidas erinevad vägivalla tagajärjed on tihedalt omavahel seotud 
ning tihti viib üks teiseni. Näiteks vägivalla tõttu tingitud sagedased tervisehädad 
halvendavad toimetulemist ja ülesannete täitmist tööl, mistõttu langeb tööviljakus. Tööga 
mitte toimetulemine või töökaotus raskendab majanduslikku toimetulekut ning 
lõppkokkuvõttes on lisa stressi ja pinge allikas ning isoleerituse süvendaja. Seetõttu näevadki 
paljud vägivalda kogenud naised enda olukorda suletud ringina või omaenda kodus justkui 
lõksus olemist. Nad väljendavad lootusetuse tunnet ja ei oska leida lahendust oma olukorrale.  
 
Vägivald ei kahjusta mitte ainult naise tervist, sotsiaalseid suhteid ja materiaalset olukorda, 
vaid mõjutab ka nende väärtushoiakuid, enesekindlust ja identiteeti. Pikaaegses vägivaldses 
suhtes elades arendavad naised teatud toimetulekustrateegiad. Nad võivad hakata vägivalda 
normaliseerima, seda teiste sõnadega ümber nimetama (näiteks partneri füüsilise 
agressiivsuse nimetamine “karistamiseks”) või selle tõsidust ju tagajärgi vähendama. Levinud 
on ka enesesüüdistamine ja isegi patriarhaalse suhtemustri ja traditsiooniliste soorollide 
pooldamine. Selliste mõtlemismustrite ja hoiakute kaudu hõlbustavad naised alateadlikult 
vägivalla toimumist ja lükkavad edasi lahkumist probleemsest suhtest. Barnett (2001) oma 
ülevaateartiklis selgitas, et pekstud naised otsustavad kooselust mitte lahkuda, kuna nad on 
omandanud teatud toimetulekustrateegiad ja vastavad hoiakud. Näiteks on naisi 
sotsialiseeritud järgima asümmeetrilisi soorolle, nad kalduvad omistama vastutust vägivalla 
puhul eksternaalsetele teguritele (partneri alkoholilembus, töötus jne), eitama partneri 
agressiivseid kavatsusi või mitte defineerima oma suhet vägivaldseks.  
 
Tulemused näitasid veel, et osad naised, kes on juba mõnda aega vägivaldsest partnerist 
lahus, on üsnagi emantsipeerunud ning eelistavad elada lähedasi suhteid meestega loomata. 
Samal ajal väljendasid nad teatavat kibestumust ja pettumust. Võimalik, et nad pole vägivalla 
tagajärgedest veel üle saanud.  
 
Sarnaselt teistele uuringutele (vt Anderson ja Parish, 2003; Bensley, Van Eenwyk ja 
Simmons, 2003; Whitefield jt, 2003) võis ka naiste lugudest näha teatavat 
vägivallakogemuste akumuleerumist elu jooksul. Paljud intervjueeritud tunnistasid, et nad on 
näinud vägivalda oma vanemate vahel või on olnud ise kodus väärkohtlemise ohvriks. Samuti 
oli naisi, kellel oli olnud rohkem kui üks vägivaldne paarisuhe. Üks paarisuhte terrori ohver 
oli kogenud ka vägivalda töökohal. Sellised tulemused räägivad naiste kasvavast 
allaheitlikkusest ja haavatavusest, mis koos stereotüüpsete hoiakutega soorollidesse võib viia 
järgmise ohvristumiseni. Briere ja Jordan (2004) postuleerivad, et erinevate vägivalla 
juhtumite mõjud kuhjuvad aja jooksu, nii et varasemate traumade sümptomid võivad 
vallandada palju ekstreemsemaid emotsionaalseid reaktsioone hilisemate vägivalla 
intsidentide puhul. Samal ajal muutuvad erinevate psühholoogiliste sümptomite ja 
probleemidega naised üha abitumaks ja kaitsetumaks järgmiste rünnakute ees. Thomas jt 
(2008) demonstreerisid oma uuringus, kuidas kauakestev suhtevägivald halvendab naise 
tervist nii, et põhjustab raskeid haigusi ja puudeid, mistõttu on naised järjest enam sõltuvad 
vägivaldsest partnerist. Halva tervise ja majanduslike raskuste tõttu tajuvad naised, et nad ei 
ole suutelised iseseisvana hakkama saama, eriti veel siis, kui nende enesehinnang on väga 
madal ning puudub toetav sotsiaalne võrgustik.  
 
Naiste juttudest nähtus, kuidas vägivald generatsiooniti edasi kandub. Eriti ilmnes see 
lugudest, kus ema õpetas tütardele meestega suhtlemise reegleid (kuuletuma mehe 
korraldustele, mitte vastu hakkamist agressiooni korral). Paraku võib emade selline õpetus 
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viia vastupidisele tulemusele – tütred õpivad hoopis käitumismustreid, mis suurendab nende 
vägivallaohvriks langemise tõenäosust.  
 
Vägivalla toimumise põhjustest 
 
Naiste lugusid analüüsides jääb kõige rohkem kõlama meeste võimu ja kontrolli vajadus 
vägivalla rakendamise põhjusena. Eriti töökohal ahistatud naised räägivad võimumotiivist. 
Võim, mida töökohal kiusajad kasutasid, näis väljuvat tavalise ülemus-alluva 
töökorralduslikest suhetest ning muutus ühe sugupoole domineerimisõiguse kehtestamiseks. 
Vägivallatseja kontroll töökohal ei olnud enam tavaline tööalane järelvalve, vaid teiste 
kiusavate tegevustega kooskõlas olev sihipärane jälgimine, mis tekitas kontrollitavas 
negatiivseid tundeid.  
 
Mõned naised teadsid lisada ka vägivallatsejate arusaamise meessoost kui ülimuslikust ja 
paremast sugupoolest. Lugusid analüüsides tunduski, et agressiivsed mehed usuvad enda 
priviligeeritu staatusesse: nimelt arvavad mehed, et neil on suuremad õigused kui nende 
lähedastel või (teatud) kollektiiviliikmetel. Sellise erilise seisundi tajumine eeldab teistelt 
kuuletumist ja nõudmiste ning korralduste täitmist ilma vaidlustamata (vt ka Bancroft, 2006; 
Johnson, 2008). Paarisuhte terroristidele, seksuaalsetele ahistajatele ja kiusajatele tööl on 
iseloomulik stereotüüpsete soorollide pooldamine ja patriarhaalne elukäsitlus. See torkas 
silma nii suhtumises naistesse kui ka naiste ja meeste kohustustesse. Osades töökoha 
vägivalla lugudes oli märgata, kuidas seksuaalsed ahistajad eeldavad, et (noored) naised on 
flirtivad, meelad ja seksikad olevused, kes vastavad meeste seksuaalse sisuga tähelepanule.   
 
Vägivalda on peetud sooliseks praktikaks, mille kaudu mehed konstrueerivad sugupoole 
mõistet (Anderson ja Umberson, 2001). Ent samas ei reprodutseeri kõik mehed oma sugu ja 
maskuliinsust vägivaldse käitumise kaudu, vaid ainult teatud osa neist. On leitud, et paljud 
vägivaldsed mehed on identiteediprobleemidega, ebakindlad, defitsiitse enesekontrolli ja 
konflikti lahendamise oskustega (Edin jt, 2008; Flinck ja Paavilainen, 2008). Sellised mehed 
võivad tajuda interaktsioone enda elus võimu, mehelikkust ja väärikust ohustavana. Noori 
poisse sotsialiseeritakse tihti olema tugevad, vaprad ning oma emotsioone mitte välja 
näitama, eriti nõrkusele viitavaid tundeid (Moore ja Rosenthal, 1995). Samas oma nõrkuste 
tajumine ja väljanäitamine viitab puudulikule mehelikkusele, mis omakorda tekitab soorolli 
konflikti.  
 
Näiteks Messershmidt (2000) intervjueeris seksuaalselt vägivaldseid noorukeid ja leidis, et 
sellised noored poisid tajusid end võrreldes eakaaslastega mitte nii mehelikuna. Puudulik 
mehelikkuse teostamine (näiteks kehv osalemine spordivõistlustel, tütarlaste poolne 
tõrjumine, narrimine koolis) tekitas negatiivse enesehinnangu oma maskuliinsusest. Oma 
mehelikkuse ebaturvalisuse tunnetamine kasvas ning sisemise tasakaalu saavutamiseks ning 
enda „tõelise mehena“ näitamiseks kasutasid poisid käepäraseid vahendeid – kontrolli ja 
võimu tüdruku üle ning seksuaalset sundust. Ka Boonzaier ja de la Rey (2004) ning Anderson 
ja Umberson (2001), kes küsitlesid vägivaldseid paare ja vägivallatsejaid, leidsid, et naised ja 
mehed läbi oma vägivaldse kooselu konstrueerivad sugupooli. Naise kontrollimisest ja 
peksmisest rääkides kujutasid mehed end maskuliinse tegutsejana, kellel on teatud sugupoole 
juurde kuuluvad õigused. Samas põhjustasid mehe pahameelt, ebakindlust ning konflikte 
suhtes naise kõrgem haridustase või suurem sissetulek (Anderson ja Umberson, 2001; 
Boonzaier ja de la Rey, 2004).  
 
Arvata võib, et ka käesolevas uuringus tundsid mehed naise mitteallumist, iseseisvust, ei-
ütlemist seksuaalsetele väljakutsetele töökohal või tööalast edukust hirmutava ning ärevust 
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tekitavana ning oma maskuliinset enesehinnangut alandavana. Viimase kompenseerimiseks 
rakendasid mehed võimu, kontrolli ning vaimset ja füüsilist vägivalda.   
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