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Lähisuhte vägivald. Kas me  
tunneme selle ära? 
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66,3% - 01.2018 



Ole sina ise, mitte number statistikas 

w  2018 jaanuar   166 kr. asja     …
teod lähi -või sõltuvussuhtes KarS § 121 lg 2 p 2 

w  meeste vägivald naiste kallal  66,3% 110 episoodi 
w  laste vastu ja sama palju lähikondsete vastu 
          7,8%  13ep + 13ep 
w  Vanemate vastu  4,8%  8ep 
w  Meeste vastu   4,2%  7ep 
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Reaalsus numbrites 

w  2017/18  Väljakutsed  +16%, so 5021 juhtumit 
w  2018/19  5 kuud  +30%, so 3815 juhtumit 
LSV 2017/18 
w  Teateid -8%,  so -419  juhtumit  4714 
w  Krim +14%,  so +222  juhtumit  1845 
2018/19  5 kuud 
w  Teateid +5%,  so +91  juhtumit  1946 
w  Krim +36%,  so +226  juhtumit  855 
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Suure lõpu väike algus 

Vägivald; ei ole leppimise koht 
Võimalused:   

w Lõpetada anonüümsus 

w Ole julge* ja teavita 

w Vahetu ohu korral 112 

w Lahku aadressilt turvakodusse / turvalisse kohta 
w Ära jäta pereliikmeid turvatundeta* 
w Kohene viibimiskeelt politseilt KorS § 44; 12 / 24 tundi*  
w Piirkonna- ja noorsoopolitseinik 

w Pöördu KOV/LOV sots. või lastekaitsetöötaja poole 
w Teraapiad, vestlusringid, vihajuhtimine… 
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Märkamine 

w  Rusutud, väsinud ja omaette olek 
w  Kehaosade peitmine, enese eest mitte hoolitsemine 
w  Sagedasem haigestumine 
w  Perekonnast/lähedastest mitte rääkimine 
w  Ühisüritustest keeldumine 
w  Pinnapealne lävimine, ajas muutuv käitumine sots.meedias 
w  Oma kohustuste või rutiini tegemata jätmine 
w  Rahulolematuse kasv x-teemadel 
w  Ka vägivallatseja paistab välja – „partner on probleemne ju“, 

Mina pean üksi kõik ära tegema!,  
w  MA SAAN SULLE ABIKS OLLA , RÄÄGI MULLE 
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Kõik algab algusest 

w  Kui inimesed tutvuvad, ei osata/taheta märgata, 
kuid see paistab välja 

w  Egode põrkumine ja sellega leppimine 
w  Partneritt tuleb tundma õppida; kui ei küsi, ei tea 
w  Ei lepita kokku väärtustes 
w  Pime usk, et küll ma muudan ja suudan ja kõik 

paraneb 
w  Osalt staatuse küsimus – mul on ka paariline, 

sotsiaalsuse sümbol – kartus üksinduse järele* 
w  Armukadedus 
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Probleemide kujunemise kohad 

w  Perekond ja mineviku/oleviku kasvukeskkond – 
käbi-känd, töötus, alkoholism/narkootikumid 

w  Sotsiaalsete käitumisoskuste puudulikkus 
w  Juurdunud dogmad – pereasjad on pereasjad 
w  Vägivalla õigustamine läbi erinevate põhjuste 
w  Vägivallaga mõjutades isikliku eesmärgi 

saavutamine 
w  Nii oli , nii on, ja nii jääb 
w  Ei ole meiet, on mina ja minu 
w  Lähikondsed tolereerivad ja ei sekku, või hoopis 

soosivad 
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Kartused 

w  Kui juhtunu ilmsiks tuleb, järgnevad 
ebameeldivused 

w  Lähisugulased, kes ei tea, hakkavad viltu vaatama 

w  Keegi teine ei pea teadma, need on minu 
probleemid elada/lahendada 

w  Kannatanu tunneb ennast ise süüdi 
w  Kas ma saan ise hakkama – moondunud eneseusk 

w  Kes mind usub 

w  Mis homme saab 

w  Ma ei oska midagi 
w  Ma olen üksi… 
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Lähisuhtevägivalla ilmingud 

Ahistamine: 
w Pidev tegevustega kursis olemise soov, sh elektrooniline meedia 
w Tööle ja mujale vastu tulemine 
w Piiramine suhtluses (telefonivestlused, kolleegid jne) 
w Enesehinnangu mõjutamine (sa ei suuda-ei oska-teed valesti, ainult 
mina teen hästi/õieti, jne) 
w Materiaalse sõltuvuse tekitamine (ei lase tööle (nn kodune 
koormus), rahade kontroll, elukoht), manipuleerimine 
w Suhte lõppedes kõned-sms-kirjad, ukse taha ilmumine, 
hirmutamine, ebaterve kuvandi loomine kogukonnas ja/või laste 
kaudu, olemasoleva, elukeskkonna mürgitamine, kuni ebaseadusliku 
jälitustegevuseni välja 
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Lähisuhtevägivalla ilmingud 

Vägivald: 
w Solvamine/ropendamine 
w Karjumine, agressiivsuse puhangud (a´la jälle nii või jälle naa, 
pole süüa jne) 
w Ahistavate reeglite loomine (minu vaikne tund, minu TV-saade 
jne) 
w Tõuklemine, füüsiline tegevuste takistamine 
w „Valesti käitumise korral“ karistamine/ilma jätmine/sundima 
tegevustele 
w Löömine/muljumine/vigastuste tekitamine 
w Seksuaalne ahistamine/ärakasutamine 
w Lõi korra, lööb veel 
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Mõned paljudest 

w  https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/
naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuste
%20kontaktandmed 

w  Ohvriabi kriisitelefon  116 006 
w  Lasteabitelefon   116 111 
w  https://www.politsei.ee/et/piirkondlik-politseitoeoe 
w  eluliin.ee 
w  Naisteliin.ee  tel 1492  Eesti naiste varjupaikade liit 
w  Abiksohvrile.just.ee 
w  Naistetugikeskus.eu 
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Täna; mitte homme; alustan uut elu 
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