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Et aidata on vaja teha koostööd
Naistevastast vägivalda peetakse rahvusvaheliselt üheks
diskrimineerimise vormiks ning naiste
inimõiguste rikkumiseks. Naistevastaseks vägivallaks loetakse soolist vägivalda, mis on suunatud
naise vastu kuna ta on naine või mis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt suurel määral.
Märgitakse, et naistevastane vägivald kujutab endast naiste füüsilise, vaimse ja seksuaalse puutumatuse
rikkumist ja et naistevastane vägivald pärsib võrdõiguslikkuse ning rahu saavutamist ning on tõsiseks
takistuseks kodanike turvalisuse ning demokraatia saavutamisele Euroopas;
Märgitakse murega naiste vastu suunatud vägivalla levikut perekonnas, millises vormis viimane ka ei
esineks, ning ühiskonna kõikidel tasanditel;

Tänane üritus on märk sellest, et eesti rahavas on valmis rääkima nii raskel ja keerulisel teemal. Et on
tekkinud huvigrupid ja kodanikud, kes peavad teemat oluliseks.
Korraldaja palus mul alguses rääkida riigi osast naistevastu suunatud vägivalla tõkestamisest, kuna
vägivaldsed aktid naiste vastu kasvavad, samas ei näe Eesti seadused eraldi ette sunni ja
karistusvahendeid just naiste vastu suunatud vägivalla korral. Napid on ka rahalised vahendid
varjupaikade ülalpidamiseks. Praeguses olukorras on varjupaik aga sageli ainus lahendus vägivalla all
kannatavale naisele ja emale lastega.
Tänaseks on olukord muutunud osas, mis käsitleb vägivalla tõkestamist. Sotsiaalministeeriumi ja
Justiitsministeerium eestvedamisel toimub„Haavatavate sihtrühmade kaitse strateegia 2010-2014“
arengukava (kus käsitletakse eraldi ka naiste vastu suunatud vägivalda) arutelu ning töörühma on
kaasatud lisaks riigimaetitele ka huvigruppide/3 sektori esindajaid. On lootust, et sellest koostööst sünnib
asjalik ja probleemide lahendamisele tõuke andev dokument, mis lisaks laste vastu suunatud ja
perevägivallale käsitleb naiste vastu suunatud vägivalla tõkestamise hoobasid ja mudeleid.
Viru naiste varjupaik püüab läheneda naiste vastu suunatud vägivallale laiemalt.
Oleme loonud tugigrupi vägivaldsetele meestele. Tugigrupp on erinev selle poolest, et mehed osalevad
seal vabatahtlikult. Grupp on meestelet-meestele (st. grupijuhid-nõustajad on ka mehed). Pea 5 kuu järel
võib öelda, et mehed on aktiivsed võimalust kasutama. Leiame, et kui mees juba gruppi tuleb, siis on ta
tunnistanud oma vägivaldset loomust.
Pühapäeval (22.11.09) Rakvere teatris toimunud perepäeval, (mille põhiteema oli teadvustada
kogukonnale naistevastase vägivalla suurt osa ja mõju ) osalesid töögruppides kus räägiti spetsialistide
osavõtul just naiste vastu suunatud vägivallast jäi kõlama mõte, et alustama peab inimese kasvatamist
vägivallatuks juba lasteaiast. Peame kõik mõistma, et mistahes vägivald ei ole aktsepteeritav, et
vägivallale ei ole õigustust.Alustades soorollide selgitamisega ning näidates ära need võimalused, mida
vastutustundlik inimene kasutab oma agressioonitungi ohutuks kanaliseerimiseks, loome me fooni, mille
taustal kasvab iga inimese sisse teadmine- me oleme võrdsed, oma tahtmise pealesurumine või viha
väljavalamine ei ole sobilik.
Oleme tänaseks jõudnud olukorda kus ühiskond on märganud, et on osa mehi kes käituvad koduseinte
vahel kui väepealikud- keelan, käsin ja on varmad naise allutamiseks oma tahtele kasutama vägivalda
mistahes kujul. Sageli on need mehed väljaspool kodu hinnatud töötajad ning toredad kolleegid, sõbrad,
naabrid.
See omakorda viib tähelepanukeskme naisepeksult hoopis naise süüdistamisele- mees on tore kaaslane,

järelikult on viga naises, ta lihtsalt viib mehe niikaugele, et mees ei saagi teisiti talitada kui peksta. Tuletan
kõigile siinkohas meelde Oru juhtumit, kus prokuratuuri kokkuvõte kõlas, et pereisa oli tore inimene aga
naine tal liiga seltsiv ja peohimuline- seega tekkis tunne, et pereisa koletu mõrvatöö rehabiliteeriti naise,
kogukonna meelest liiga lõbusate, elukommete tõttu.
VNVP nimel tänan korraldajaid ja kõiki kohale tulnuid- on hea meel, et teema on oluline nii paljudele, et
me julgeme sellest, mis toimub naistega, rääkida.
Tähtis teema edasiviimise ja arengu seisukohalt on nüüd meie kõigi koostöö.

