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VA R J U ST VÄ L JA
Head sõbrad ja toetajad!
Oleme oma infokirja pikalt oodanud. Mitte sellepärast, et vahepeal
midagi teatada poleks, vaid kogu aeg on toimunud midagi, millele
reageerida, ette valmistada või aru anda. Tugikeskuse töö on olnud
samamoodi väga tihe nii Tartu- kui Põlvamaal.

SELLES NUMBRIS
NTTK TEGEMISED

23 PÄEVA MÄRTSIS

EUROOPA KOMISJON
NAISTEVASTASE
VÄGIVALLA VASTU
Rahvusvahelise
Tööorg a nisatsiooni
( I LO ) 2 0 1 9 . a a s t a
vägivalla ja ahistamise
vastu võitlemise
konventsioon

Teha on palju. Ühed projektid lõppevad ja teised algavad. Edukalt on
lõpetatud WHOSEFVA projekt, mille sisuks on eakatevastase vägivalla
teadvustamine ja nendega töötavate spetsialistide jaoks koolitusmaterjali
koostamine. Ja mtu aastat on toimetatud projektiga TISOVA,
kogukonna õpetamine eakate vägivallaohvrite märkamiseks ja
toetamiseks. 2019. aasta lõpul algas projekt MARVOW, teemaks taas
eakatevastase vägivalla märkamine ja selle ohjamine. Nende projektide
tegevust soovisime tutvustada 11. märtsil 2020 New Yorgis toimuval
ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 64. istungjärgul (CSW64)
paralleelüritusel. Selle aasta istungjärk jäeti koroonaviiruse tõttu ära.
toimus vaid üks istung 9. märtsil 2020, millest võtsid osa New Yorgis
viibivad riikide diplomaatiliste esinduste töötajad.
2020. aasta eesmärgiks on NTTK võtnud suurendada püsiannetajate
hulka ja sihiks on ambitsioonikas 300 püsiannetajat. Kui näiteks 300
püsiannetajat annetavad kuus kõik 10 eurot, on juba koos 3000 eurot,
millega on võimalik ohvrite ja nende laste jaoks väga palju head ära
teha. KÜSKi rahalisel toel uuendame oma
veebilehte www.naistetugi.ee, kuhu loome annetajatele mugavamad
võimalused meie toetamiseks.
Pille Tsopp-Pagan
NTTK juhataja

23 päeva märtsis
Kopeerisime siia uudiskirja (lk 2-5) killukese politseiteadetest. See on
jäämäe tipp. Välja jäid meestevahelised peksmised. Suurem osa ei jõua
politseiteateni, jääb koduseinte vahele. Tähelepanuvääriv on ka politsei
poolt valitud teadete sõnastuse viis ja laad. Sageli ei saa teadetest isegi
seda aru, kas toimus tänavarünnak Aia tänaval või toimus ikka kodus
Aia tänavas. Mees lööb (enda) abikaasat, elukaaslast, (endale) tuttavat
naist, (oma) ema. Naine tunneb füüsilist valu. Hingevalu on keeruline
paragrahvidesse sõnastada.
Kurb materjal, kui meil ei ole enam peksu mõisatallis, kas siis kuidagi ei
saa peksmata? Antud materjal näitab väga selgesti kätte, miks peab
võrreldes meeste kaitsmisega naiste kaitseks rohkem ressursse kulutama.
Kogu maailma naised tegelevad naiste tugikeskuste ja varjupaikade
teenuse arendamisega, me mitte ainult ei ole solidaarsed, vaid me oleme
selleks lausa sunnitud.

VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

Anu Laas
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POLITSEITEATED 1.-7. märts 2020

1. märtsil teatati, et Mustamäel Mustamäe teel lõi 46aastane mees oma abikaasat, 45-aastast naist.
Politseinikud toimetasid mehe jaoskonda.
1. märtsil teatati, et Lasnamäel Meeliku tänaval
asuvas korteris ründas 30-aastane mees oma
abikaasat, 28-aastast naist. Konflikti juures viibis ka
alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.
1. märtsil teatati, et Lasnamäel Katusepapi tänaval
asuvas korteris ründas 24-aastane mees talle tuttavat
19-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.
1. märtsil teatati, et Pringi külas põhjustas 49-aastane
mees oma abikaasale, 50-aastasele naisele füüsilist
valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

ja 26-aastase naise vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud
on selgitamisel.
5. märtsil teatati politseile, et Sõmeru aleviku korteris
lõi 50-aastane mees 76-aastast naist. Politsei pidas
lööja kinni.
5. märtsil teatati politseile, et Narvas 26. Juuli tänava
korteris lõi 54-aastane naine enda 56-aastast
abikaasat. Politsei pidas lööja kinni.
5. märtsil sai politsei teate, et Käina vallas lõi alkoholi
tarvitanud 67-aastane mees oma 68-aastast abikaasat,
kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

1. märtsil teatati politseile, et Narvas Kangelaste
prospektil lõi 50-aastane mees 48-aastast naist.
Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

6. märtsil teatati, et Maardu linnas Keemikute tänaval
lõi 53-aastane mees enda abikaasat, 39-aastast naist,
tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees
peeti politsei poolt kinni.

1. märtsil sai politsei teate, et Lääneranna vallas
ründas 20-aastane naine oma 20-aastast endist
elukaaslast, kes sai viga.

6. märtsil teatati, et Viimsi vallas Randvere külas
ähvardas 57-aastane mees endale tuttavat 58-aastast
naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

2. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Vihuri tänaval
asuvas korteris ründas 31-aastane naine talle tuttavat
25-aastast naist. Politseinikud pidasid ründaja kinni.
3. märtsil teatati, et Mustamäel Ehitajate teel asuvas
korteris lõi 34-aastane mees oma elukaaslast, 30aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.
4. märtsil teatati, et Kesklinnas Narva maanteel
asuavas korteris ründas 45-aastane mees oma
abikaasat, 39-aastast naist. Mõlemad osapooled olid
alkoholijoobes. Konflikti juures viibis ka alaealine
laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. märtsil teatati politseile, et Kiviõlis Võidu tänava
korteris lõi 42-aastane mees enda 33-aastast
abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.
6. märtsil teatati politseid sellest, et Narva-Jõesuus
Kalevi tänaval lõi 39-aastane mees 30-aastast naist.
Politsei pidas mehe kinni.
6. märtsil sai politsei väljakutse Jõhvis Rakvere
tänavale, kus 33-aastane mees lõi 33-aastast abikaasat.
Mees lahkus enne patrullide saabumist.
7. märtsil teatati, et Maardus toimus konflikt
elukaaslaste, 38-aastase naise ja 46-aastase mehe
vahel, mille käigus sai naine kannatada. Juhtumi
täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. märtsil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval toimus
kaklus 42-aastase mehe ja 60-aastase mehe vahel.
Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

7. märtsil sai politsei väljakutse Vinni valda, kus 56aastane mees tekitas valu enda 38-aastasele
abikaasale. Politsei pidas mehe kinni.

4. märtsil sai politsei väljakutse Tartus Vaba tänava
korterisse, kus oli kahe naise vahel puhkenud tüli.
Erimeelsuse käigus lõi 38-aastane naine 37-aastast
naist. Meedikud viisid viga saanud naise esmaabiks
haiglasse. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana
kinni.

7. märtsil teatati politseile, et Kadrina alevikus
ähvardas 33-aastane mees enda 33-aastast elukaaslast.
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. märtsil teatas 21-aastane naine, et tema elukaaslane
kasutas Tartus Narva maanteel asuvas kortermajas
tema suhtes füüsilist vägivalda, misjärel tundis naine
valu. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei
kriminaaluurimises.
5. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Punane
tänaval toimus konflikt elukaaslaste, 26-aastase mehe
VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

7. märtsil sai politsei väljakutse Narvas Kangelaste
prospekti korterisse, kus 49-aastane mees lõi 46aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.
7. märtsil sai politsei väljakutse Kohtla-Järvele Ravi
tänava korterisse, kus 40-aastane mees lõi 41-aastast
elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.
7. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Aarde tänaval
asuvas majas tekkis konflikt elukaaslaste, 31-aastase
mehe ja 39-aastase naise vahel, mille tagajärjel said
mõlemad osapooled kannatada.
www.naistetugi.ee

NTTK
Uudiskiri
nr. 1
- 2020
5ISSUE
ILO
INVESTOR
NEWSLETTER
N°3 KONVENTSIOONID

Märts
2020,FALL
Juuli 2019,
LK. 2009
3

POLITSEITEATED 8-14. märts 2020

8. märtsil teatati politseile vahejuhtumist Vana-Viru
tänaval, mille käigus tekitas 43-aastane mees 19aastasele mehele valu ja tervisekahjustusi. 43-aastane
mees peeti politseinike poolt kinni ja toimetati
jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile peretülist Ristiku tänaval,
mille käigus tungis 25-aastane mees kallale 22aastasele naisele, tekitades talle valu ja kehavigastusi.
Mees peeti politseinike poolt kinni ja toimetati
jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile peretülist Madala tänaval,
mille käigus lõi 35-aastane mees 33-aastast naist,
tekitades talle valu ja kehavigastusi. Naine viidi
kiirabiga haiglasse ning mees peeti politseinike poolt
kinni ja toimetati jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile peretülist Kauba tänaval,
mille käigus läks 58-aastane mees kallale oma 60aastasele abikaasale, tekitades talle valu. Mees peeti
politseinike poolt kinni ja toimetati jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile peretülist Telliskivi tänaval,
mille käigus tungis 40-aastane mees kallale oma 53aastasele elukaaslasele, tekitades talle valu ja
kehavigastusi. Mees peeti politseinike poolt kinni ja
toimetati jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile vahejuhtumist Sõle tänaval,
mille käigus läks 44-aastane mees kallale 34-aastasele
naisele, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Mees
peeti politseinike poolt kinni ja toimetati jaoskonda.
8. märtsil teatati politseile peretülist Linnamäe teel,
mille käigus läks 50-aastane mees kallale talle
tuttavale 82-aastasele naisele, tekitades talle valu ja
kehavigastusi. Kiirabi osutas naisele esmaabi ning
mees peeti politseinike poolt kinni ja toimetati
jaoskonda.
8. märtsil sai politsei väljakutse Sillamäele Ranna
tänava korterisse, kus 37-aastane mees lõi 42-aastast
abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.
8. märtsil teatati politseile, et Tapa vallas lõi
omavahelise tüli käigus 35-aastane naine noaga 29aastast meest. Politsei pidas naise kuriteos
kahtlustatavana kinni.
9. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Linnamäe
teel ründas 41-aastane mees endale tuttavat 72-aastast
naist, tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi.
Ründaja peeti politsei poolt kinni.
9. märtsi hommikul pöördus Valga politseimajja
kohalik naine, kelle sõnul oli elukaaslane teda löönud.
Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei
kriminaalmenetluse.
VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

10. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Ümera
tänaval tungis 55-aastane mees kallale endale
tuttavale 79-aastasele naisele, tekitades talle füüsilist
valu ja kehavigastusi. Mees peeti politsei poolt kinni.
10. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Läänemere
teel lõi 35-aastane mees endale tuttavat 65-aastast
naist ja 74-aastast meest, tekitades neile füüsilist valu
ja kehavigastusi. Ründaja peeti politsei poolt kinni.
10. märtsil teatati, et Kesklinna linnaosas Invaliidi
tänaval ründas 36-aastane mees endale tuttavat 47aastast naist, tekitades talle füüsilist valu ja
kehavigastusi. Mees peeti politsei poolt kinni.
Politseile laekus teade, et Otepää vallas ähvardas 36aastane mees oma 32-aastast eksabikaasat
vägivallaga. Politsei pidas mehe kuriteos
kahtlustatavana kinni. (u. 10. märts)
10. märtsil sai politsei väljakutse Sillemäele Kesk
tänava korterisse, kus 29-aastane mees lõi enda 56aastast ema. Politsei pidas mehe kinni.
11. märtsil sai politsei teate, et Kundas Koidu tänava
korteris lõi 45-aastane mees enda 42-aastast
abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.
11. märtsil teatati politseile, et Narvas Võidu
prospekti korteris toimub sõnelus 19-aastase mehe ja
21-aastase naise vahel. Juhtunu täpsemad asjaolud on
selgitamisel.
12. märtsil teatati, et Haaberstis Õismäe teel asuvas
korteris ründas 28-aastane mees oma elukaaslast, 28aastast naist. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.
12. märtsil sai politsei teate Sillamäele Kesk tänava
korterisse, kus 35-aastane naine tekitas füüsilist valu
44-aastasele elukaaslasele. Politsei pidas naise kinni.
14. märtsil teatati politseile, et Kose vallas Soone
tänaval tekitas 43-aastane mees füüsilist valu tuttavale
46-aastasele naisele.
14. märtsil teatati politseile, et Maardus Haigla
tänaval tekitas 27-aastane mees füüsilist valu tuttavale
20-aastasele naisele. Politsei pidas 27-aastase mehe
kahtlustatuna kinni.
14. märtsil teatati politseile, et Viimsi vallas Muuga
külas tekitas 62-aastane mees füüsilist valu 44aastasele tuttavale naisele.
14. märtsil sai politsei väljakutse Narvas Rahu tänava
korterisse, kus 39-aastane mees lõi 39-aastast
elukaaslast. Mees lahkus enne politsei saabumist.
Juhtunu asjaolud on selgitamisel.
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POLITSEITEATED 14.-17. märts 2020

14. märtsil sai politsei teate, et Paralepa alevikus lõi
55-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus 50aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe
kahtlustatavana kinni.
14. märtsil sai politsei teate, et Pärnus Paide maanteel
lõi 27-aastane mees oma 25-aastast elukaaslast, kes sai
viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.
14. märtsil teatati politseile, et Kesklinnas J. Vilmsi
tänaval tungis 47-aastane mees kallale tuttavale 22aastasele naisele. Kiirabi vaatas naise üle ja osutas
talle esmaabi. Politsei pidas 47-aastase mehe
kahtlustatavana kinni.
14. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas
Pelguranna tänavas tekitas 35-aastane mees
kehavigastusi tuttavale 32-aastasele naisele. Politsei
pidas mehe kahtlustatuna kinni.
14. märtsil teatati politseile, et Pirita linnaosas Jaaniku
tänaval tekitas 43-aastane mees füüsilist valu 42aastasele tuttavale naisele. Politsei pidas 43-aastase
mehe kahtlustatuna kinni./ 15. märtsil teatati, et
Pirital Jaaniku tänaval asuvas majas ründas 44aastane mees oma elukaaslast, 42-aastast naist.
Politseinikud pidasid mehe kinni.
14. märtsil puhkes Jõgeval Roosi tänava eramus
joobes eluaaslaste vahel tüli, mille käigus 67-aastane
mees lõi 51-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe
kuriteos kahtlustatavana kinni.
15. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Tuulemaa
tänaval asuvas majas ründasid 27-aastast naist võõras
naine ja mees. Juhtumi täpsemad asjaolud on
selgitamisel.
15. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Madala tänaval
asuvas korteris tekkis konflikt elukaaslaste, 25-aastase
naise ja 32-aastase mehel vahel. Juhtumi täpsemad
asjaolud on selgitamisel./15. märtsil teatati politseile,
et Põhja-Tallinnas Madala tänavas tekitas 32-aastane
mees füüsilist valu enda tuttavale 25-aastasele naisele.
15. märtsil teatati politseile, et Tartus Jänese tänava
korteris puhkes ühiselt alkoholi tarvitanud naise ja
mehe vahel tüli, mis päädis rüselusega. Kähmluses sai
viga 77-aastane naine, kelle meedikud haiglasse
toimetasid. Politsei pidas 46-aastase mehe kuriteos
kahtlustatavana kinni ning paigutas ta esmalt
kainenema.
16. märtsil sai politsei väljakutse Kambja valda
Tõrvandi aleviku kortertisse, kus 41-aastane mees oli
VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

löönud 66-aastast isa. Politsei pidas lööja kuriteos
kahtlustatavana kinni.
16. märtsil alustati kriminaalmenetlust selles, et
Saaremaa vallas lõi 59-aastane mees oma 57-aastast
abikaasat.
16. märtsil sai politsei teate, et Haapsalus Vee tänaval
lõi alkoholi tarvitanud 54-aastane mees oma 67aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe
kahtlustatavana kinni.
17. märtsi hommikul sai politsei väljakutse KohtlaJärvele Sinivoore tänavale, kus 39-aastane mees lõi
31- aastast naist ja 14-aastast noorukit. Politsei pidas
mehe kinni.
17. märtsi öösel sai politsei väljakutse Sillamäele Viru
puiestee korterisse, kus 53-aastane mees tekitas valu
enda 50-aastasele abikaasale. Politsei pidas mehe
kinni.
17. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Vasara
tänaval tungis 27-aastane mees kallale tuttavale 24aastasele naisele ja tekitas talle füüsilist valu.
17. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Kihnu
tänaval tekkis konflikt 21-aastase naise ja tuttava 20aastase mehe vahel. Politsei toimetas mehe ja naise
jaoskonda ning alustas juhtunu asjaolude
selgitamiseks kriminaalmenetluse.
17. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas
Tööstuse tänaval tekkis konflikt tuttavate 28-aastase
mehe ja 24-aastase naise vahel, mille käigus tekitati
füüsilist valu. Politsei pidas 28-aastase mehe
kahtlustatuna kinni. Juhtunu asjaolud selgitab
menetlus.
17. märtsil teatati politseile, et Maardu linnas
Kallasmaa tänaval tekkis konflikt 27-aastase mehe ja
19-aastase naise vahel, mille käigus tekitati füüsilist
valu. Politsei pidas 27-aastase mehe kahtlustatuna
kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.
17. märtsil sai politsei väljakutse Narva A. Daumani
tänava korterisse, kus 33-aastane mees tekitas valu 37aastasele elukaaslasele.
17. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Kihnu
tänaval tekkis konflikt 21-aastase naise ja tuttava 20aastase mehe vahel. Politsei toimetas mehe ja naise
jaoskonda ning alustas juhtunu asjaolude
selgitamiseks kriminaalmenetluse.
17. märtsil sai politsei teate, et Häädemeeste vallas lõi
43-aastane mees oma 71-aastast ema.
www.naistetugi.ee
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18. märtsil teatati, et Haabersti linnaosas Õismäe teel
lõi 37-aastane mees endale tuttavat 48-aastast naist,
tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees
peeti politsei poolt kinni.
18. märtsil teatati, et Kristiine Linnaosas Vindi tn on
32-aastane mees korduvalt kasutanud füüsilist
vägivalda enda tuttava, 81-aastase naise peal ning on
varastanud temalt 3000 eurot. Juhtumi täpsemad
asjaolud on selgitamisel.
18. märtsil teatati politseile, et Jõhvis Jaama tänava
korteris 32-aastane mees tekitas valu 20-aastasele
elukaaslasele. Politsei pidas mehe kinni.
18. märtsil puhkes Tartus Pika tänava korteris
alkoholi tarvitanud naise ja mehe vahel tüli, mille
käigus 41-aastane mees lõi 32-aastast naist. Politsei
pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning
paigutas esmalt arestikambrisse kainenema. Naine
meedikute abi ei vajanud.
19. märtsil kella 3 ajal öösel sai politsei väljakutse
Narvas Vaksali tänava korterisse, kus 32-aastane mees
lõi 30-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.

20. märtsil teatati politseile, et Kiviõlis Aasa tänava
korteris lõi 18-aastane mees enda 43-aastast ema.
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.
21. märtsil teatati, et Jõelähtme vallas Nehatu külas
tekkis konflikt 55-aastase mehe ja 46-aastase naise
vahel, mille käigu lõi mees naist, tekitades talle
füüsilist valu ja kehavigastusi. Mees peeti politsei poolt
kinni.
21. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Punasel
tänaval toimus konflikt 30-aastase mehe ja 27-aastase
naise vahel, mille käigus tekitasid mõlemad
teineteisele kehavigastusi. Mõlemad osapooled olid
alkoholijoobes. Juhtumi täpsemad asjaolud on
selgitamisel.
21. märtsil sai politsei väljakutse Narvas Sepa tänava
korterisse, kus 54-aastane mees lõi 43-aastast
elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.
21. märtsil teatati politseile, et Jõhvis Narva maantee
korteris lõi 47-aastane mees enda 80-aastast ema.
Politsei pidas lööja kinni.

19. märtsil teatati, et Kehras ründas 36-aastane mees
oma elukaaslast, 31-aastast naist, tekitades
kannatanule füüsilist valu.

Politseile laekus teade, et 21. märtsi puhkes Tartus
Alasi tänava korteris endiste elukaaslaste vahel
rüselus. Omavahelises kähmluses sai viga 19-aastane
naine. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 22aastase mehe.

19. märtsi õhtupoolikul sai politsei väljakutse Jõgeva
valda Palamuse alevikku, kus joobes pereisa oli oma
pere suhtes agressiivseks muutunud. Politsei pidas 46aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis
politseimajja. Meedikute abi kellelgi tarvis ei olnud.

22. märtsil teatati tülist Tallinnas Püssirohu tänaval,
mille käigus läks 33-aastane naine kallale oma
lähisugulasest 33-aastasele naisele ja põhjustas talle
valu.

19. märtsil sai politsei teate, et Pärnus Lepa tänaval
ründas 52-aastane mees oma 44-aastast abikaasat.
Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

22. märtsil teatati politseile peretülist Alvari tänaval,
mille käigus lõi 33-aastane mees 45-aastast naist,
põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Mees peeti
politseinike poolt kinni ja toimetati jaoskonda.

19. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Vasara tänaval
asuvas korteris ründas alkoholijoobes 36-aastane mees
oma elukaaslast, 37-aastast naist. Politseinikud pidasid
mehe kinni.

22. märtsil laekus politseile teade, et Valgas Perve
tänava korteris lõi 27-aastane mees ühise alkoholi
tarvitamise käigus 53-aastast naist. Meedikud viisid
kannatanu tervisekontrolliks haiglasse. Juhtunu
üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Ööl vastu 20. märtsi teatati, et 27-aastane mees
ründas Peetri alevikus oma elukaaslast, 25-aastast
naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud
pidasid mehe kinni.

22. märtsil teatati politseile, et Jõhvis Kaare tänava
korteris lõi 61-aastane mees 56-aastast elukaaslast.
Politsei pidas mehe kinni.

20. märtsil teatati, et 61-aastane mees lõi Haaberstis
Tanuma tänaval oma elukaaslast, 44-aastast naist ja
tekitas talle kehavigastusi.
20. märtsil sai politsei teate Kohtla-Järvel Sõpruse
tänava korterisse, kus 56-aastane naine lõi noaga enda
36-aastast poega. Politsei pidas naise kinni.
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22. märtsil sai politsei teate, et Pärnus lõi alkoholi
tarvitanud 39-aastane mees oma 79-aastast isa, kes sai
viga. Politsei pidas 39-aastase mehe kahtlustatavana
kinni.
Ööl vastu 23. märtsi sai politsei väljakutse Tartus Eha
tänava korterisse, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus
lõi joobes 35-aastane mees 23-aastast elukaaslast.
Meedikud viisid viga saanud naise traumapunkti.
www.naistetugi.ee
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EUROOPA KOMISJON
NAISTEVASTASE
VÄGIVALLA VASTU
SOOLISE
VÕRDÕIGULIKKUSE
STRATEEGIA 2020-2025
Vabaks vägivallast ja
stereotüüpidest
A. Soopõhise vägivalla lõpetamine
Istanbuli konventsiooni täitmine ja
ohvridirektiivi silmas pidades
koostatakse ohvri õiguste
strateegia. Suurem tähelepanu
ennetusele.
B. Soostereotüübid - soolise ebavõrdsuse
põhjus
Soosteretüübid on soolise
ebavõrdsuse põhjuse algpunkt.
Uueks ja oluliseks valdkonnaks
soolise võrdõiguslikkuse
edendamisel on kratindus ja
tehisintellekti võimaluste ja ohtude
parem tundmaõppimine.Kratt
põhineb tarvvaralisel algoritmil,
mis on autonoomne ja
õppimisvõimeline ja täitab inimese
poolt antud ülesandeid ja
toiminguid. Kui on probleem, siis
kratt teeb asja ära. Tuleb jälgida,
et kratid ei ajaks soostereotüüpe
süvendavaid tegemisi.
Kokkuvõtteks riikide ülesanded
selles valdkonnas:
- Istanbuli konventsiooni nõuete
täitmine;
-R a h v u s v a h e l i s e
Tööorganisatsiooni (ILO) 2019.
aasta vägivalla ja ahistamise
vastu võitlemise konventsiooni
ratifitseerimine ja elluviimine
(konventsioon nr 190);
- Ohvridirektiivi ja laste seksuaalse
väärkohtlemise direktiivi
e l l u v i i m i n e, s a mu t i t e i s t e
soopõhist vägivalda tõkestavate
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poliitikate elluviimine ja ohvrite
igakülgne kaitse;
- Süstemaatiline soopõhist
vägivalda puudutavate andmete
kogumine ja analüüs;
- toetus vabakonnale ja riiklik
teenuste arendamine selles
valdkonnas.
EU funding available under the
“citizens, equality, rights and values”
programme (2021-2027).
R a h v u s v a h e l i s e
Tööorganisatsiooni (ILO)
2019. aasta vägivalla ja
ahistamise
vastu
võitlemise konventsioon
Konventsioonis tunnistatakse, et
vägivald ja ahistamine
töömaailmas võib kujutada endast
inimõiguste rikkumist või
kuritarvitamist, kujutab endast
ohtu võrdsetele võimalustele, on
vastuvõetamatu ja inimväärse
tööga kokkusobimatu. Selles
määratletakse vägivald ja
ahistamine kui käitumine ning
tavad või ähvardused, mis on
suunatud füüsilisele,
psühholoogilisele, seksuaalsele või
majanduslikule kahjule. See
tuletab liikmesriikidele meelde, et
nad on vastutavad üldise
nulltolerantsi keskkonna
edendamise eest.
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