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Eesti LGBT Ühing korraldas 2019. aastal Vikerkaarekangelaste sarja töötoad, 
milles õpiti erinevaid konflikte ja vägivallavorme ära tundma, ennetama, 
lahendama ning end ja teisi neis kaitsma.  
 
Töötubade läbiviijad on koostanud oma teemadest kasulike soovitustega 
kokkuvõtted.  
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VAEN 
Aili Kala, Eesti LGBT Ühing 
 
 
Mis on vaenukõne? 
 
Vaenukõne (sünonüümina vihakõne) on avalik suuline või kirjalik avaldus, millega 
ähvardatakse, solvatakse või alandatakse isikute gruppi või isikut tulenevalt nende 
kuuluvusest (nt nahavärv, rahvus, etniline päritolu, sugu, seksuaalne orientatsioon). 
Vaenukõne eesmärk on õhutada vaenu kahjustades, ahistades, hirmutades, 
alavääristades jne tulenevalt isiku kuuluvusest/päritolust. 
 
Mis on vaenukuritegu? 
 
Eesti õigusaktides puudub vaenukuriteo (sünonüümina vihakuritegu) mõiste, 
samuti puudub raskendava asjaoluna vaenu motiiv. Erandiks on vaenu õhutamise 
keeld karistusseadustikus, mis leiab harva kasutamist, sest kehtiva sõnastuse järgi 
on karistatav vaid selline vaenu õhutamine, millega on põhjustatud oht isiku elule, 
tervisele või varale. Taolise ohu olemasolu tõendamine vaenu õhutamise kontekstis 
on osutunud keeruliseks. 
 
Eesti Vabariigi põhiseadus § 12 keelab vaenu õhutamise. (Rahvusliku, rassilise, usulise 
või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega 
keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada 
vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.) 
 
Oht sõnavabadusele? 
 
Seal, kus algab rünnatava õigus või algab tema õiguste rikkumine, lõpeb ka ründaja 
sõnavabadus. See tähendab, et suurem väärtus sõnavabadusest on avalik rahu, 
inimväärikus ja inimeste võrdsus. Sõnavabadus ei ole absoluutne: riigid piiravad seda 
ka teatud valdkondades nagu ärisaladused, riigi julgeolek jne. 
 
Sõnavabadust peab kasutama proportsionaalselt teiste põhiseaduslike õiguste ja 
vabadustega, arvestades teisi põhiseaduslikke põhimõtteid nagu võrdsus ja 
diskrimineerimise keeld. 
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Mida teha, kui oled sattunud vihakuriteo või vihakõne ohvriks või oled selle 
tunnistaja? Miks on teavitamine oluline? 
 
Kindlasti tuleks pöörduda politsei poole ning kui oht on vahetu, siis teatada 
hädaabinumbrile 112. Politsei saab lisaks juhtumite lahendamisele ja ohvrite 
abistamisele lisainfot Eesti olukorra kohta ning teha järeldusi ühiskonnas toimuvast. 
Sellisel juhul on neil võimalik teavitada vastutavat ministeeriumi nt 
seadusemuudatuste või poliitikate muutmise vajadustest. 
 
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabikeskused pakuvad abivajajatele tasuta 
nõustamisteenust ning annavad teavet abi saamise võimaluste kohta ja juhendavad 
pöördujat suhtlemisel teiste vajalike asutustega. 
Vaata lähemalt: www.palunabi.ee 
 
Selleks, et ka Eesti LGBT Ühingul oleks võimalik teenustega ohvrit või tunnistajat 
aidata, soovitame pöörduda ühingu poole. See on tähtis ka selleks, et ühingul oleks 
adekvaatsem ülevaade Eesti olukorrast ning võimalus aidata ja informeerida ohvreid 
kvaliteetsemalt, teha koostööd politseiga.  
 
Soovitame juhtumitest teada anda ühingu kodulehel oleva “Teata vaenust” vormi 
teel. Ükski mure pole liiga väike!  

http://www.palunabi.ee/
http://www.lgbt.ee/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq5oq5TrmmsrZq30g_JqYfBA0TLwyd7WK-rQv8Y0DLxJ9m5Q/viewform
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KONFLIKTSED TEEMAD SOTSIAALMEEDIAS 
Brigitta Davidjants 
 
 
– Mõtle läbi, mida konkreetsesse diskussiooni langemisega saavutad. Kas trollil on 
kõlapind? Kui kõlapind on väike, vali ignoreerimine. 
 
– Trolli sa ei mõjuta. Aga kas on kaaslugejaid, kes pole veel oma arvamust 
kujundanud? 
 
– Ära ründa autorit, vaid tema (vale)väiteid. Toesta oma väited ära ning ole 
läbipaistev ja selge. Ära tee “usun/ei usu” mängu. 
 
– Jutusta lugusid. Sõnumid olgu lihtsasti mõistetavad ja inimlikus keeles. Faktid ja 
narratiivid täiendavad teist. 
 
– Ole naljadega ettevaatlik, sest huumor võib olla erinev. 
 
– Tunne oma nõrkusi. Näiteks kas lähed lihtsasti põlema ja tahad hiljem oma 
postitusi korduvalt parandada? Siis anna endale reageerimisega aega. 
 
– Teadvusta, kui tegemist on provokatsiooniga, ja loo mõtteline ruum enda 
emotsioonide ja reaktsiooni vahele. 
 
– Kaasa vajadusel eksperte, et sa ei jääks vaidluses üksi (ära siiski tag’i inimesi 
hoiatamata, eelnev isiklik kontakt on parem). 
 
– Ole empaatiline. Kas võib olla, et vaidlejal on valeinfo ja ta pole pahatahtlik? Või et 
tegemist on ebaõnnestunud naljaga? Kirjalik tekst võimendab vääritimõistmisi! 
 
– Kaitse oma privaatsust. Isiklikud detailid ei muuda su juhtumit tugevamaks, vaid 
teevad hoopis sind ennast kaitsetumaks. 
 
– Tee igasugusest sõimust kuvatõmmised. Kui keegi sind ähvardab või solvab, tee 
FB teavitus. Kui su ründaja rikub seadusi, teavita politseid või teisi asjakohaseid 
asutusi.  
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KONFLIKTI LAHENDAMINE 
Kristel Rannaääre, Eesti LGBT Ühing 
 
 
Konflikti lahendamise töötuba on väga praktilist laadi ning sellest saab õppida 
eelkõige ise osa võttes. Sellegipoolest tasub meeles pidada järgmist.  
 
Kui oled sattunud konfliktsesse olukorda, siis kõige olulisem on võimalusel korraks 
aeg maha võtta. Lase enda ja teise inimese emotsioonidel jahtuda. Kui emotsioonid 
on maandatud ja veidi aega on möödunud, oled sa suuteline konflikti teadlikumalt 
vaatlema. Kui tegemist on väga raske teemaga, siis ära häbene soovi kedagi appi 
kutsuda, et konflikt lahendada. 
 
Kui siiski asud konflikti ise lahendama, siis: 

- Vali neutraalne pind. 

- Sea väga selge eesmärk, mida tahad saavutada, kui lähed inimesega uuesti 
rääkima. Näiteks ei ole oma mõtte selgeks tegemine teisele konflikti 
lahendamine ja konflikti lahendamine ei tähenda, et teine inimene sind 
mõistab. Seega mõtle, mida sa päriselt tahad ja vajad. 

- Konfliktis on rohkem kui üks inimene, seega ei pea sa üksi lahendusi 
mõtlema. Kaasa teine osapool. Esita küsimusi, peegelda ning jaga oma 
tundeid ja mõtteid. Otsige koos sobivaid lahendusi. 
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ARGUMENTEERIMINE 
Marleen Pedjasaar, SpeakSmart 

 
 
 
Argumenteerimisoskus aitab nii iseenda jaoks oma mõtteid ja seisukohti selgemaks 
mõelda kui ka neid teistele paremini põhjendada. Et nii ühiskondlikus diskussioonis 
kui eravestlustes jääks kõlama mitte kõige tugevama (valjuhäälseima, võimukama, 
jõukama, hirmutavama – loetelu võib jätkata) seisukoht, vaid kõige tugevam ehk 
sisuliselt kõige paremini põhjendatud ja tõestatud mõte, tasub harjutada 
argumenteerimisoskust. 
 
Lühidalt öeldes on argument kindla struktuuriga, piisavalt põhjendatud ja 
tõestatud ning loogiliselt korrektne seisukoht. Kui lihtsalt midagi väita – näiteks, et 
Eestis tuleks kehtestada kohvile aktsiisimaks, muuta kõrgharidus tasuliseks, võtta 
vastu suuremal hulgal pagulasi või  midagi muud – ei ole tegemist argumendiga. 
 
Et väitest kasvaks argument, tuleb vestluspartnerile alati ka selgitada, miks üht või 
teist väidetakse – sealjuures sõltub selgitamise põhjalikkus sellest, kui palju 
vestluspartner teemast juba teab. 
 
Selgitamise kõrval tuleb oma väiteid ka tõestada – tõestuseks on reeglina midagi, 
mis on nö väljaspool meie enda mõttemaailma. Tõestuseks saavad olla uuringud, 
katsed, analoogiad, statistika ja palju muud. 
 
Kuna argumenteerimine on aju jaoks energiamahukas tegevus ning eeldab 
keskendumist nii argumenteerijalt kui vestluspartnerilt, ei tööta argument mitte 
igas olukorras. Näiteks siis, kui vestluspartner on väga emotsionaalne või vastupidi, 
pisut apaatne ja ei mõtle teiega kaasa, tuleks enne oma argumentide esitamist tuua 
vestluspartner endaga samale lainele – kas luues võimalus emotsioonide 
maandamiseks või pannes nt küsimuste kaudu teda kaasa mõtlema. 
 
Iga argumendiga on võimalik ka vaielda ehk seda ümber lükata – argumendi 
nõrkus võib seisneda näiteks puuduvas või puudulikus tõestuses või nõrgas 
selgituses. Samuti võib juhtuda, et argumendis sisaldub loogilisi vastuolusid. 
 
Hästi argumenteerimine aitab meil olla oma mõtetes selgem ja teha paremaid 
otsuseid – eriti, kui otsused on keerulised ja nõuavad põhjalikku arutelu ja 
analüüsimist. 



 

8 

 
 
Mõned mõtted: 
 

- Argumenteerimine aitab luua struktuuri ning muudab su mõtted lihtsamini 
jälgitavaks 

- Selgita ja põhjenda alati oma väiteid 

- Mõtlemine vajab käivitamist ehk argument ei tööta igas olukorras 

- Kõiki argumente on võimalik ümber lükata 
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VAIMNE VÄGIVALD 
Helen Sööl, Suhtelabor 
Evelin Kala, Eesti LGBT Ühing 
 
 
Mis on vaimne vägivald ja kuidas seda ära tunda?   

Vaimsel vägivallal on palju liike ning seda ära tunda ja sellest aru saada pole alati 
lihtne. Tihti võib ta esineda varjatud kujul. Ta muudab inimese ebakindlaks, ohvril 
puudub sõnavabadus ja emotsionaalne turvalisus. Sulgutakse enesesse, elatakse 
lootuses, et eks läheb paremaks, muututakse haavatavaks ning võib tekkida 
surmahirm, rõhutus ja jõuetus. 

Emotsionaalne vägivald (ka vaimne ja psühholoogiline vägivald) on verbaalne või 
mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab 
ta eneseväärikustunnet. Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele 
haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Antud vägivallaliik on kõige levinum 
ning tavaliselt esineb see koos füüsilise, seksuaalse ja/või majandusliku vägivallaga. 
Ohvrid peavad emotsionaalset vägivalda ka kõige laastavamaks ja raskemini 
talutavaks. Emotsionaalne vägivald ei pea olema alati teise inimese solvamine või ta 
peale karjumine. See võib väljenduda ka peenekoelise ja oskusliku manipuleerimise 
ja alandamise kaudu. 

Emotsionaalne vägivald tähendab domineerimist ja kontrolli teise inimese üle. See 
võib väljenduda hoolitsuseta jätmises, heakskiidu puudumises, 
mitterespekteerimises ja muu sellise puudumist, mis on inimese põhilised 
emotsionaalsed vajadused. Siia kuulub ka nn „vaikusega ravimine“ ja takistamine 
teisel öelda, kuidas ta ennast tunneb.  

Käitumisviisidest võib see avalduda kritiseerimise ja halvustamise, sõimamise, 
süüdistamise, alandamise, hirmutamise ja ähvardamisena (sh haiget tegemise või 
tapmise ähvardamisega), süstemaatilise kontrollimise, sotsiaalse isoleerimise, 
manipulatsiooni, ignoreerimise, armukadeduse väljanäitamisena. 

Töötoas said osalejad erinevaid juhtumeid grupis vaadelda ja ära tunda, millise 
liigiga on tegu. Kui oskame näha ja aru saada, siis saame ka aidata ja nõu anda 
inimesele, kes on vägivalla all kannataja. 
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Mida saad sina teha, et aidata? Kuidas aidata ennast, kui tunned, et sinu suhtes 
kasutatakse vaimset vägivalda? 

Saad helistada Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonile numbril 116 006. 
Tegemist on kiire abi saamise võimalusega inimesele, kes on langenud süüteo, 
hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, 
majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on 
tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda 
anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. 
 
Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel enda murest 
rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka www.palunabi.ee lehele, kus ohver saab 
nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite veebinõustamine töötab 
ööpäevaringselt ja kolmes keeles. 
  

http://www.palunabi.ee/
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ENESEKAITSE 
Eric Noormets 
 
 
Enesekaitse põhitõed 
 

- Enesekaitse algab ammu enne füüsilist kontakti. Pea meeles kolme tsooni: 
roheline (ohutu), kollane (võimalik ründaja võib jõuda sinuni kiiresti) ja punane 
(löögi/haarde ulatus)! 

- Kui on vaja tegutseda, siis tee seda enesekindlalt ja sihipäraselt! 

- Ära rahmelda! Pigem tee oma kaitsetehnika 0,5 sekundit aeglasemalt ja võida 
sellega 5 sekundit parandamise arvelt. 

- Kui oled soetanud endale enesekaitsevahendi, siis õpi ja harju seda kasutama. 

- Igaühel on IGAL ajahetkel kaasas midagi, mida saab kasutada enda 
kaitsmiseks. Tea, mida sina kaasas kannad. 

- Röövi korral anna asjad ära. Sinu elu ei ole võrdväärne telefoni või rahakotiga. 

- Teadmised enesekaitsest on head, aga praktika veelgi parem - harjuta! 

- Ei ole olemas ühte kaitsetehnikat, mis sobib igale olukorrale. 

- Filmid ei pruugi olla parimad allikad, kust tehnikaid õppida. 

- Parim enesekaitsetehnika? Kiired jalad… 

 

Vaata ka erinevaid töötoas proovitud võtteid tutvustavat videot! 

Töötuba toimus Casa de Baile tantsukeskuses.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=72dAOOpgED0&feature=youtu.be

