
 

KUTSE 
Emadepäeva konverents „Räägivad mehed: miks vägivald armastab vabadust?“ 

Esmaspäev, 8. mai 2017 
Koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3 Tallinn) 

 
 

Perevägivalla juhtumite arv Eestis on talumatult kõrge. Sotsiaalkindlustusameti 
statistika kohaselt pöördus mullu ohvriabi poole üle 6400 inimese. 68% neist olid 
perevägivalla ohvrid, 80% kannatanutest olid naissoost. Kuid spetsialistide sõnul on 
see vaid jäämäe tipp. Vägivalda, sh vaimset vägivalda, on meie ümber palju rohkem, 
kui kõrvalseisjad märkavad või see ametlikus statistikas kajastub.  
Psühholoogide hinnangul võib vägivaldne paarisuhe halvata ema võime luua ning 
hoida lapsega emotsionaalset sidet – ta on rohkem hõivatud iseenda toimetulekuga 
ja lapse jaoks eemalolev. Ema maksimaalne kohalolek on lapse arengus aga 
kriitiliselt oluline faktor. 
Kahjuks õigustavad perevägivalda ühiskonnas mitmed levinud müüdid – näiteks 
leitakse, et naine ise provotseerib meest oma virisemisega ning perevägivald on 
eelkõige elukaaslaste omavaheline asi. Kuid kas ikka on? 
Tänavusel emadepäeva konverentsil „Miks vägivald armastab vabadust“ uurime, 
miks ikkagi on Eestis lähisuhtevägivalda nii palju ja kuidas seda ennetada? Kuidas 
ohvrit paremini märgata? Kas vägivallatseja ise on võimeline muutuma? Samas 
toome positiivseid näiteid, milline peaks olema terve ja turvaline paarisuhe.  
Konverentsi korraldab SA Väärtustades Elu, kelle eestvedamisel toimuvad 
emadepäeva ja isadepäeva konverentsid regulaarselt alates 2012. aastast.



Ajakava: 
 
11.00 – 11.05  Sissejuhatus, moderaator Hannes Hermaküla 
11.05 – 11.15  Avasõnad, kirjanik Paul-Eerik Rummo 
11.15 – 11.35 Olümpiavõitja Jaak Uudmäe “Mida teha, et elufookus käest ei läheks?” 
11.35 – 11.55  Kunstnik Kaido Ole “Kunst ja vägivald” 
11.55 – 12.15  Poliitik Hanno Pevkur “Miks me ei suuda luua vägivallata 
ühiskonda?” 
12.15 – 12.35  SA Väärtustades Elu nõukogu liige Janek Mäggi „Miks me ei taha 
elada vägivallata?” 
12.35 – 12.55  Kohvipaus 
12.55 – 13.15 Pereterapeut ja vaimulik Naatan Haamer „Kui suur probleem 
perevägivald Eestis on?”  
13.15 – 13.35  Kogemusnõustaja Immanuel Volkonski, endine narkosõltlane „Mis 
muudab inimesed vägivaldseks?” 
13.35 – 13.55  SA Väärtustades Elu nõukogu liige, psühhiaater-
psühhoterapeut Andres Sild „Kas Eesti pered on vaimselt terved?” 
13.55 – 14.40  Paneel: „Missugune perekond on vägivallavaba?” 
Piiskop Einar Soone, siseminister Andres Anvelt, kirjanik Mihkel Kunnus  
14.40 – 14.45  Lõppsõna, Hannes Hermaküla 
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