
 
 
 

Naistevastane vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring 
Küsimused ja vastused uuringu metoodika kohta 

Alljärgnevalt anname lühiülevaate sellest, kuidas toimus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
(FRA) naistevastase vägivalla uuring. Üksikasjalik teave on avaldatud uuringu tehnilises 
aruandes.  

1. Keda küsitleti? 
Uuringu raames küsitleti rohkem kui 42 000 naist vanuses 18–74 aastat üle kogu Euroopa 
Liidu, 1500 vastanut riigi kohta (v.a Luksemburgis, kus osales 900 vastanut). 

Vanuse alampiir oli 18 aastat, kuivõrd uuring oli delikaatne ja mõnes liikmesriigis ei tohi alla 
18-aastasi naisi küsitleda ilma vanemate loata. 

Põhitulemuste aruandele on lisatud tulemuste jaotus sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 

2. Miks, millal ja kuidas uuringut teostati? 
Uuring toimus Euroopa Parlamendi soovil koguda teavet naistevastase vägivalla kohta, mida 
toetas ka Nõukogu oma järeldustes naistevastase vägivalla kaotamise kohta Euroopa Liidus. 

Põhiõiguste Amet töötas uuringu välja koostöös naistevastast vägivalda uurivate ekspertide 
ja kodanikuühiskonna esindajatega. Põhiõiguste Ametsõlmis avatud hankemenetluse teel 
lepingu konsortsiumiga, mille moodustasid uuringuettevõte Ipsos MORI, ÜRO juures 
tegutsev Euroopa kuriteoennetuse ja kriminaalõigusemõistmise instituut ning ÜRO 
Regioonidevaheline Kuritegevuse ja Õigusküsimuste Uurimise Instituut. Konsortsium testis 
2011. aastal ulatuslikult uuringut ja teostas küsitlusi 2012. aasta märtsist septembrini. 
Euroopa Liidu liikmesriikides viisid küsitlusi läbi kohalikud  organisatsioonid  

Konsortsium töötas koos Põhiõiguste Ametiga  välja küsitlejate koolitusprogrammi ja koolitas 
2012. aasta veebruaris kohalikke koolitajaid. Liikmesriikide koolitajad õpetasid omakorda 
igas riigis uuringut teostavaid naisküsitlejaid. Põhiõiguste Ameti ja konsortsiumi liikmed 
osalesid valitud koolitustel kontrolli eesmärgil.  

Uuringu küsimustik tõlgiti liikmesriikide keeltesse, mida kasutati vastajate küsitlemiseks. 
Ipsos MORI koondas andmed esmase Euroopa Liidu tasandi võrdleva analüüsi tegemiseks 
ühtsesse andmekogumisse. Lõppanalüüsi teostas Põhiõiguste Amet. 

3. Kuidas valiti vastajad? 
Uuring põhineb iga liikmesriigi jaoks esinduslikul naiste valimil. Riikides, kus valimi 
moodustamiseks sai kasutada rahvastikuregistreid, koostati valim registrite põhjal ja 
küsitlejad said välja valitud naistega ühendust võtta otse. Riikides, kus selline teave puudus, 
moodustasid uurijad kõigepealt valimi leibkondadest ja küsitlejad valisid seejärel vastaja 
sama leibkonna sobivas vanuses naiste hulgast. Küsitlemiseks juhuslikult valitud inimesed ei 
saanud soovitada endale asendajat. 

4. Kuidas tagati vastajate eraelu puutumatus, anonüümsus ja konfidentsiaalsus? 
Küsitluse viisid läbi professionaalsed küsitlejad, keda on õpetatud konfidentsiaalsust 
tagama. Uuringuandmete kogumis puuduvad isikuandmeid, mis võimaldaksid vastanuid 
tuvastada. Andmete analüüsimisel jälgiti, et ühtegi vastanut ei saaks tulemuste alusel ära 
tunda.  

5. Kui kaua küsitlus kestis? 
Iga vastajaga tehtud küsitluse kestus sõltus suuresti tema kogemustest. Palju 
vägivallajuhtumeid kogenud naiste küsitlus kestis üle kavandatud 50 minuti. 
Vägivallakogemusteta naiste küsitlemine kestis vastavalt lühemat aega. 

1 
 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report


 
 
 
6. Mis olid küsimustiku teemad? 
Kõikides liikmesriikides kasutatud standardküsimustik sisaldas küsimusi kogetud füüsilise, 
seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla, lapsepõlves ohvriks sattumise, seksuaalse 
ahistamise ja jälitamise kohta (sealhulgas uue tehnoloogia, näiteks interneti kaudu). Naistel 
paluti esitada teavet nende vägivallakogemuste kohta, näiteks rääkida, kui tihti nad olid 
kogenud vägivalda ja mis olid selle tagajärjed nende elule. Uuringuga koguti teavet ka 
juhtumitest politseile teatamise ja teatamata jätmise kohta ning selle kohta, kas naised 
kasutasid muid ohvriabiteenuseid. 

7. Kas uuringus küsiti, kes tarvitas vastaja kallal vägivalda? 
Uuringus küsiti vastajatelt nende kogemuste kohta lähisuhtevägivallaga, 
st vägivallajuhtumitest inimese poolt, kellega naine on või on olnud abielus, elab paarina 
koos või on suhtes. Küsiti ka teiste inimestega, nagu võõraste, tuttavate, kolleegide või 
muude töökaaslaste või pereliikmetega (v.a partner) seotud kogemuste kohta. 

8. Kuidas hinnati uuringus füüsilist, seksuaalset ja psühholoogilist vägivalda? 
Vastajatelt küsiti konkreetsete vägivallategude, näiteks jalaga, lahtise käega või rusikaga 
löömise kohta, mida nad võisid olla kogenud. Varasemad uuringud on näidanud, et sedasi 
küsides on tõenäolisem, et vastajad mäletavad vägivallajuhtumeid ja mõistavad, et see on 
vägivald. Vägivallakogemuste küsimustes ei kasutatud selliseid mõisteid nagu „vägistamine” 
või „väärkohtlemine”, mida vastajad võiksid mõista mitmeti.  

9. Kuidas hinnati uuringus seksuaalset ahistamist? 
Vastajatelt küsiti, kas nad on kogenud konkreetseid juhtumeid, mida nad pidasid 
soovimatuks või solvavaks. Need hõlmasid seksuaalse alatooniga märkusi ja nalju, 
soovimatut puudutamist või suudlemist ning seksuaalse alatooniga e-kirju ja lühisõnumeid. 

10. Kuidas hinnati uuringus jälitamist? 
Vastajatele esitati juhtumite loetelu ja küsiti, kas nende juhtumite eest on vastutav sama isik. 
Juhtumite hulgas oli näiteks korduv solvava materjali saatmine (nt e-kirja või interneti teel), 
ähvardavad või vaikivad telefonikõned või juhtumid, kus vastajale korduvalt järgneti, tungiti 
tema valdustesse või soriti tema asjades. 

11. Kui esinduslikud on tulemused? 
Vastajad valiti juhuvaliku meetodil. Tulemused esindavad 18–74-aastaste Euroopa Liidus 
elavate naiste kogemusi ja seisukohti.  

12. Kas tulemusi võisid mõjutada välised tegurid? 
Uuringusse valiti igast valimisse kaasatud leibkonnast ainult üks naine. Küsitlejad ei 
avaldanud uuringu teemat teistele leibkonna liikmetele. Küsitlus toimus kohas, kus viibisid 
ainult vastaja ja küsitleja ning keegi ei saanud neid häirida.  

Uuringus osalemine oli vabatahtlik. Küsitluse sai katkestada või määrata uue aja, et oleks 
tagatud täielik privaatsus. Vastaja võis mistahes ajal teatada, kas ta soovib jätkata või mitte.  

Vastajad võisid isetäidetavas küsimustikus mainida ka kogemusi, mida nad ei soovinud 
küsitlemisel avaldada. Uuringut teostasid ainult naissoost küsitlejad. 

13. Kuidas tagati tulemuste võrreldavus? 
Võrreldavuse tagamiseks korraldas Põhiõiguste Amet aastatel 2010–2011 kuues Euroopa 
Liidu liikmesriigis – Hispaanias, Itaalias, Poolas, Saksamaal, Soomes ja Ungaris – 
pilootuuringu, mis põhines küsimustiku kavandil. Erinevate meetoditega uuriti, mil määral eri 
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riikide vastajad mõistavad uuringu küsimusi erinevalt. Kogutud tulemuste põhjal arendati 
küsimustikku edasi, kuni see valmis lõplikult ja seda sai tõlkida liikmesriikide keeltesse.  

Riikidevahelistele ja siseriiklikele erinevustele naistevastase vägivalla tasemetes viitavad ka 
teised uuringud, näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) naiste tervise ja 
koduvägivalla uuring ning USA riiklik lähisuhte- ja seksuaalvägivalla uuring. 
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