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Välismaalt tulnud naine, 
kas sa tunned oma õigusi Soomes? 

Sul on õigus elada ilma vägivallata ja 
Sul on õigus saada abi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika - Naiset liitto  

 
 
Välismaalt tulnud naine, 
Kas sa tunned oma õigusi Soomes? 
Kas Sind on ähvardatud või löödud? Kodus, mujal? 
Kas Sa oled tundnud hirmu abikaasa või mõne muu lähedse 
inimese vägivaldse käitumise pärast? 
Kas Sind on takistatud kohtumast või pidamast ühendust 
sõprade ja sugulastega? Kas Sa pead iga kord küsima luba, kui 
soovid liikuda väljaspool oma kodu, näit. poes, postkontoris, 
kursustel, arsti juures või mujal? 
Kas Sulle tuleb tuttav tunne eelpool olevatest küsimustest? 
See on vägivald. Vägivald on vatuolus inimõigustega ja on 
kehtiva seadusandluse alusel kuritegu Soomes. 
Naiste vastu suunatud vägivalla vorme on mitmeid.  
 
Füüsiline vägivald, s.o. asjade loopimine sinu suunas, löömine, 
tõuklemine, kägistamine, käte väänamine jne.  
 
Psüühiline vägivald, s.o. ähvardamine, põhjusetu süüdistmine, 
halvendamine, alandamine, jälgimine, sinu järel nuhkimine 
samuti puhkamise ja laste eest hoolitsemise ning telefoni 
kasutamise takistamine. Ükskõik, mida sa teed oled alati süüdi 
ja ära teeninud pahameele.  

 
 

Majanduslik vägivald, s.o. sinu ärakasutamine, valetamine, 
kontrollimine, väljapressimine rahaasjades, sinu  oma 
rahaliste toetuste saamise  ja kasutamise takistamine.  
 
Seksuaalne vägivald, s.o. sugulisse vahekorda sundmine 
vastu  sinu tahtmist, vägistamine ja sinu puudutamine vastu 
sinu tahtmist. 
 
Sul on õigus elada ilma vägivallata ja Sul on õigus saada 
abi! 
Võid helistada meile anonüümsena telefonil  
 (09) 692 2304 (Helsinki) 24 h 

         (09) 8393 5013 (Vantaa)  
 045 114 2304 (Kemi)  

        (09) 692 2304 (Espoo) 
         045 237 5010 (Kainuu) 
 

Kriisitelefon  töötab 24 h. 
Räägime sinuga eesti, soome, vene ja inglise keeles. 
Telefonikõnele vastavad selleks koolitatud tugiisikud ning me 
püüame koos sinuga leida lahenduse sinu probleemidele.  
 
Monika -Naiset liitto ry 
Monika-Naiset, erinevate kultuuride naiste organisatsioon, on 
asutatud 1999 a. Meie  eesmägriks on abistada vägivalda 
tunda saanud naisi ja lapsi. Teeme ka vägivalla profülaktilist 
tööd ning püüame oma tegevusega kaasa aidata 
välismaalaste integreerumisele Soome ühiskonda. 
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