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EL projekt – “WHOSEFVA” – Koostöö tervishoiuorganisatsioonidega toetamaks
eakaid vägivalla ohvriks langenud naisi” (2017-2018)
Kolmas partnerite kohtumine Viinis – WHOSEFVA projekti edu.
27. veebruar 2018 – aasta pärast WHOSEFVA projekti käima lükkamist ja Kick Off kohtumist Kreekas
kohtuvad partnerid 1.-3. märtsil 2018 Austrias, Viinis, et jagada võtmetulemusi ja projekti väljundeid ning nende
üle arutleda. Selle Euroopa Komisjoni Daphne programmi alt kaasrahastuse saanud kaheaastase projekti
eesmärgiks on tõsta perevägivalla temaatikaga tegelevate organisatsioonide võimekust eakate
vägivallaohvrite huvide esindamisel tervishoiusüsteemis ja -poliitikas, toetades sel moel Euroopa Liidu visiooni
antud valdkonnas. WHOSEFVA projekti rakendatakse praegusel hetkel kuues järgnevas partnerriigis: Austria,
Eesti, Soome, Kreeka, Läti ja Suurbritannia.
Vägivald eakate inimeste, eriti eakate naiste suhtes ilmneb kõikides sotsiaalsetes klassides ning kultuurides
ja on Euroopas laialt levinud probleem, mis on mõjutanud paljusid naisi, kes kogevad perekonnas, avalikes ja
institutsionaalsetes sfäärides mitmeid vägivalla vorme. Sellegipoolest pole antud teemast palju räägitud.
“WHOSEFVA-ga olime me taaskord võimelised eakate naiste vastase vägivallateema tabust välja tooma”,
ütles Austria projektipartner Maria Rösslhumer.
Alates WHOSEFVA käimaminekust on partnerriikides toimunud kokku 14 vastastikuse õppe töötuba. Protsessi
kestel on partnerid saanud teavitada, tundlikuks muuta ja tugevdada 280 arsti, sotsiaal- ja tervishoiutöötajat
ning eksperti ohvrikaitse institutsioonidest eakate naiste seas korda saadetavate vägivallaaktide osas.
Töötubade sisu on olnud väga ulatuslik ning nende eesmärk on olnud vastastikune teadmiste ja kogemuste
vahetus ja selge suhtumise väljaarendus kõigi vägivallavormide suhtes. Vägivald eakate naiste suhtes nõuab
tihedat koostööd paljude eri ekspertide vahel, nii et multiagentuursus on kriitiline küsimus.
Lisaks on WHOSEFVA partneritel olnud võimalus rääkida fookusgruppides 67 naise ja mehega nende vanema
ea vägivallakogemustest. Mõlema tegevuse tulemused on olnud konkreetsete poliitiliste nõudmiste
väljaütlemise jaoks väga suureks abiks, et vägivald eakate naiste vastu lõpetada – seda nii riiklikul kui Euroopa
tasandil.
WHOSEFVA EL-tasandi keskne ja üldine nõue oleks professionaalidele seaduslike treeningute rakendamine
– eriti tervishoiusektoris töötavatele professionaalidele, tegelemaks soolise vägivalla probleemiga ning
keskendumaks Instanbuli Konventsiooni artikli 15.1 soovitustele väärkohtlemise teooriate kohta: “Osapooled
peaksid tagama või tugevdama asjakohast treeningut vastavate professionaalide seas, kes tegelevad
mistahes selle Konventsiooniga määratletud vägivallaliikide ohvrite või vägivallatsejatega, treenida tuleb sellist
tüüpi vägivalla ennetamist ning märkamist, keskenduda naiste ja meeste vahelisele võrdsusele, ohvrite
vajadustele ja õigustele ning samuti õppida, kuidas ennetada taasohvristamist“.
Üheks professionaalide treenimise võtmekomponendiks oleks hiljuti avaldatud WHOSEFVA treeningjuhend,
mille eesmärgiks on pakkuda üldist treeningprogrammi eakate väärkohtlemise ning eakate naiste vastase
vägivalla jaoks ja mille kese oleks eakate naiste vajadused ning mured. See treeningjuhend saab suvel 2018
kõigile kättesaadavaks WHOSEFVA projekti veebilehel ning see on tõlgitud kõikidesse partnerkeeltesse
(inglise, eesti, saksa, kreeka, soome ja läti). Kogu projekti kestel jätkab WHOSEFVA juhendite välja töötamist
selle kohta, kuidas tõhusamalt rakendada sekkumismeetmeid ennetamaks ja tuvastamaks eakaid
naistevastase vägivalla ohvreid tervisehoiu ja sotsiaalhooldekande valdkondades.
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