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SISEKAITSEAKADEEMIA 

Kolledž: Justiitskolledž Kuu ja aasta: Mai 2008 

 

Töö pealkiri: Vägivalla subkultuur vanglas 

 

Töö autor: Birgit Kalju                                                 allkiri: 

Töö pikkuseks on nelikümmend üheksa lehekülge ning töö on kirjutatud eesti keeles. Töös 

tutvustatakse Eesti kinnipeetavate kriminaalse subkultuuriga seoses olevat süsteemi, mille 

normid nõuavad jõu ja vägivalla avalikku kasutamist teatud kindlates situatsioonides – 

vägivalla subkultuuri. Vanglas on kinnipeetavatel oma kirjutamata reeglid, mida järgida 

tuleb. Vastasel juhul ootab kinnipeetavat nii moraalne kui füüsiline ahistamine teiste poolt. 

Seepärast nõuavadki teatud olukorrad neilt ka mingit kindlat käitumismudelit. Igapäevane 

töö vanglas kujutab endast kinnipeetava ja töötaja vahelist suhtlemist ning 

kommunikatsiooni ja seepärast on oluline, et vanglatöötaja arvestaks sellega, et iga kinni 

peetav isik võib käituda agressiivselt. Töö eesmärk oli kinnitust leida hüpoteesile, et 

vägivalla subkultuur on isikuvastaseid kuritegusid sooritanud kinnipeetavate seas rohkem 

levinud kui varavastaseid kuritegusid toime pannud kurjategijate seas. Selleks viidi läbi 

uurimus ankeetküsitluse ning intervjuu näol Tallinna Vangla meessoost kahekümne kahe 

kinnipeetava seas, kellest üksteist on sooritanud isikuvastase kuriteo ja üksteist varavastase 

kuriteo. Püstitatud hüpotees aga ei leidnud täielikult kinnitust. Peamiseks põhjuseks oli 

sihtgruppide vanuseline erinevus. Isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavad 

olid valdavalt vanemad kui varavastaseid kuritegusid toimepannud kinnipeetavad. Uurimuse 

tulemused näitasid seda, et nooremate kinnipeetavate seas on vägivalla subkultuur rohkem 

levinud kui vanemate kurjategijate seas. Sellest saab järeldada omakorda, et nooremad 

kinnipeetavad on kergemini mõjutatavad ning impulsiivsemad ja alluvad kergemini 

vägivalla subkultuuri normidele. Kuna aga vägivalla subkultuur on vanglas levinud, peaks 

koolitama ametnikke, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku kinnipeetavatega. Kindlasti 

peaks tutvustama ametnikele võimalikke olukordi, kus vägivalla subkultuuri normid 

nõuavad kinnipeetavatelt kindlat käitumismudelit ning olulisemaid rahustamistehnikad. 

Võtmesõnad : subkultuur; vägivald; isikuvastane; varavastane; kuritegu; kinnipeetav; 

vangla; normid; väärtused; ohtlikkus; rahustamistehnikad. 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Subkultuur on kultuuri üks allsüsteeme, mis antakse üle põlvkonnalt põlvkonnale. Seega saame 

süüdimõistetute kriminaalset subkultuuri vaadelda kui ajaloolist nähtust. Vägivalla subkultuur on 

kriminaalse subkultuuri üks vorm ning seepärast pean äärmiselt oluliseks, et vanglatöötaja seda 

hästi tunneks ning selle vastu võidelda oskaks. Töö peamine eesmärk ongi tutvustada Eesti 

kinnipeetavate kriminaalse subkultuuriga seoses olevat süsteemi, mille normid nõuavad jõu ja 

vägivalla avalikku kasutamist teatud kindlates situatsioonides – vägivalla subkultuuri. Uurimuse 

objektiks on vägivalla subkultuur ning aineks mees-kinnipeetavate seas levinud vägivalla 

subkultuuri iseärasused, selle ilmnemine. Heidame pilgu keskkonda, kus see tekib, ning vaatame, 

millised on kinnipeetavate omavahelised suhted selles kinnises suletud maailmas – vanglas ning 

vaatame, millised on need olukorrad, mis nõuavad kinnipeetavatelt mingit kindlat 

käitumismudelit.  

 

Töö aktuaalsus seisneb selles, et vägivalla subkultuuri ei ole senini väga palju uuritud, kuigi on 

teada, et vanglates esineb tihti vägivallaga seotud juhtumeid. Peamine agressiivse käitumise 

põhjus peitub selles, et mehelikkuse sümbolid on küll võetud üldkultuurist, kuid need on 

ülepaisutatud ning omalaadselt tõlgendatud. Seda peaksid kinnitama ka uurimuse tulemused. 

 

Igapäevane töö vanglas kujutab endast kinnipeetava ja töötaja vahelist suhtlemist ning 

kommunikatsiooni. Iga vanglatöötaja peab aga arvestama sellega, et vägivaldsel käitumisel võib 

olla mitmeid põhjuseid ning vägivaldselt võib põhimõtteliselt käituda iga inimene. 

 

Oma töös tahan ma kinnitust leida hüpoteesile, et vägivalla subkultuur on isikuvastaseid 

kuritegusid sooritanud kinnipeetavate seas rohkem levinud kui varavastaseid kuritegusid toime 

pannud kurjategijate seas. Selleks on läbi viidud uurimus ankeetküsitluse ning intervjuu näol 

Tallinna Vangla meessoost kahekümne kahe kinnipeetava seas, kellest üksteist on sooritanud 

isikuvastase kuriteo ja üksteist varavastase kuriteo. 
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Töö esimeses peatükis tuleb juttu vägivalla subkultuuri olemusest: mis on subkultuur, milline on 

kriminaalse subkultuuri struktuur, põhielemendid, tekkimise ja eksisteerimise eeldused ning mis 

on vägivalla subkultuur. Teises peatükis heidame pilgu sellele, kuidas avaldub vägivalla 

subkultuur vanglas, ning mis on üldse kuritegelik käitumine ja vägivald. Samuti on selles 

peatükis üks olulisemaid punkte see, miks on vägivalla subkultuuri tundmine oluline 

vanglatöötajale. Välja on toodud ka olulisemad rahustamistehnikad, mida praktikas kindlasti 

efektiivselt kasutada saaks. Kolmandas peatükis analüüsitakse nii isikuvastaseid kuritegusid 

toime pannud kinnipeetavate kui ka varavastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas 

läbi viidud uurimuse tulemusi ning võrreldakse nende vastuseid. Lisaks on toodud välja ka 

järeldused ning mõningad ettepanekud.  
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1. VÄGIVALLA SUBKULTUURI OLEMUS 

 

 

Toomas Illisson: on vaid betoon ja asfalt, üheselt hall ja kivine värv igal pool, nagu oleksin 

sattunud must-valgesse filmi, olles ise osa sellest…
1
 

 

Vabadusest ilmajäämine tekitab kurjategijale pika ebameeldivuste jada: piiratud liikumisvabadus, 

rahuldamata vajadused, sisekorraeeskirjadega reglementeeritud päevakava, kriminaalsele 

tegevusele ahvatlevad kaas-kinnipeetavad. Need omakorda aga süvendavad agressiivsust, 

kättemaksuiha, võõrdumist inimsõbralikust keskkonnast, perest, vanematest, sõpradest, 

tuttavatest ning varasemate väärtushinnangute muutumist. Sellises süsteemis on  oma kirjutamata 

reeglid, mida järgida tuleb, vastasel juhul ootab kinnipeetavat nii moraalne kui füüsiline 

ahistamine teiste poolt. Selliseid reegleid loobki kriminaalne subkultuur. 

 

 

1.1. Subkultuuri mõiste 

 

 

Enne kui hakkame lahti seletama subkultuuri mõistet, peaksime mõtlema, mis on üldse kultuur. 

Kultuuri kui mõistet on läbi aegade väga paljud teadlased defineerinud. Seda on käsitletud 

ajaloos infosüsteemina, milles mittegeneetiliste vahenditega salvestatakse, säilitatakse ja 

edastatakse indiviidilt indiviidile ning põlvkonnalt põlvkonnale ühiskondlikult sisukat kogemust. 

Kultuuril on mälu ja seetõttu on see alati seotud ajalooga. Iga isiksus, kaasa arvatud vang, võib 

olla kultuuri kandjaks või aktiivselt osa võtta selle arendamisest.
2
 

 

Subkultuur on erilaadse käitumise ja tõekspidamistega inimeste grupp, mis eksisteerib suuremas 

kultuuris ehk dominantkultuuris. Tihti sisaldab kultuur arvukalt subkultuure. Subkultuurid võivad 

olla lähedased dominantkultuurile või moodustada selles omaette maailma. Subkultuurid võivad 

                                                 
1
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 52 

2
 Ilm, U; Tender, T. 2003. Trellide ja luku taga. Tartu. Atlex, 19 

http://et.wikipedia.org/wiki/Kultuur
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominantkultuur&action=edit
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põhineda ühisel eal, religioonil, etnilisel pärandil või tõekspidamistel. Tihti on sellistel 

subkultuuridel üheks kultuuriliseks eneseväljenduseks stiil. Stiili kasutatakse kui sümbolit. Stiil 

hõlmab mitmeid elemente: imago (ehted, soengud); käitumisviis; argoo: eriline sõnavara ja 

keelekasutus. Sellised subkultuurid kasutavad dominantkultuuri moodi ja esemeid uues 

kontekstis, andes neile oma tähenduse. Subkultuurid võivad vastanduda dominantkultuurile ning 

isegi sellega konfliktis olla. Subkultuuris võivad peale stiilielementide esineda kõik võimalikud 

kultuurielemendid: oma eripärane keel, moraal, hierarhia, kunst, muusika, kombestik, 

traditsioonid, ajalugu, uskumused jne.
1
 Seega subkultuuriks nimetatakse sellist normide, väärtuste 

ja elustiilide süsteemi, mis oluliselt erineb valitseva ehk dominantkultuuri normide, väärtuste ja 

elustiilide süsteemist.
2
 

 

Tuntud on mitmesugused kurjategijate subkultuurid ja paljud ebaseadusliku tegevusega seotud 

subkultuurid.
3
 Kriminoloogias tuli subkultuuri mõiste käibele alles 20. sajandi keskel.

4
 

 

Subkultuuriteooriate keskse idee järgi hälbiv käitumine, sh kuritegelik käitumine, tuleneb 

subkultuuri normidest, väärtustest ja elustiilist, samamoodi nagu konformne ja seaduskuulekas 

käitumine dominantkultuuri normidest, väärtustest, elustiilist. Seega, hälbivalt käituv indiviid ei 

võta oma käitumismalle kujundades aluseks mitte antud kultuuris üldtunnustatud 

väärtushinnanguid ja moraalinorme, vaid oma subkultuuri väärtushinnanguid ja norme. Paljud 

õiguskaitses töötavad ametnikud väljendavad seda mõtet järgmise lausega: „kurjategijad elavad 

nagu täiesti omaette maailmas”. Seda „omaette maailma” võibki nimetada subkultuuriks.
5
 

 

Ka vanglas on kinnipeetavatel oma subkultuur sest kinnine asutus ja kõik sellega seonduv tekitab 

liikmeskonnavahelise käitumisreeglistiku ja väärtusmaailma. Põhilised vangide subkultuuri 

normid: 

 Ära sega end teiste vangide asjadesse. Väljaspool vanglamüüre kehtib ütlus, et ära topi 

oma nina teiste asjadesse. Kuid vanglas pole see pelgalt ütlus, vaid reegel, mida kõik 

järgima peavad. 

                                                 
1
 http://et.wikipedia.org/wiki/subkultuur 12.03.2008 

2
 Traat, U; Markina, A. 2003. Üldkriminoloogia. Tallinn Sisekaitseakadeemia, 27 

3
 http://et.wikipedia.org/wiki/subkultuur 12.03.2008 

4
 Traat, U; Markina, A. op. cit, 27 

5
 Traat, U; Markina, A op. cit, 27 

http://et.wikipedia.org/wiki/Iga
http://et.wikipedia.org/wiki/Religioon
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiil&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmbol
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Imaago&action=edit
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Argoo&action=edit
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominantkultuur&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/Mood
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontekst&action=edit
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A4hendus&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/Keel_%28keeleteadus%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Moraal
http://et.wikipedia.org/wiki/Hierarhia
http://et.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://et.wikipedia.org/wiki/Muusika
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombestik&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/Traditsioon
http://et.wikipedia.org/wiki/Ajalugu
http://et.wikipedia.org/wiki/Uskumus
http://et.wikipedia.org/wiki/Kurjategija
http://et.wikipedia.org/wiki/subkultuur
http://et.wikipedia.org/wiki/subkultuur
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 Ära mine endast välja. Öeldakse, et oma häält suudavad kontrollida paljud, kuid oma 

kehakeelt suudavad valitseda vaid vähesed. Selles suletud süsteemis tuleb õppida end 

valitsema sest suurepärane enesekontroll näitab nii mõndagi. 

 Ära ekspluateeri teist vangi. 

 Ära ole nõrk. Vanglas valitseb nö machokultuur. Mehelikkuse sümboliteks on tugevus 

ning julgus. Hoolivus ja tundlikkus on ühed sellistest omadustest, mis näitavad hoopis 

mehe naiselikkust ning nõrkust ning selliseid siin süsteemis ei sallita.  

 Ära ole pugeja.
1
 

 

„Ka siin kinnises süsteemis on ju võimalik ise oma elu kujundada ja mitte jätta kõike saatuse 

hooleks. Oma tuleviku saatuse hooleks jätmine tähendas siin seda, et inimene kaotas oma 

põhimõtted ja elusihi. Sellist murdunud inimest siin eriti ei sallitud ja sageli ahistati teda nii 

moraalselt kui ka füüsiliselt. Eliiti sai kuuluda vaid põhimõttekindel inimene ja oma põhimõtteid 

pidi ta järgima ka kõige raskematel eluperioodidel.”
2
  

 

Vangla subkultuuris valitseb naisesse, abiellu, perekonda ja suguellu sootuks teistsugune 

suhtumine. Naised on kambrites üks meelisteema. Endasse kogunenud stress ja viha elatakse 

välja seda teisendades. Naisest on saanud kuritegevusmaailmas reetlikkuse sümbol. Viha naise 

vastu on viha reetlikkuse sümboli vastu. Ükskõik milline “naise tunnus” kelleski paneb vangi 

temasse halvasti suhtuma. Räägitakse, kuidas naised on kedagi reetnud, välja andnud, truudust 

murdnud, kuidas nad vabaduses magavad vangi sõpradega. Oma naise truudusetusest tavaliselt ei 

räägita, ikka teise mehe naise omast, jutust aga kumab läbi, et sellised on kõik naised. Vanglas on 

levinud ütlus, et “pole ühtki naist, kes kätte ei annaks”. Ükskõik kui veendunud vang oma 

tüdruku või naise truuduses ka poleks, hakkab ta vanglas viibides selles peatselt kahtlema. 

Armukadedus ei ole vangile võõras, see on temas pigem rohkem arenenud kui vabas inimeses, 

vang on ju teatud mõttes äärmuslane. Juba esimesest kirjast või kokkusaamisest loeb ta välja 

midagi sellist, mis tema kahtlusi kinnitab. Kahtlusega kaasneb arvamus, et naine võib valida 

parema, korralikuma mehe.
3
  

 

                                                 
1
 Traat, U; Markina, A. 2003. Üldkriminoloogia. Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 27 

2
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 19 

3
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm
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Seksuaalsed arusaamad hakkavad subkultuuri toimel muutuma vangisolemise esimese poole 

aasta jooksul. Seega ei saa rääkida sellest, kuidas lühike karistusaeg vähendab vangistumise mõju 

või kuidas valida vanglas sellist eluviisi, et vähendada vangistumist. Vangistumine ja vangla 

subkultuur ei ole üks ja seesama. Vangistumisest vabanetakse, sulandudes pärast vabanemist 

normaalsesse ellu. Kuid vangis omandatud seksuaalsed vaated ja tabud ei jäta inimest täielikult 

maha elu lõpuni. Vang, kelle arusaamad erinevad ühiskonna enamiku omadest, tunneb vabadusse 

pääsedes võõristust seksuaalvähemuste vastu ega leia ühist keelt ka tavaliste inimestega. 

Seksuaalvähemuse esindajad on vangi mõistes perverdid ja vaid pisut vähem perverdid on tema 

silmis need, kes teevad vabaduses seda, mis vanglas oli ränk tabu. Elades koos naisega, kes teeb 

või on teinud midagi sellist, mis mõnegi detaili osas oli subkultuuris tabu, suhtub vabanenud 

vang temasse kui alamasse olendisse.
1
  

 

Mees tahab olla vastassoo silmis käskija ja isand. Ent kui mees pürgib oma soovide täitumise 

poole subkultuursete arusaamistega seksist ja naisest ning naine alluja rollile vastu hakkab, tekib 

mehes protest ja karistamissoov - naise alandamise ja “allalaskmise” soov. “Allalaskmine” on 

sellise seksuaalse tunnuse kinnistamine vangile, mis kuulub naise juurde. Mees tehakse kaudselt 

naiseks. “Allalastu” on vanglas sõnaõiguseta põlastusväärne olend, kellega ei arvestata. Eesti 

vanglasüsteem vajutab “allalastu” pitseri ka naisele ja sellele, mida naine seksuaalvallas teeb. 

Tagajärjeks on naiste kohtlemine alamate olenditena. Subkultuuris eitatakse armastust, mistõttu 

“allalaskmine” sisaldab vägistamise elemente.
2
  

 

Suudlemisse naisega suhtub vang üpris negatiivselt. Kuritegevusmaailma esindajad püüavad 

nimelt näidata, et nad ei ole romantilised ja tundelised. Eesti vanglasüsteemis lisandub veel 

legend, et “kõik naised võtavad suhu”. Seetõttu on targem naisega mitte suudelda - teiste nähes. 

Et suguelust on kadunud lähedus, juurdub vangis teadmine, et ta ei leia kunagi ainsat ja õiget 

partnerit. Kultuurides räägitakse armastusest ja ideaalsest partnerist. Subkultuur eitab ainsa ja 

õige partneri leidmist: vanglas omandatakse arvamus, et see on võimatu.
3
 

 

                                                 
1
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

2
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

3
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm
http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm
http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm
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Naisega, kellega koos elatakse, ei plaanita iial “olla elu lõpuni” - vangist tulnu elab teadmisega, 

et kooselu ei kesta igavesti. Vajadust perekonna järele tal ei teki, sest temas ei ole eeldusi 

läheduse ja perekonnatunnetuse tekkeks. Tavaliselt peab vang armastuseks naise vastu tunnet, et 

naine kuulub talle. Kui lahku minnakse, ei piinle mees mitte haiget saanud armastusest, vaid 

omanikutundest ja haavatud eneseuhkusest, et temast suudeti loobuda.
1
  

 

 

1.2. Kriminaalne subkultuur 

 

 

Kuritegelik subkultuur on oma hälbelisusest hoolimata või just selle tõttu ikka uudishimu 

tekitanud ning selle subkultuuriga seotud institutsioonide - vanglate suletus ja ligipääsmatus on 

huvi veelgi ärgitanud. 

 

Hälbiva subkultuuri iseloomustavaks tunnuseks on respektaabli, seaduskuuleka ühiskonna 

väärtuste süsteemiga vastupidine süsteem. See tähendab, et hälviku maailm on isiku maailm, kes 

allub seadustele, kuid ainult seadustele, mis on pea peale pööratud ja mille normid moodustavad 

jõu, mis on suunatud kehtiva korra vastu.
2
 

 

Kriminaalne subkultuur on negatiivse varjundiga subkultuur, mis on selgelt opositsioonis 

ühiskonna väärtustega, pakkudes opositsioonilist elustiili nendele, kes ei suuda ega taha 

ühiskonnas kujunenud normidega kohaneda, vastandades end teadlikult nendele.
3
  

 

Kriminaalne subkultuur on kogum traditsioonilise kultuuri negatiivselt interpreteeritud norme ja 

väärtusi.
4
 

 

Kriminaalsel subkultuuril on sotsiaalne tähendus, see on mõistetud, hinnatud ja üldiselt omaks 

võetud ennekõike kurjategijate keskkonnas, kuid ka viimasega piirnevates ja kontakteeruvates 

                                                 
1
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

2
 Ginter, J. 1991. Klassikalised sotsioloogilised teooriad kriminoloogias. Tartu. Tartu Ülikool, 23 

3
 Aimre, I. 2005. Sotsioloogia. Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 122 

4
 Aimre, I. 2005. op. cit, 123  

http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm
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ühiskonna marginaalsetes või hälbiva käitumisega gruppides. Sisult on kriminaalne subkultuur 

teadmiste, väärtuste, käitumisnormide, uskumuste, stiilikaanonite jm nähtuste kogum, mis toimib 

konkreetsete inimeste vahendusel, kindlate sotsiaalsete suhete kaudu, vormub talle eriomases 

keskkonnas ja suhtlemiskeeles – märgisüsteemis.
1
  

 

Kurjategijate subkultuuri tekkimise ja eksisteerimise allikaks on vangla subkultuur: teatavate 

tegude, väärtuste ning käitumisnormide, mis vanglas on tunnustatud, ülekandmine kuritegelike 

jõukude argiellu. Kriminaalse subkultuuri struktuur on välja kujunenud suhteliselt püsivate seoste 

ja tervikliku siseehitusega süsteemiks, mida iga kurjategijate põlvkond on korrastanud või 

täiendanud, lisades uusi elemente või loobudes mõnest elemendist. Süüdimõistetute kriminaalne 

subkultuur on sama vana kui vanglasüsteem.
2
 

 

Kriminaalse subkultuuri põhielemendid:
3
 

 Oma seadustik ja normid. „Paistis, et igaks elujuhtumiks oli olemas mingi kindel 

käitumisjuhend ja seda järgides oli võimatu eksida end ümbritsevate suhtes.”
4
 Seadused ja 

normid on täitmiseks kõigile. Nende rikkujat ootab aga ees põlgus ning halvakspanu. 

 Oma keel, släng. Kinnipeetavad suhtlevad neile eriomases keeles ning märgisüsteemis, 

mis esialgu võib tunduda vägagi keeruline. Mõnda aega vanglas viibinu aga hätta ei jää. 

Vanglaslängi on uurinud näiteks Uno Ilm oma raamatus „Trellide ja luku taga”. Teine 

raamat, kust võib leida vanglas kasutatavate žestide ning slängi kohta seletusi on pikki 

aastaid trellide taga viibinud Raul Kaasiku sulest pärinev „Ma… seda õnne!”. 

 Oma maailmanägemus ja ideoloogia. Siin mängib samuti rolli üks subkultuuri element-

tätoveeringud. Nendega antakse edasi teatavaid hoiakuid, arusaamisi, väärtushinnanguid, 

püüdlusi jne.
5
 

 Äratuntavus, välimus. Subkultuuri üheks elemendiks on tätoveeringud. Tänapäeval on 

küll nende tähendused ning üldse olulisus muutunud, kuid mitte täielikult kadunud. Siiani 

                                                 
1
 Ilm, U; Tender, T. 2003. Trellide ja luku taga. Tartu. Atlex, 19 

2
 Ilm, U; Tender, T. op. cit, 19 

3
 Traat, U; Markina, A. 2003. Üldkriminoloogia. Tallinn Sisekaitseakadeemia, 30 

4
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 20 

5
 Haar, R. 1993. Roos on varaste lill. Tallinn. Olion, 28 
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valmistavad kinnipeetavad ise nakolkamasinaid (tätoveerimisaparaate) ning lasevad 

endale midagi peale lüüa (tätoveerida) Iga tätoveering sisaldab mingit sõnumit.
1
 

 Hierarhia, seesmine jaotus klassidesse. Iga sotsiaalse positsiooniga (staatusega) 

kaasnevad käitumismudelid ehk rollid, sotsiaalses praktikas kujunenud ja ühiskonnas 

aktsepteeritud käitumuslikud stereotüübid, mida keskkond inimesele kas normatiivselt või 

mingil muul viisil ette kirjutab ja mille tegelikku täitmist ka ootab.
2
 Nii on ka vanglas. 

„Selgus, et selles kinnises suletud maailmas on väga erinevad inimesed ja kõik need 

teavad ka oma kohta selles. Inimese teod ja tema põhimõtted näitavad kiirelt, kellega 

tegemist ja vastavalt sellele kujuneb tema maine ja elukorraldus väravate taga”.
3
 

 

„Selle süsteemi nn kirjutamata seadused pärinesid põhiliselt ida poolt ja tuginesid seaduslike 

varaste aukoodeksile. Neid kuulates ja analüüsides jäi mulje, et inimlikumat suhtumist 

ümbritsevasse keskkonda on raske leida. See keelas kõik alatud nipid ja omakasusaamise 

eesmärgid inimeste suhtes, kes viibisid väravate taga. See seadis ka selged piirid suhtlemiseks 

mentidega ja inimestega, kes tegid koostööd võimuorganitega. Paistis, et igaks elujuhtumiks oli 

olemas mingi kindel käitumisjuhend ja seda järgides oli võimatu eksida end ümbritsevate 

suhtes.”
4
 Nii kirjutab vanglas karistust kandnud Toomas Illisson oma raamatus „Väravad”.  

 

Toomas Illisson on oma raamatus „Väravad” veel kirjutanud: „Kõige alamaks klassiks siin peeti 

kaebajaid ehk kitsesid. Need töötasid valvurite ja mentidega üht kätt ning kaebasid kõige peale, 

mida nägid ja kuulsid. Väikese tasu eest olid nad võimelised isegi oma ema maha müüma, 

meiesugustest rääkimata. Imelik oli mõelda, et mees võib nii madalale laskuda ja end müüa mingi 

väikese tasu eest, mida talle pakuti kaebamise eest. Teine seltskond olid need, kes naisi asendades 

osutasid seksuaalteenuseid – neid kutsuti kukkedeks.
5
 Väga madal klass on harakad. Nagu nimigi 

ütleb, on need sellid valmis kõike tegema, et ilusaid asju teistelt omale saada. Nad meelitavad 

tavaliselt oma võrku noori ja esimest korda saabunuid ning püüavad nendelt kätte saada kõike, 

mis neile vähegi meeldib. Selleks kasutavad nad üsna alatuid nippe ja püüavad noort hirmutada 

                                                 
1
 Kaasik, R. 1996. Ma… seda õnne! Tartu. Greif, 81 

2
 Raska, E. 2002. Kriminoloogia. Sissejuhatus ainesse. Tallinn. Juura, 208 

3
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 19 

4
 Illisson, T. op .cit, 19 

5
 Illisson, T. op. cit, 36 
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tuleviku raskeks tegemisega.
1
 Kohe üldse ei sallita uue klassi esindajaid meie ühiskonnas – 

narkareid.”
2
 

 

Narkomaanide subkultuur on kriminaalse subkultuuri üks haru. Eesti narkomaanide subkultuuri 

muutis omanäoliseks kuni 1990ndate keskpaigani kriminaalilmas valitsenud reegel, et  

kurjategija, kes kaaskurjategijatele midagi müüs, langes automaatselt põlatud seisusesse. See 

keeld on küll praeguseks hakanud kaduma, kuid endiselt toimib tava, et vabaduses olevad 

kurjategijad jagavad vangidele narkootikume tasuta ja endast lugupidav vang ei või kaasvangile 

narkootikume müüa. Kaasaegses kuritegevusmaailmas aga põlatakse narkomaane. Põhjus on 

selles, et narkomaan on nõrk inimene, keda ei saa kunagi usaldada sest ta ei täida oma lubadusi.
3
  

 

Vägagi huvitavalt on Toomas Illisson oma raamatus „Väravad” püüdnud leida mingit kindlat 

süsteemi, mille järgi liigitada inimesi, kes asuvad väravate taga. „Vabaduses arvatakse kindlalt, et 

siin on vaid kõik ühesugused kurjategijad ning vastavalt sellele tuleb neisse ka ühesuguselt 

suhtuda. Tegelikult on see täiesti vale arusaam ja üheselt kõiki väravate taga asuvaid inimesi 

võtta ei saa. Minu arust on siin esindatud kuus inimklassi, kes kõik erinevad üksteisest.” „Kõige 

madalamaks klassiks pean inimesi, kes tegelikult ei tohiks väravate taga üldse viibida. Nende 

koht on kindlalt kusagil kõrge aiaga haiglas, sest nende peakeses toimub vahel väga kummalisi 

asju. Tavaliselt istuvad nad kinni ka väga kummaliste kuritegude eest ja nende tegudes puudub 

arusaadav põhjus. Nad on sooritanud mingi julma tapmise või vägistamise, mille sooritamise 

momendil on nende tegevust juhtinud mingi kõrvaline jõud, mis viitab vaimuhaigusele.”
4
 „Teine 

madal klass on minu silmis need inimesed, kelle areng on mingil põhjusel varakult pidama jäänud 

ja kelle IQ võrdub nende saapanumbriga. Koolis pole nad suutnud käia ja keegi pole ka võtnud 

vaevaks nendega vabaduses tegeleda, sest kodune olukord on neil sageli asotsiaalne ja vanematel 

pole olnud aega oma poja kasvatamisega tegeleda. Nii on sirgunud lõpuks üles mees, kes ei suuda 

oma eluga kuidagi toime tulla ning hakkab oma elatamiseks tavaliselt vargile. Varastab see 

ajukääbik kõike, mis ette jääb. Sageli ka asju, mida tal endal kunagi vaja ei lähe ja mida ta ka 

turustada ei saa, sest selliseid asju pole kellelgi vaja. Ka väravate taga ei viitsi nendega keegi 

                                                 
1
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 37 

2
 Illisson, T. op .cit, 38 

3
 http://www.ekspress.ee/arhiiv/1999/31/aosa/kodumaa.html, 19.03.2008 

4
 Illisson, T. op .cit, 114 

http://www.ekspress.ee/arhiiv/1999/31/aosa/kodumaa.html
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tegeleda, sest õpetada kõva peaga tegelast on raske ja selleks pole kellelgi mingit soovi.”
1
 „Edasi 

tulevad täiesti tavalised ja normaalsed inimesed, kelle häda seisneb selles, et nad ei suuda jommis 

peaga reaalselt mõelda ja lihtsalt õige koha peal ei öelda. Enamik neist on noored ja kuriteo 

sooritanud purjus peaga ning oma teo tagajärgedele mõtlemata. Pärinevad nad enamjaolt 

keskklassi peredest, kus vanemate kasvatustöö on vajaka jäänud, sest pidevalt tööl olles ei jätku 

neil selleks aega. Noored aga leiavad mingi seltskonna, kus juuakse end poollolliks ja siis leidub 

alati keegi, kes käib välja mingi hullu plaani, et uue joogi jaoks raha saada. Uhkuse ja seltskonna 

vaim ei lase inimesel ei öelda ja koos minnaksegi kuritegu sooritama. Siin väravate taga on 

selliseid palju ja koos hakatakse välja mõtlema uusi lollusi, sest kõik tahavad olla meeletud 

kurjategijad ja näiliselt peavad oma elustiili ainuõigeks.”
2
 „Järgmise grupi moodustavad juba 

kõrgema IQga inimesed, kelle kuriteod on tavaliselt sooritatud tahtmatult ja põhjustatud neile 

ebasoodsast hetkeolukorrast. Palju inimesi istub väravate taga just selle eest, et nad ei soovi ega 

taha elada tavainimese elu. Nende haritus ja oskused viivad selleni, et hakatakse tegelema mingi 

ettevõtlusega, kus tiirlevad suured rahad. See on aga maailm, kus kadedad ja õelad 

kaaskodanikud loovad sageli alatute võtetega olukordi, kus inimene on sunnitud sooritama 

kuriteo ja selle eest ka vastust andma.”
3
 „Nüüd tulevad need, keda saatus on lihtsalt narrinud ja 

siia heitnud juhuse tõttu. Enamik neist on haritud ja tegusad inimesed, kelle elustiil on küll igati 

korralik, kuid ikkagi puutuvad nad kokku ka seaduse nähtamatu piiriga. Neile on väravate taga 

olemine täielikuks piinaks, sest nad ei suuda kuidagi harjuda siin valitseva lollusega. Sageli on 

nad sattunud siia ettevaatamatuse tõttu ja neile ei mahu pähe, miks neid nii karmilt on 

karistatud.”
4
 „Ja lõppu jäävad tõelised kurjategijad. Need on haritud ja kindla iseloomuga isikud, 

sest tõeline kurjategija ei saa olla rumal ega ka harimatu mats. Nende eripära on see, et nende 

sünni juures viibis vist Lucifer ise. Kõik nende mõtted ja tehtavad plaanid on alati mingil määral 

vastuolus valitseva võimu ja seadusega. Neid ei huvita raha, vaid see adrenaliinilaks, mille nad 

oma teost saavad. Selliseid inimesi on ühiskonnas küllaltki palju, kuid väravate taga harva, sest 

tõeline kurjategija vigu ei tee. Viga saab tekkida vaid sellest, kui hinnatakse valesti mõnda oma 

lähedast, kes murdub mendis tunnistusi andes ja tirib ka tema endaga kaasa.”
5
 „Arenemas on ka 

uus kindel grupp inimesi. Need on narkarid. Nende sotsiaalne taust on erinev, kuid sageli 

                                                 
1
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 115 

2
 Illisson, T. op .cit, 116 

3
 Illisson, T. op .cit, 117 

4
 Illisson, T. op .cit, 118 

5
 Illisson, T. op .cit, 118 
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kuuluvad nad minu poolt nimetatud esimestesse gruppidesse, sest arukad inimesed ja tõelised 

kurjategijad ei hakka kunagi kaifi kasutama. Kõige lihtsamalt satuvad selle võrku noored, kes 

püüavad uue ja „põnevaga” kaasa minna, kuid peatuda paraku enam ei suuda.”
1
 

 

 

1.3 Vägivalla subkultuur 

 

 

Vägivalla subkultuuriks nimetatakse sellist subkultuuri, mille normid nõuavad jõu ja vägivalla 

avalikku kasutamist teatud situatsioonides.
2
 

 

Vägivalla subkultuuris kehtivad normid, mis sarnanevad väga sõjaaja reeglitele. Teatud inimesi 

peetakse omadeks, teisi vaenlasteks. Sellises subkultuuris oodatakse grupiliikmeilt teatud 

situatsioonides avalikku ja selget agressiivset käitumist. Kui indiviid ei käitu subkultuuri 

sellistele normidele vastavalt ja ei ilmuta teatud olukordades agressiivsust, siis võib teda oodata 

ostrakism, kogukonnast välja viskamine või vähemalt tema sotsiaalse positsiooni oluline langus. 

Vägivallal ja agressiivsusel põhinevad normid on kesksed selliste gruppide elulaadis.
3
  

 

Vägivalla subkultuuri põhiväärtusi: 

 Ülitundlik autunne, 

 Inimelu vähene hindamine, 

 Agressiivse käitumise austamine.
4
 

 

Vägivalla subkultuuri teooria põhiteesid: 

 Ükski subkultuur ei ole täiesti erinev ega täielikus konfliktis ühiskonnaga, mille osa ta on. 

 Selleks, et kindlaks teha vägivalla subkultuuri olemasolu, ei pea nägema vägivalda igas 

olukorras. 

                                                 
1
 Illisson, T. 2007. Väravad. Tallinn. Tänapäev, 119 

2
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. 1982. The Subculture of Violence. Beverly Hills, London, Tavistock  

3
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. op. cit, 155 

4
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. 1982. The Subculture of Violence. Beverly Hills, London, Tavistock 
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 Potentsiaalne valmisolek vägivallaks või pöördumine selle poole mitmekesistes 

olukordades viitab sellise subkultuuri laialivalguvale iseloomule. 

 Vägivalla subkultuuri moraali võivad omaks võtta kõik antud ühiskonnasektori earühmad, 

kuid eelkõige valitseb selline moraal nimetatud ühiskonnasektori teatud earühmades – 

hilisest noorukieast keskeani. 

 Vastandnormiks on vägivallatus. 

 Vägivallasuunaliste hoiakute arendamine ja vägivalla kasutamine subkultuuris hõlmab 

õpitud käitumist ja diferentseeritud õppimist, seoseid ja samastumist. 

 Nimetatud subkultuuris ei vaadelda vägivalla kasutamist ebaseadusliku käitumisena ja 

selle rakendajad ei ela üle süütunnet oma agressiivsuse eest.
1
 

 

Sellise subkultuuri vägivaldset käitumist ergutavad paljud normid ja väärtused on seega 

paratamatult vastuolus dominantkultuuri normide ja väärtustega.
2
 

 

Vägivalla subkultuuri eeliseks paljude teiste seletusviiside ees on asjaolu, et see teooria suudab 

ühendada psühholoogilised ja sotsioloogilised mõisted ning olla abivahendiks seletamaks, miks 

vägivald koondub teatud eripärastesse sotsiaalmajanduslikesse gruppidesse ning 

sotsiaalökoloogilistele aladele.
3
 

                                                 
1
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. op. cit, 161 

2
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. op. cit 

3
 Wolfgang, M; Ferracuti, F. op. cit, 161 
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2. VÄGIVALLA SUBKULTUURI AVALDUMINE VANGLAS 

 

 

2.1 Kuritegelik käitumine 

 

 

Sotsialiseerumine eeldab sotsiaalsete normide omandamist ning nende täitmist ühiskondlikus 

elus. Normide täitmise tasemest oleneb ühiskonna  sotsiaalse korra ja kultuuri tase. 

Üldkehtivatest normidest kõrvalekaldumist, mis kutsub esile negatiivseid ühiskonna reaktsioone, 

nimetatakse sotsiaalseks hälbivuseks.
1
 Kriminaalne käitumine on hälbivuse äärmuslikumaid 

vorme.  

 

Hälbivuse mõiste defineerimine sotsioloogias ja kriminoloogias on osutunud raskeks ülesandeks. 

Argiteadvus lähtub hälbivuse määratlemisel enamasti inimeste erinevustest. Teistest väga 

erinevat inimest või käitumist kiputakse pidama hälbivaks. Iga inimene ja tema käitumine on 

ainulaadne ning kordumatu, igaüks tajub maailma teistest erinevalt ja reageerib erinevalt ka 

sündmustele. Eripäraste harrastustega või käitumisveidrustega inimesi ei ole siiski põhjust 

hälvikute hulka arvata. On aga käitumisviise, mis kutsuvad kaaskodanikes esile halvakspanu, 

nördimust ärritust, soovi teatada politseisse, mõnikord lausa raevu või hirmu. Viimaste alla 

kuuluvad näiteks varastamine, alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine, röövimine, petmine, 

vägistamine, prostitutsioon jms, mida tulebki pidada hälbivaks. Sellistele käitumistele 

ühisnimetajat otsides võib esile tuua kaks asjaolu: need rikuvad mingit sotsiaalset normi või 

eemalduvad mingist sotsiaalsest normist ja kutsuvad esile inimeste pahameele.
2
  

 

Kuritegelik käitumine on määratletud iga riigi õigusaktides. Üldised karistatavad teod 

varieeruvad sõltuvalt kultuurist või traditsioonidest.  Kuritegevus on normidest üleastumine, 

millele järgneb ühiskondlik hukkamõist ja karistus.
3
 

                                                 
1
 Aimre, I. 2005. Sotsioloogia. Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 176 

2
 Aimre, I. op. cit, 177 

3
 Aimre, I. op. cit, 178  
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2.1.1 Vägivallakuritegevus 

 

Vägivald on selline käitumine, mille sihiks on teisele inimesele kehaliste kahjustuste tekitamine. 

See on agressiivse käitumise üks vorm. 

 

Inimese vägivald teise inimese vastu on  usutavasti sama vana kui inimkond. Vägivallakuritegu 

on kõige ohtlikum kuritegu ja hälbiva käitumise üks äärmuslikum vorm, mis sageli ohustab 

inimese tervist ja elu. Seetõttu kardetakse vägivallakuritegusid, sh eriti tapmisi, elanike seas ka 

tänapäeval kõige rohkem. Nende asjaolude tõttu on kriminoloogias vägivallakuritegude 

uurimisele, sh eriti tapmistele, suurt tähelepanu pööratud.
1
  

 

Ühiskond kujundab pidevalt vägivalda soodustavat kliimat. Seda loovad näiteks kultuurinormid 

ja väärtused, mis peavad vägivaldset käitumist normaalseks. Ühiskond väärtustab kõrgelt 

agressiivset käitumist kui aktiivset enesekehtestamise ja üleoleku demonstreerimise vormi. Võib 

väita, et agressiivsus on ühiskonda programmeeritud, see on üks baasilisi väärtusi. 

Turumajandusühiskond on paljuski üles ehitatud võitjate-kaotajate loogikale, mis sisuliselt 

tähendab, et edu saavutab tugevam, kes suudab domineerida, end maksma panna. Teiseks loovad 

vägivalda soodustavat kliimat jõudu, võimu, võitlust ja võitjaid idealiseerivad ideoloogiad, mille 

kohaselt nn pehmete väärtustega, väheagressiivne ja väheste ambitsioonidega mees on äpu ja 

ebaõnnestunud. Kehtib arusaam: et mitte olla ohver (vaene, tõrjutud, teisejärguline jne) tuleb 

endal domineerida, olla tugevam pool, kehtestada reeglid ja nõuda neile allumist.
2
  

 

Vägivalla teema käsitlemise juures on oluline, et mõistetaks, kuidas vägivald on tihedalt seotud 

mitte meestega, vaid meheliku kultuuriga. Näiteks suur osa (90 protsenti) maailma sõduritest, 

politseinikest ja vangidest on mehed. Mehelik vägivallakultuur ei tähenda seda, et vägivald 

ilmneks alati füüsiliselt, vaid pigem toimub see niisuguste väärtuste ja hoiakute omandamise teel, 

mis ühe tagajärjena võivad kaasa tuua vägivalda. Vägivallakultuuriga on seotud see, et osatakse 

olla õigel viisil vägivaldsed, ka sellisel viisil, mis ei tekita pahameelt ega ajenda ühiskondlikku 

                                                 
1
 Traat, U; Markina, A. 2005. Üldkriminoloogia II. Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 27 

2
 http://www.vedur.ee/akadeemia/alam_lk.php?aID=1138 09.03.2008 

http://www.vedur.ee/akadeemia/alam_lk.php?aID=1138
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sekkumist. Näiteks enesekaitse, sõjad ja füüsiline karistamine on kõik füüsilise vägivalla 

ilmingud, mida teatavates olukordades aktsepteeritakse.
1
  

 

Enamasti on mehed vägivaldsed siis, kui nad tunnevad end erakordselt abitutena. Vägivaldsetel 

meestel on oma impulsside kontrollimine kehvem. Nad ei otsi alternatiive ega kontrolli oma 

käitumist.
2
 

 

 

2.2 Vägivalla subkultuuri tundmise olulisus vanglatöötajale 

 

 

Igapäevane töö vanglas kujutab endast kinnipeetava ja töötaja vahelist suhtlemist ning 

kommunikatsiooni. Iga vanglatöötaja peab aga arvestama ka sellega, et kinnipeetavad võivad olla 

vägivaldsed. 

 

Vägivaldsel käitumisel võib olla mitmeid põhjuseid. Enamasti seonduvad need bioloogiliste 

tegurite, situatsioonist tulenevate asjaolude, uimastite tarvitamise ja psüühiliste haiguste ning 

isiksusehäiretega.
3
 

 

Ohu hindamisel tuleb arvesse võtta, et vägivaldselt võib põhimõtteliselt käituda iga inimene, 

sattudes olukorda, kus ta tunneb ennast või oma elu ohtu seatuna. Lähtekohti inimese ohtlikkuse 

hindamiseks pakuvad järgmised küsimused: 

 Mida on kinnipeetav varem teinud ja mida ta praegu teeb? 

 Mida kinnipeetav oma agressiivsusega taotleb? 

                                                 
1
 http://www.meestekeskus.ee/04raamatud/mmm/mehejanaise1.htm 12.03.2008 

2
 Kase, H. 2002. Vaikijate hääled. Raamat soolisest vägivallast. Tallinn, 236 

3
 Uulimaa-Margus, U. 2007. Pönitentsiaarpedagoogika [loengukonspekt] Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 28 
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 Kas kinnipeetav võib olla paranoiline või psüühiliselt haige? 

 Kas kinnipeetaval on mingi plaan oma ähvarduste täideviimiseks? 

 Kas kinnipeetaval on tegelikult võimalus oma ähvardusi täide viia? 

 Kas kinnipeetav on varem vägivallategusid toime pannud? 
1
 

 

 

2.2.1 Ohtlikkuse hindamise alused 

 

Ohtlikkust saab hinnata järgmistel alustel:
2
 

 Uimastid: Ohtlikkus tuleneb füsioloogilistest muutustest, mida narkootikumid ja alkoholi 

tarvitamine inimeses esile kutsuvad. Nendega kaasneb kontrolli nõrgenemine iseenda ja 

oma käitumise üle sest alkoholil näiteks on piiranguid maha võttev mõju. Ka uimastitest 

võõrdumise ajal võib vägivaldsusele kaldumine suureneda. Samuti on mõningatel 

ravimitel agressiivsust käivitav toime. Eriti suur oht on agressiivsuseks, kui tarvitatakse 

koos ravimeid, alkoholi ja narkootikume. 

 Psühhootiline seisund: Vägivallariski suurendavad psüühilised haigused, mõnel juhul 

näiteks skisofreenia ja sellega kaasnev paranoiline psühhoos. Vägivaldsus võib olla 

seotud ka raskekujulise masendusega ning psühhootilise seisundi võib vallandada ka 

elutingimustest tulenev stress. 

 Isiksusehäired: võivad olla väga erinevad nii oma raskusastmelt kui laadilt. Vägivallariski 

suurendav isiksusehäire võib olla tingitud inimese madalast ärevuse-, stressi- ja 

frustratsioonitaluvusest ning tema teatud sõltuvusprobleemidest inimsuhetes. 

Vägivallakuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas on väga palju düssotsiaalseid 

isiksusi, kes torkavad silma ränkade vastuolude tõttu oma käitumise ja valitsevate 

sotsiaalsete normide vahel. Omaette rühma moodustavad ka isikud, kes kannatavad tõsise 

                                                 
1
 Uulimaa-Margus, U. 2007. Pönitentsiaarpedagoogika [loengukonspekt] Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 28 

2
 Uulimaa-Margus, U. op. cit, 28-29 
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nartsississtliku isiksusehäire all, kuna sellist isikut võib tabada raevupurse kõrvalseisja 

jaoks täiesti mõistetamatutel põhjustel. 

 Ägedad frustratsiooniseisundid ja kriisiolukorrad: võivad vägivaldset käitumist esile 

kutsuda üllatuslikult. Varem täiesti rahulikuks peetud isik võib ootamatult plahvatada. 

Põhjuseks võib olla ka kaua kestnud neurootilist laadi tunnete mahasurumine, mis ühel 

hetkel vallanduvad nii, et väikseimgi ärritus võib põhjustada agressiivsust. 

 Orgaaniliste ajukahjustuste ja mõningate haigustega võib kaasneda segasusseisund  ning 

inimene muutub ohtlikuks. Siia kuuluvad kõrge palavikuga sonimine, 

kesknärvisüsteemihäired, ajukahjustused. Agressiivsus võib kasvada ka paanikahäirega 

ning isegi dementsuse ja Alzheimeri tõvega. 

 Varasemad vägivallateod: ennustavad ka tulevast vägivalda. Sellisel juhul võib vägivald 

olla kas tavaks muutunud käitumisviis või avalduda vaid teatud olukordades. Vägivaldsus 

on kuhjuv nähtus selles mõttes, et ühed ja samad inimesed panevad korduvalt toime 

ühesuguseid vägivallategusid.  

 Kampa kuulumine või kamba õhutus, ka grupisõltuvus: Mõju võib avaldada ka grupi 

surve ja vägivaldse käitumisega kaasas käiv imetlus. 

 

Vägivaldsuse tõenäolised põhjustajad ei välista teineteist. Hoopis võivad erinevad tegurid mõjuda 

üheaegselt.
1
 

 

Kui isik on ohtlik:
2
 

 Tuleb kutsuda lisajõudu; 

 Tuleb saata ära kõrvalised isikud; 

 Ei tohi enne isikut nurka suruda, kui enda turvalisus on tagatud; 

 Tuleb teha kindlaks, ega isikul pole relva/lõikeriista, millega ta saaks ennast või teisi 

vigastada; 

                                                 
1
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 Uulimaa-Margus, U. op. cit, 29 
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 Tuleb arvestada ka võimalikku vägivaldset minevikku. 

 

Rünnak võib olla tõenäoline, kui isik püüab kõrvale põigata, kui tema hingamine kiireneb, näo-, 

käe- ja jalalihased pingule tõmbuvad. Isik võib ka põgenemist üritada. Kui ta on ümber piiratud, 

võib ta põgenemist üritada ründamise abil.
1
 

 

Ohu hindamisel tasub meeles pidada seda, et kõige ohtlikum on see, kelle poolt ohtu ei osata 

aimata. Kui isik on silmnähtavalt agressiivne ja tugevasti ärritunud, võib ta käitumise enamasti 

selgesti ette ära arvata, samal ajal kui endasse sulgunud ja põgenemisplaani hauduv isik võib 

rünnata ootamatult.
2
 Selleks peaks vanglaametnik oskama kinnipeetavat rahustada. 

 

 

2.2.2 Rahustamistehnikad 

 

Rahustamistehnikad liigitatakse koostööd taotlevateks ja jõukasutusega seotuteks. Kindlasti tuleb 

meeles pidada, et koostööd alalhoidvad ja selle õnnestumiseks vajalikud abinõud ei ole 

jõuvahendite kasutamisega seoses välistatud. Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et 

vanglaametnikul on tänu oma ametlikule autoriteedile head võimalused konfliktsituatsiooni 

rahustamiseks vestluse teel. Kindlasti nõuab see aega, sest mida rohkem on inimene ärritunud, 

seda rohkem kulub aega tema maha rahustamiseks juba puht füsioloogiliselt.
3
 

 

Kui rääkida lähemalt koostööd alalhoidvast ja koostöö õnnestumisele kaasaaitavast 

rahustamistehnikast, tuleb eelkõige silmas pidada, et konfliktsituatsioonis ei käitu vang alati 

mõistlikult, sest seoses konfliktiga on ta tugevate negatiivsete tunnete mõju all. Töötaja aga võib 

mõjuda rahustavalt oma silmapiirile ilmumisega või olekuga, ilmutades mõistmist ja vesteldes 

                                                 
1
 Uulimaa-Margus, U. 2007. Pönitentsiaarpedagoogika [loengukonspekt] Tallinn. Sisekaitseakadeemia, 29 
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3
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olles vaba eelarvamustest ning manitsedes rahulikkusele. Tuleb olla võimeline käituda 

konfliktsituatsioonis erapooletult ning tugineda faktidele.
1
 

 

Konfliktse inimese rahustamisel mängib olulist rolli mitteverbaalne suhtlemine, sest see kinnitab 

verbaalset suhtlemist ning vahendab eelkõige tunnetel põhinevaid sõnumeid. Kui mitteverbaalne 

suhtlemine toetab sõnadega öeldut tagatakse sellega oma sõnumi kohalejõudmine.
2
 

 

Samamoodi edastab mitteverbaalne kommunikatsioon informatsiooni vangi motiivide ja tunnete 

kohta, kuid selle tõlgendamisel tuleb olla ettevaatlik ning ei tohiks teha edasisi käitumise 

otsuseid, sest näiteks vangi rahutuse ja ängistuse põhjuseks võib olla veel sõnadeta suhtlemisest 

tulenev hirmutunne. Tõlgendamisel peab üheaegselt arvestama nii liigutusi, ilmeid kui ka 

käitumisvarjundeid.
3
 

 

Enda mitteverbaalse käitumisega aga loome eeldused sõnadega rahustamisele. Olulised on:
4
 

 Silmside (pilkkontakt): kuulub tavapärase suhtlemise juurde, näiteks tervitamise puhul. 

Samas on pilgust võimalik kiiresti välja lugeda, millises vaimus vastastikune mõjutamine 

käivitub. Kui loeme välja midagi tavapärasest erinevat, muutume kohe valvsaks ja 

üritame ära arvata, milles on küsimus. Silmside on kontakti tekkimises vältimatu eeldus; 

 Liigutustega edasi antav informatsioon (liikumine, žestid, ilmed, olemus tervikuna): aitab 

meil teada saada, kas inimene on avatud või endasse sulgunud, kas ta on koostööks 

valmis, või ta ei soovi seda. Liigutused võivad olla provotseerivad või rahustavad. Eriti 

tasub konfliktsituatsioonis tähelepanu pöörata kätele (ja erivahenditele), sest nendele võib 

olla suunatud vastase tähelepanu; 

 Vahekaugus ja paiknemine (ruumisuhted): need on olulised, sest nagu igal inimesel oma 

nähtamatu privaatne ruum, mille ulatus sõltub olukorrast. Ärritatud inimene vajab rohkem 

ruumi ning tema ärritusseisund võib kiiresti süveneda, kui ta tunneb, et tema privaatsesse 

ruumi on sisenetud. Vahekaugus on ka oluline turvategur, millest kriitilises situatsioonis 
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sõltub ka reaktsioonikiirus. Üldiselt konfliktsituatsioonis hoitakse õiget distantsi 

automaatselt, kuid meeles tuleb pidada, et näiteks lähedasem paiknemine mitte ei anna 

situatsiooni üle kontrolli ainult töötajale vaid ka vangile. Paiknemisega aga 

informeeritakse olukorda kontrolli all hoidmisega. Õige paiknemine aitab tagada enda 

turvalisust. Asetusega on seotud järgmised situatsiooni kontrolli all hoidmise tegurid nagu 

istumine/seismine, avatud ruum/suletud ruum, vastu seina/põgenemisvõimalus. Kui 

situatsioon rahuneb, peab asja selgitamise ajal vang istuma ning töötaja seisma, sest nii on 

olukorda kergem kontrolli all hoida; 

 Intonatsioon (hääletoon) ja kõnemaneer: kindlasti sõltuvad olukorrast, kuid oma hääle 

kontrollimise teel on võimalik olukorra rahustamisele kaasa aidata. 

 

Verbaalsed rahustamistehnikad:
1
 

Tasub meeles pidada, et kui eeldused on olemas, on vestlemine alati kõige efektiivsem 

rahustamisviis. Ärritunud inimese rahustamiseks on kõigepealt otstarbekas end tutvustada, kui ta 

teid ei tunne: 

 Esitada küsimusi, et ärritunud inimest mõtlema panna. Küsimused peavad olema 

neutraalsed, mitte omi seisukohti peale suruvad; 

 Kuulata, et mõista, milles on probleem; 

 Esitada räägitu kohta täpsustavaid küsimusi ning eriti juhul, kui ta on ärritunud. Paluda 

öeldut korrata, korrata ise tema sõnu, sõltuvalt olukorrast ning võimalusest võib 

katkestada kinnipeetava ärritunud jutu ja kasutada rääkija poole pöördudes tema eesnime; 

 Enda lahendusi välja pakkuda ettevaatlikult, pigem lasta asjaosalistel ise lahendusi välja 

pakkuda; 

 Kui võimalik, pöörata kinnipeetava tähelepanu millelegi, mis aitab rahuneda, või teha 

midagi sellist, mis ei ole konfliktiga seotud; 

 Rääkida „meie” vormis, kuid sellega ei tohi liialdada. 

 

Huumori kasutamine konfliktsituatsioonis sõltub olukorrast ja inimestest. Tuleb meeles pidada, et 

tõsises konfliktsituatsioonis või probleemses olukorras on kinnipeetava huumoritaju üsna 

piiratud.
1
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Ametnik võib mõjuda ka käitumismustrina ning juba oma kohalolekuga asjaosalisi rahustada. 

Mõnikord on kindlasti vältimatu kõrgendada oma häält ning üks ärritunud inimese maha 

rahustamise viis ongi esialgu rääkida ärritunuga sama kõvasti ning hakata vähehaaval rääkima 

normaalse hääletooniga.
2
 

 

Verbaalsete rahustamistehnikate hulka kuuluvad ka empaatia ja sümpaatia väljendamine. 

Sümpaatia tähendab siin kaastunde väljendamist. Näiteks, kui väljendada oma poolehoidu 

ohvrile, on see rohkem valmis koostööks. Vältida tuleks võltsilt empaatilisi sõnakõlkse „ma tean, 

mida te tunnete”, kuigi tegelikult ei saagi see nii olla. Ohvrit võivad mingil määral rahustada 

väljendid: „kõik saab korda” või „on hullematki nähtud”.
3
 

 

Kui olukord rahulikumaks ei muutu, tuleb tülis osalejad teineteisest lahutada. Konfliktpoolte 

ärritus üldiselt langeb, kui vihaobjekt on nägemisulatusest väljas. Silmside võimalikkus 

tülitsevate osapoolte vahel hoiab vihatunnet ülal.
4
 

 

Raskem on vestelda häiritud reaalsustajuga inimesega. Inimese reaalsustaju kaotamise tase võib 

ulatuda osalisest ja lühiajalisest pikka aega kestva ning sügavani. Ehkki inimese seisund võib olla 

psühhootiline, ei ole tingimata tegu vaimuhaigusega. Psühhootilises seisundis inimese ohtlikkust 

ei ole võimalik välja lugeda ning käitumine võib tuleneda nendest luulumõtetest, mis inimesel sel 

hetkel parasjagu on. Reaalsustaju minetamisega võivad kaasneda:
5
 

 Tunnete/emotsioonide ägenemine; 

 Hirmu võimalik väljaelamine vägivaldse käitumisega; 

 Ähvardamine enesetapuga. 

 

Psühhootilises seisundis inimese käitumine võib ootamatult muutuda, tugev ärritus asendub 

ootamatult täieliku rahuga raevu esile kutsumiseks. Vestlemine tasub end ära vaid juhul, kui 
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selleks näib olevat võimalust ning kui isik on koostööks valmis. Arvestada tuleks, et sellises 

seisundis inimene mõistab:
1
 

 Lihtsat positiivse alatooniga juttu: oluline on kasutada rahulikku kõnemaneeri ning 

rahustavat sõnavalikut, rääkida asjadest, mis ei ärrita; 

 On oluline mitteverbaalne suhtlemine ja sellega seotud suhtlemine, äkilised ja ootamatud 

liigutused võivad mõjuda psühhootilises seisundis inimesele ohumärgina. Mitteverbaalses 

suhtlemises on sellises olukorras eriti oluline ka vahekaugus ning julgestaja olemasolu; 

 Oluline on tekitada kaitsvat muljet, rääkida, et soovite aidata ning inimest ohust päästa, et 

temaga ei juhtu midagi halba. 

 

Meeles tasub pidada, et tugev erutusseisund raugeb alles mõne tunni pärast, samuti ei tasu loota, 

et sellises seisundis inimene teid positiivselt mäletab.
2
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Kinnipeetavate keskmine vanus
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3. UURIMUS 

 

 

Uurimus on läbi viidud Tallinna Vanglas 2008.a märtsi kuus ankeetküsitluse (Lisa 1) ning 

intervjuu näol kahekümne kahe süüdimõistetud meessoost kinnipeetava seas. Kahekümne kahest 

vastanust on üksteist sooritanud isikuvastase kuriteo ning üksteist varavastase kuriteo. 

Ankeetküsitlus koosnes kahekümne seitsmest küsimusest. Põhilise mõõtmisvahendina kasutati 

uurimuses Lickerti skaalat. Ankeetküsimustik on välja töötatud koostöös lõputöö juhendajaga. 

 

Uurimuse objektiks on vägivalla subkultuur ning aineks mees-kinnipeetavate seas levinud 

vägivalla subkultuuri iseärasused, selle ilmnemine. Uurimuse käigus taheti kinnitust leida 

hüpoteesile, et vägivalla subkultuur on isikuvastaseid kuritegusid sooritanud kinnipeetavate seas 

rohkem levinud kui varavastaseid kuritegusid toime pannud kurjategijate seas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joonis 1: kinnipeetavate keskmine vanus 
 

Varavastase kuriteo sooritanud uurimuses osalenud kinnipeetavaid oli 11, kelle keskmine vanus 

oli 25,5 aastat. Kõige noorem vastanu oli 18 ja kõige vanem 39 aastane. Vastanutest üks oli vene 

rahvusest, ülejäänud eestlased. 8 vastanu perekonnaseis oli vallaline, 2 olid abielus ning 1 

lahutatud. 8 kinnipeetut kannavad karistust varguse eest, 1 omastamise ning 2 võõra vallasasja 

omavolilise kasutamise eest. Esimest korda kannavad karistust 4, teist korda 2, kolmandat korda 

1 ja neljandat korda 3 ning kuuendat korda 1 vastanu. Vastanutest 2 on varem karistatud 
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isikuvastaste kuritegude sooritamise eest ning 5 varavastaste kuritegude sooritamise eest. 

Keskmine karistusaja pikkus vastanutel on 2 aastat ning 3 kuud. 

 

Isikuvastase kuriteo sooritanud uurimuses osalenud kinnipeetavaid oli 11, kelle keskmine vanus 

oli 31,5 aastat. Kõige nooremad vastanud olid 20 aastased ja kõige vanem 42 aastane. Vastanutest 

kolm olid vene rahvusest, ülejäänud eestlased. 7 vastanu perekonnaseis oli vallaline, 2 olid 

abielus ning 2 lahutatud. 3 kinnipeetavat kannavad karistust kehalise väärkohtlemise eest, 3 

tapmise, 1 piinamise, 3 röövimise ning 1 vägistamise eest. Esimest korda kannavad karistust 1, 

teist korda 5, kolmandat korda 3 ja neljandat korda 1 ning viiendat korda 1 vastanu. Vastanutest 5 

on varem karistatud nii isikuvastaste kui ka varavastaste kuritegude sooritamise eest ning 5 ainult 

varavastaste kuritegude sooritamise eest. Keskmine karistusaja pikkus vastanutel on 4 aastat ning 

4 kuud. Kõige pikem karistusaeg 9 aastat. 

 

 

3.1. Varavastaseid kuritegusid sooritanud kinnipeetavad 

 

 

Kokku vastanuid 11, kelle keskmine vanus oli 25,5 aastat, kõige noorem vastanu 18 ja kõige 

vanem 39 aastane. Vastanutest üks oli vene rahvusest, ülejäänud eestlased. 8 vastanu 

perekonnaseis oli vallaline, 2 olid abielus ning 1 lahutatud. 

 

8 kinnipeetut kannavad karistust varguse eest, 1 omastamise ning 2 võõra vallasasja 

omavolilise kasutamise eest. Esimest korda kannavad karistust 4, teist korda 2, kolmandat korda 

1 ja neljandat korda 3 ning kuuendat korda 1 vastanu. Vastanutest 2 on varem karistatud 

isikuvastaste kuritegude sooritamise eest ning 5 varavastaste kuritegude sooritamise eest. 

Keskmine karistusaja pikkus vastanutel on 2 aastat ning 3 kuud. 

 

2 vastanut hindavad oma suhteid kaas kinnipeetavatega väga heaks, 2 heaks, 6 rahuldavaks 

ning 1 vastanu ei suhtle kaas kinnipeetavatega. 
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6 vastanu arvates on nende iseloom vanglas viibitud aja jooksul muutunud väga palju, 4 

vastanu arvates palju ning 1 vastanu arvates ei ole tema iseloom muutunud üldse. 

 

Vastanute sõnul ajab neid kõige rohkem vihale: valetamine, varastamine, tüli norimine, ülbus, 

rumalus, teistega mitte arvestamine, kaebamine, enese üle tähtsustamine, saamatus. 

 

Küsimusele, kumb iseloomuomadus iseloomustab Teid rohkem, vastasid 7 küsitletut „enne 

mõtlen, siis ütlen“, 1 küsitletu „enne ütlen, siis mõtlen“ ning 3 küsitletust ei suutnud otsustada. 

 

Küsitletutest 7 inimest ei ela ennast välja kaas kinnipeetavate seas mitte kunagi, 4 teevad seda 

mõnikord. 2 vastanut on kasutanud vägivalda kaas-kinnipeetava suhtes enesekaitseks, 3 vastanut 

on rünnanud enda solvajat. Ülejäänud vastanud ei ole teiste kinnipeetavate suhtes vägivaldsed 

olnud. 

 

Väitega „on loomulik, et nõrgad tõrjutakse ühiskonnast välja, sest ühiskonnas käib 

olelusvõitlus“ olid täiesti nõus 5, pigem nõus 3, pigem ei olnud nõus 1 ning üldse ei olnud nõus 1 

vastanu. 1 kinnipeetav ei osanud vastata. 

 

Väitega „pehmus mehe käitumises näitab tema nõrkust ja naiselikkust“ olid täiesti nõus 3, 

pigem nõus 1, pigem ei olnud nõus 3 ning üldse ei olnud nõus 3 vastanut. 1 kinnipeetav ei osanud 

vastata. 

 

Väitega „on loomulik, et see, keda solvatakse, vastab solvajale füüsilise vägivallaga“ olid 

täiesti nõus 2, pigem nõus 1, pigem ei olnud nõus 5 ning üldse ei olnud nõus 2 vastanut. 1 

kinnipeetav ei osanud vastata. Kinnipeetavad kommenteerisid vastust lausega „oleneb olukorrast, 

kõik oleneb sellest, mida öeldakse“. 

 

Väitega „meie ühiskonnas on teisele inimesele kaasatundmine eriti hinnatud omadus“ olid 

täiesti nõus 4, pigem nõus 1, pigem ei olnud nõus 2 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 3 

kinnipeetavat ei osanud vastata. Kinnipeetavad kommenteerisid vastust lausega „oleneb inimesest 

ja tema suhtumisest“. 
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Väitega „kui mind rünnatakse, siis olen kohe valmis relva haarama“ olid täiesti nõus 6, ning 

üldse ei olnud nõus 3 vastanut. 2 kinnipeetavat ei osanud vastata. Kinnipeetavad kommenteerisid 

vastust lausega „oleneb ründajast“. 

 

Väitega „inimelu on hindamatu väärtusega“ olid täiesti nõus 7, pigem nõus 1, pigem ei olnud 

nõus 1 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 1 kinnipeetav ei osanud vastata. Kinnipeetav, kes ei 

olnud väitega nõus, väitis „ei ole nõus, sest karistusseadustikus ei maksa inimelu midagi“. 

 

Väitega „tugevam ja kiirem jääb ellu“ olid täiesti nõus 5, pigem nõus 3, pigem ei olnud nõus 2 

ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. Kinnipeetavad võrdsustasid tugevat ja kiiret targa ja 

kavalaga. 

 

Väitega „vanglaelu tähtsaim reegel – ära topi enda nina teiste asjadesse“ olid täiesti nõus 10, 

pigem nõus 1. Üks kinnipeetav arvas, et „on küll täiesti nõus, kuid vahel on enda nina teiste 

asjadesse toppimine vajalik“. 

 

Väitega „huntide seas olla ei tähenda kindlasti mitte seda, et peaksid esimesena murdma 

õppima“ olid täiesti nõus 4, pigem nõus 3 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 3 kinnipeetavat ei 

osanud vastata. 

 

Väitega „kui tekib konflikt, siis tugev isiksus suudab oma hääle ja kehakeelega ka oma tahte 

teistele peale suruda“ olid täiesti nõus 5, pigem nõus 2, pigem ei olnud nõus 1 ning üldse ei 

olnud nõus 2 vastanut. 1 kinnipeetav arvas, et kõik oleneb asjaoludest. 

 

Väitega „ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“ olid täiesti nõus 6, pigem nõus 

5 vastanut. Kinnipeetavate kommentaarid väite kohta olid: „olen küll nõus, kuid seda reeglit 

järgida on raske“ ning „vahel lihtsalt pole teist võimalust“. 

 

Väitega „ära usu kõike, mida kuuled ja ära räägi kõike, mida tead“ olid täiesti nõus 10 ning 

pigem nõus 1 vastanu. 
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Väitega „vanglaelu tähtis reegel – ennekõike ära kaota eneseaustust“ olid täiesti nõus 10 

vastanut, 1 ei osanud vastata. 

 

Väitega „tõeline mees suudab igas olukorras domineerida“ olid täiesti nõus 6, pigem nõus 2 

ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 2 kinnipeetavat ei osanud vastata. 

 

 

3.2. Isikuvastaseid kuritegusid sooritanud kinnipeetavad 

 

 

Kokku vastanuid 11, kelle keskmine vanus oli 31,5 aastat, kõige nooremad vastanud olid 20 

aastased ja kõige vanem 42 aastane. Vastanutest kolm olid vene rahvusest, ülejäänud eestlased. 7 

vastanu perekonnaseis oli vallaline, 2 olid abielus ning 2 lahutatud. 

 

3 kinnipeetavat kannavad karistust kehalise väärkohtlemise eest, 3 tapmise, 1 piinamise, 3 

röövimise ning 1 vägistamise eest. Esimest korda kannavad karistust 1, teist korda 5, kolmandat 

korda 3 ja neljandat korda 1 ning viiendat korda 1 vastanu. Vastanutest 5 on varem karistatud nii 

isikuvastaste kui ka varavastaste kuritegude sooritamise eest ning 5 ainult varavastaste kuritegude 

sooritamise eest. Keskmine karistusaja pikkus vastanutel on 4 aastat ning 4 kuud. Kõige pikem 

karistusaeg 9 aastat. 

 

4 vastanut hindavad oma suhteid kaas kinnipeetavatega heaks ja 7 keskmisteks. Väga headeks 

või väga halbadeks ei pidanud suhteid kaas kinnipeetavatega ükski vastanu. 

 

4 vastanu arvates on nende iseloom vanglas viibitud aja jooksul muutunud väga palju, 3 

vastanu arvates palju, 2 vastanu arvates ei ole muutunud ning 2 arvates on iseloom muutunud 

veidi. 
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Vastanute sõnul ajab neid kõige rohkem vihale kinnipeetavate „targutamine, liigne lobisemine, 

enese kiitmine, valetamine, ülbus, varastamine, teistega mittearvestamine, mõtlematus, 

lärmamine ja tüütamine“. 3 kinnipeetava arvates ei ole selliseid põhjuseid, mis neid vihale ajaks. 

 

Küsimusele, kumb iseloomuomadus iseloomustab Teid rohkem, vastasid 10 küsitletut „enne 

mõtlen, siis ütlen“, 1 küsitletu „enne ütlen, siis mõtlen. 

 

Küsitletutest 7 inimest ei ela ennast välja kaas-kinnipeetavate seas mitte kunagi, 4 teevad seda 

mõnikord. 1 vastanu on kasutanud vägivalda kaas kinnipeetava suhtes enesekaitseks, 3 vastanut 

on rünnanud nendelt varastanud kaas kinnipeetavat. 2 kinnipeetavat on rünnanud 

vanglaametnikku, kui ta ei saanud arstiabi, 1 vastanu arusaamatuse pärast kaas kinnipeetavat. 3 

vastanut ei ole kaas kinnipeetavate ega vanglaametnike suhtes vägivaldsed olnud. 1 kinnipeetava 

sõnul ei ole ta füüsilist vägivalda kasutanud, kuid „vaimset vägivalda peab kasutama päris tihti, 

kuna kuidagi peab enda eest võitlema“. 

 

Väitega „on loomulik, et nõrgad tõrjutakse ühiskonnast välja, sest ühiskonnas käib 

olelusvõitlus“ oli täiesti nõus 1, pigem nõus 2 ning pigem ei olnud nõus 4 vastanut. 4 

kinnipeetavat ei osanud vastata. 

 

Väitega „pehmus mehe käitumises näitab tema nõrkust ja naiselikkust“ oli täiesti nõus 1, 

pigem nõus 1, pigem ei olnud nõus 5 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 3 kinnipeetavat ei 

osanud vastata. 

 

Väitega „on loomulik, et see, keda solvatakse, vastab solvajale füüsilise vägivallaga“ olid 

pigem nõus 2, pigem ei olnud nõus 4 ning üldse ei olnud nõus 4 vastanut. 1 kinnipeetav ei osanud 

vastata. 

 

Väitega „meie ühiskonnas on teisele inimesele kaasatundmine eriti hinnatud omadus“ oli 

täiesti nõus 1, pigem nõus 1, pigem ei olnud nõus 4 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 4 

kinnipeetavat ei osanud vastata. 
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Väitega „kui mind rünnatakse, siis olen kohe valmis relva haarama“ oli täiesti nõus 1, pigem 

nõus 2, pigem ei olnud nõus 3 ning üldse ei olnud nõus 3 vastanut. 2 kinnipeetavat ei osanud 

vastata. Kinnipeetavad kommenteerisid vastust lausega „sõltub ründe ohtlikkusest“. 

 

Väitega „inimelu on hindamatu väärtusega“ olid täiesti nõus 6 ning üldse ei olnud nõus 2 

vastanut. 3 kinnipeetavat ei osanud vastata. 

 

Väitega „tugevam ja kiirem jääb ellu“ oli täiesti nõus 1, pigem nõus 3 ning pigem ei olnud nõus 

3 vastanut. 4 kinnipeetavat ei osanud vastata. Kinnipeetavad kommenteerisid „sõltub olukorrast“ 

ning võrdsustasid tugevamat ja kiiremat targemaga. 

 

Väitega „vanglaelu tähtsaim reegel – ära topi enda nina teiste asjadesse“ olid täiesti nõus 10, 

pigem ei olnud nõus 1. 

 

Väitega „huntide seas olla ei tähenda kindlasti mitte seda, et peaksid esimesena murdma 

õppima“ olid täiesti nõus 6, pigem nõus 1 ning üldse ei olnud nõus 1 vastanu. 3 kinnipeetavat ei 

osanud vastata. 

 

Väitega „kui tekib konflikt, siis tugev isiksus suudab oma hääle ja kehakeelega ka oma tahte 

teistele peale suruda“ olid täiesti nõus 3 ning pigem nõus 6 vastanut. 2 kinnipeetavat ei osanud 

vastata. 

 

Väitega „ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“ olid täiesti nõus 7 ning pigem 

nõus 3 vastanut. 1 kinnipeetav ei osanud vastata. 

 

Väitega „ära usu kõike, mida kuuled ja ära räägi kõike, mida tead“ olid täiesti nõus 9 ning 

pigem nõus 1 vastanu. 1 kinnipeetav ei osanud vastata. Kinnipeetavad on väitnud selle reegli 

olema „vangla tähtsaim reegel“. 

 

Väitega „vanglaelu tähtis reegel – ennekõike ära kaota eneseaustust“ olid täiesti nõus 7 

vastanut, pigem nõus 2 ning pigem ei olnud nõus 1 vastanu. 1 kinnipeetav ei osanud vastata. 
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Väitega „tõeline mees suudab igas olukorra domineerida“ olid täiesti nõus 4 ning pigem nõus 

3 vastanut. 4 kinnipeetavat ei osanud vastata. 

 

 

3.3. Kinnipeetavate vastuste võrdlus 

 

 

Ankeetküsimustikus viitavad vägivaldsele käitumisele järgmised väited/küsimused: 

 

Suhted kaas kinnipeetavatega. Nii varavastaseid kui ka isikuvastaseid kuritegusid toime 

pannud kinnipeetavad hindavad oma suhteid kaas kinnipeetavatega võrreldavalt keskmisteks või 

heaks. Olulisi erinevusi ei esinenud. 

 

Põhjused, mis ajavad vihale. Nii varavastaseid kui ka isikuvastaseid kuritegusid toime pannud 

kinnipeetavaid ajavad kõige rohkem vihale varastamine, valetamine, ülbus, kaebamine ja enese 

üle tähtsustamine. Olulisi erinevusi ei esinenud, kuigi väike osa vastanud isikuvastaseid 

kuritegusid toimepannud kinnipeetavad leidsid, et neid ei aja vihale miski. 

 

„Enne mõtlen, siis ütlen“ või „enne ütlen, siis mõtlen“. Nii varavastaseid kui ka isikuvastaseid 

kuritegusid toime pannud kinnipeetavad arvasid sarnaselt, et nad enne mõtlevad, siis ütlevad. 

Olulisi erinevusi ei esinenud, kuigi väike osa varavastaseid kuritegusid toime pannud vastanutest 

ei osanud küsimusele vastata. 

 

Kaas kinnipeetavate peal välja elamine. Nii varavastaseid kui ka isikuvastaseid kuritegusid 

toime pannud kinnipeetavad vastasid täpselt ühemoodi, kus enamik ei ela ennast kaas 

kinnipeetavate seas mitte kunagi välja. 

 

Olukorrad, mis sunnivad käituma vägivaldselt. Varavastaseid kuritegusid toime pannud 

kinnipeetavad kasutavad vägivalda vähemates olukordades kui isikuvastaseid kuritegusid toime 
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pannud kinnipeetavad. Lisaks on isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate hulgas 

esinenud ründeid vanglaametnike vastu, mida aga ei ole esinenud varavastaseid kuritegusid 

sooritanud kinnipeetavate hulgas. 

 

„On loomulik, et nõrgad tõrjutakse ühiskonnast välja, sest ühiskonnas käib olelusvõitlus“. 

Varavastaseid kuritegusid toime pannud vastanute hulgas oli väitega nõus enamik erinevalt 

isikuvastaseid kuritegusid toime pannud vastanute hulgast.  

 

„Pehmus mehe käitumises näitab tema nõrkust ja naiselikkust“ Varavastaseid kuritegusid 

toime pannud vastanute hulgas oli väitega nõustujaid rohkem kui isikuvastaseid kuritegusid toime 

pannud vastanute hulgas. Seega vanglas valitseb nö machokultuur. Mehelikkuse sümboliteks on 

tugevus ning julgus. Hoolivus ja tundlikkus on ühed sellistest omadustest, mis näitavad hoopis 

mehe naiselikkust ning nõrkust ning selliseid siin süsteemis ei sallita. 

 

„On loomulik, et see, keda solvatakse, vastab solvajale füüsilise vägivallaga“. Varavastaseid 

kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas oli väitega täiesti nõus olijaid rohkem kui 

isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas. Tulemused näitavad, et pooldatakse 

agressiivset käitumist. 

 

„Kui mind rünnatakse, siis olen kohe valmis relva haarama“. Varavastaseid kuritegusid toime 

pannud kinnipeetavate hulgas oli väitega täiesti nõus olevaid vastanuid tunduvalt rohkem, kui 

isikuvastaseid kuritegusid toime pannud vastanute hulgas. Samuti näitab see, et austatakse 

agressiivset käitumist, mis on vägivalla subkultuuri põhiväärtusi. 

 

„Inimelu on hindamatu väärtusega“. Mõlemad vastanute grupid olid väitega täiesti nõus, 

olulisi erinevusi ei esinenud. 

 

„Tugevam ja kiirem jääb ellu“. Varavastaseid kuritegusid toime pannud vastanute seas oli 

väitega nõustujaid tunduvalt rohkem, kui isikuvastaseid kuritegusid toime pannud vastanud. 

Agressiivse käitumise austamine on jällegi üks vägivalla subkultuuri põhiväärtusi. 
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„Vanglaelu tähtsaim reegel – ära topi enda nina teiste asjadesse“. Mõlemad vastanute grupid 

olid väitega täiesti nõus, olulisi erinevusi ei esinenud. Väljaspool vanglamüüre kehtib ütlus, et ära 

topi oma nina teiste asjadesse. Kuid vanglas pole see pelgalt ütlus, vaid reegel, mida kõik järgima 

peavad. Jällegi näitab see, et kinnipeetavad käituvad vastavalt vägivalla subkultuuri normidele. 

Jällegi üks väide, mis tõestab, et austatakse agressiivset käitumist. 

 

„Huntide seas olla ei tähenda kindlasti mitte seda, et peaksid esimesena murdma õppima“. 

Mõlemad vastanute grupid olid väitega pigem nõus või täiesti nõus, olulisi erinevusi ei esinenud. 

 

„Kui tekib konflikt, siis tugev isiksus suudab oma hääle ja kehakeelega ka oma tahte teistele 

peale suruda“. Mõlemad vastanute grupid olid väitega pigem nõus või täiesti nõus, olulisi 

erinevusi ei esinenud. Kui üks subkultuuri põhinorme oli see, et ära mine endast välja siis jällegi 

tõestab see väide vägivalla subkultuuri olemasolu. 

 

„Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“. Mõlemad vastanute grupid olid 

väitega pigem nõus või täiesti nõus, olulisi erinevusi ei esinenud. 

 

„Ära usu kõike, mida kuuled ja ära räägi kõike, mida näed“. Mõlemad vastanute grupid olid 

väitega pigem nõus või täiesti nõus, olulisi erinevusi ei esinenud. 

 

„Vanglaelu tähtis reegel – ennekõike ära kaota eneseaustust“. Varavastaseid kuritegusid 

toime pannud vastanud olid väitega enamjaolt täiesti nõus, isikuvastaseid kuritegusid toime 

pannud vastanute hulgas oli väitega täiesti nõus olevaid vastanuid tunduvalt vähem. Vägivalla 

subkultuuri üks põhiväärtus ongi ülitundlik autunne. 

 

„Tõeline mees suudab igas olukorras domineerida“. Varavastaseid kuritegusid toime pannud 

vastanute hulgas oli tunduvalt rohkem neid, kes olid väitega täiesti nõus, isikuvastaseid 

kuritegusid toime pannud vastanute hulgas oli väitega täiesti nõus olijaid vähem. Mehelikkuse 

sümboliteks on tugevus ning julgus, mis tõestab jällegi vägivalla subkultuuri olemasolu. 
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Vägivaldsele käitumisele viitavate vastuste osakaal
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3.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

 

Vastuseid, mille osakaal viitab vägivaldsele käitumisele pigem varavastaseid kuritegusid toime 

pannud kinnipeetavate seas, on 8. Vastuseid, mille osakaal viitab vägivaldsele käitumisele pigem 

isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas, on 2. Vastuseid, mille osakaal nii 

varavastaseid kui ka isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas võrdselt viitab 

vägivaldsele käitumisele, on 9 (tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2: vägivaldsele käitumisele viitavate vastuste osakaal 

 

Küsimustikus käsitletud valikvastuste (küsimused nr 14 kuni 27) keskmist tulemust arvutati 

järgmiselt: väitega täiesti nõustumine andis 5, pigem nõustumine 4, pigem mitte nõustumine 2 

ning nõustumine 1 punkti. Vastus „raske öelda“ andis 0 punkti. Punktide summa jagati vastanute 

arvuga. Küsimustel nr 17, 19, 22 ja 24 olid vastustele antavad punktid vastupidised. Vastavalt 

keskmistele vastustele mõlemas uuritavas rühmas sai koostada võrdlusgraafikud (joonis 3). 
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Vägivaldsusele viitavate valikvastuste keskmine tulemus
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Joonis 3: vägivaldsusele viitavate valikvastuste keskmine tulemus 

 

Töö alguses püstitatud hüpotees, mille kohaselt peaks vägivalla subkultuur isikuvastaseid 

kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas olema rohkem levinud kui varavastaseid 

kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas, ei leidnud seega täielikult kinnitust.  

 

Tuginedes ankeetküsitluse tulemustele ning kinnipeetavatega läbi viidud vestlusele tulid välja 

järgmised nüansid. Varavastaseid kuritegusid toimepannud kurjategijad olid valdavalt nooremad 

kui isikuvastaseid kuritegusid toimepannud kinnipeetavad. Seega leiab kinnitust see, et isikute 

kuritegelik tee saab alguse kuritegudest, mis kvalifitseeruvad kergemateks. Seda saab järeldada 

ka faktist, et 10 kinnipeetavat, kes kannavad karistust isikuvastase kuriteo eest, on varem 

sooritanud varavastaseid kuritegusid. Kuna küsitlusest tuli välja, et vastuseid, mille osakaal viitab 

vägivaldsele käitumisele pigem varavastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavate seas, on 

7, saab järeldada ka seda, et nooremate kinnipeetavate seas on vägivalla subkultuur rohkem 

levinud kui vanemate kurjategijate seas. See näitab seda, et nooremad kinnipeetavad on 

kergemini mõjutatavad ning impulsiivsemad ja alluvad kergemini vägivalla subkultuuri 

normidele. Lähtudes eelnevast ning tuginedes sellele, et püstitatud hüpotees ei leidnud täielikult 

kinnitust, võib järeldada seda, et vägivalla subkultuur on rohkem levinud nooremate kurjategijate 

seas kui vanemate kurjategijate seas. 
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Vägivaldsusele viitavate valikvastuste keskmine vanuseline jagunemine
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 Joonis 4: vägivaldsusele viitavate valikvastuste keskmine vanuseline jagunemine 

 

Joonis 4 on koostatud järgmiselt: uurimuses osalenud kinnipeetavad jagati kolme vanusegruppi. 

Esimese grupi moodustasid 18-21 aastased kinnipeetavad, teise grupi 22-28 aastased 

kinnipeetavad ning kolmanda grupi 29 aastased ja vanemad kinnipeetavad. Seejärel arvutati 

küsimustikus käsitletud vägivaldsusele viitavate valikvastuste (küsimused nr 14 kuni 27) 

keskmine tulemus. Arvutamise metoodika oli sama, mida kasutati eelnevalt joonise 3 

koostamisel: väitega täiesti nõustumine andis 5, pigem nõustumine 4, pigem mitte nõustumine 2 

ning nõustumine 1 punkti. Vastus „raske öelda“ andis 0 punkti. Punktide summa jagati vastanute 

arvuga. Küsimustel nr 17, 19, 22 ja 24 olid vastustele antavad punktid vastupidised. Joonise 

puhul saab väita, et Tallinna Vangla meessoost kinnipeetavate seas on vägivalla subkultuur 

levinud ja seda eriti nooremate kinnipeetavate seas (18-28 aastased). 

 

Kuna aga vägivalla subkultuur on vanglas levinud, peaks koolitama ametnikke, kes oma 

igapäevatöös puutuvad kokku kinnipeetavatega. Kindlasti peaks tutvustama ametnikele 

võimalikke olukordi, kus vägivalla subkultuuri normid nõuavad kinnipeetavatelt kindlat 

käitumismudelit, ning olulisemaid rahustamistehnikad. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Töös tutvustati Eesti kinnipeetavate kriminaalse subkultuuriga seoses olevat süsteemi, mille 

normid nõuavad jõu ja vägivalla avalikku kasutamist teatud kindlates situatsioonides – vägivalla 

subkultuuri. Vägivalla subkultuur on kriminaalse subkultuuri üks vorm ning kuna see eeldab 

vägivaldset käitumist, on oluline, et vanglatöötaja seda hästi tunneks ning selle vastu võidelda 

oskaks. Samuti on oluline teada, millised on ohtlikkuse hindamise alused ning milliseid 

rahustamistehnikaid praktikas kasutada saaks. Ühtlasi vaadeldi keskkonda, kus tekib vägivalla 

subkultuur ning millised on kinnipeetavate omavahelised suhted selles kinnises suletud maailmas 

– vanglas.  

 

On teada, et vabadusest ilmajäämine seab kurjategijale palju piiranguid, mis omakorda 

süvendavad agressiivsust, võõrdumist inimsõbralikust keskkonnast ning varasemate 

väärtushinnangute muutumist. Sellises süsteemis on oma kirjutamata reeglid, mida järgida tuleb. 

Vastasel juhul ootab kinnipeetavat nii moraalne kui füüsiline ahistamine teiste poolt. Seepärast 

nõuavadki teatud olukorrad neilt ka mingit kindlat käitumismudelit. 

 

Töö eesmärk oli leida kinnitust hüpoteesile, et vägivalla subkultuur on isikuvastaseid kuritegusid 

sooritanud kinnipeetavate seas rohkem levinud kui varavastaseid kuritegusid toime pannud 

kurjategijate seas. Selleks viidi läbi uurimus ankeetküsitluse ning intervjuu näol Tallinna Vangla 

meessoost kahekümne kahe kinnipeetava seas, kellest üksteist on sooritanud isikuvastase kuriteo 

ning üksteist varavastase kuriteo. Uurimus viidi läbi 2008.a märtsi kuus, ankeetküsitlus koosnes 

kahekümne seitsmest küsimusest. Põhilise mõõtmisvahendina kasutati uurimuses Lickerti 

skaalat. Ankeetküsimustik oli välja töötatud koostöös lõputöö juhendajaga.  

 

Püstitatud hüpotees aga ei leidnud täielikult kinnitust. Peamiseks põhjuseks oli sihtgruppide 

vanuseline erinevus. Isikuvastaseid kuritegusid toime pannud kinnipeetavad olid valdavalt 

vanemad kui varavastaseid kuritegusid toimepannud kinnipeetavad. Uurimuse tulemused näitasid 

seda, et nooremate kinnipeetavate seas on vägivalla subkultuur rohkem levinud kui vanemate 
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kurjategijate seas. Sellest saab järeldada omakorda, et nooremad kinnipeetavad on kergemini 

mõjutatavad ning impulsiivsemad ja alluvad kergemini vägivalla subkultuuri normidele. Peamine 

agressiivse käitumise põhjus peitub nö machokultuuris, ehk selles, et mehelikkuse sümbolid on 

küll võetud üldkultuurist, kuid need on ülepaisutatud ning omalaadselt tõlgendatud. 

 

Igapäevane töö vanglas kujutab endast kinnipeetava ja töötaja vahelist suhtlemist ning 

kommunikatsiooni ja seepärast on oluline, et vanglatöötaja arvestaks sellega, et iga kinni peetav 

isik võib käituda agressiivselt. Kuna vägivalla subkultuur on vanglas levinud, peaks koolitama 

ametnikke, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku kinnipeetavatega. Kindlasti peaks tutvustama 

ametnikele võimalikke olukordi, kus vägivalla subkultuuri normid nõuavad kinnipeetavatelt 

kindlat käitumismudelit, ning olulisemaid rahustamistehnikad. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis has forty-nine pages and it is written in Estonian. In this paper, a system related to 

Estonian prisoners’ criminal subculture is introduced; a subculture of violence that norms require 

public usage of force and violence in some certain situations. In prison, there are unwritten laws 

among convicts that need to be followed. Otherwise, a prisoner will be waiting for moral and 

physical abuse by other inmates. This is the reason why certain situations demand from them 

some particular behavior model. Everyday work in prison is about communication between 

prisoners and workers, and therefore it is important that a prison officer takes into consideration 

that every convict can behave aggressively.  

 

The aim of the thesis was to find support to the hypothesis that the subculture of violence is more 

spread among prisoners with criminal assault history than among those with civil assault history. 

For this, questionnaires and interviews were carried out among twenty-two convicts of Tallinn 

Prison: eleven of those were found guilty in criminal assault and the other eleven in civil crimes. 

Posed hypothesis, however, did not find complete support. The main cause was the age difference 

of target groups. The convicts with criminal assault history were predominantly older than 

convicts with civil assault history. The results of the research showed that the subculture of 

violence is more spread among younger prisoners than older ones. From this, it is possible to 

conclude that younger prisoners are more easily influenced and impulsive and obey more easily 

to the rules of subculture of violence. Since subculture of violence is popular in prison, officers, 

who communicate with convicts in their daily work, should be trained. For certain, it is necessary 

to introduce to the officers those possible situations where the norms of subculture of violence 

demand from convicts certain behavior model, and the main appease techniques.  
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LISA 1. Ankeet 

 

ANKEET 

 

 

Olen Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži kolmanda kursuse üliõpilane. Kirjutan lõputööd ja 

seepärast palun Teil vastata mõnele küsimusele, mis mind mu uurimuses kindlasti väga palju 

aitaksid. Vastused palun Teil kirjutada vabas vormis võimalikult lühidalt või valida sobiv 

vastusevariant. Kõik vastused jäävad anonüümseks, kõigist vastustest tehakse vaid statistilised 

kokkuvõtted. 

 

 

1. Rahvus: 

a) eestlane 

b) venelane 

c) muu 

 

2. Vanus: …....... 

 

3. Perekonnaseis: 

a) abielus 

b) lahutatud 

c) vallaline 

d) lesk 

 

4. Mitmendat korda kannate karistust vanglas?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Mille eest kannate karistust? 

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Mille eest olete varem kandnud karistust? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Kui pikk on Teie karistus? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Millised suhted on Teil kaas-kinnipeetavatega? 

a) väga head 

b) head 

c) keskmised 

d) kehvad 

e) väga halvad 

f) ei suhtle kaas-kinnipeetavatega 

 

9. Kui palju on Teie iseloom muutunud vanglas oldud aja jooksul? 

a) on muutunud väga palju 

b) on muutunud palju 

c) ei ole muutunud 

d) on muutunud veidi 

 

10. Tooge välja mõni põhjus kaas-kinnipeetavate käitumisest, mis Teid vihale ajab? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

11. Kumb iseloomuomadus iseloomustab Teid rohkem? 

a) enne mõtlen siis ütlen 

b) enne ütlen siis mõtlen 
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12. Kui tihti elate end välja kaas-kinnipeetavate peal? 

a) tihti 

b) mõnikord 

c) mitte kunagi 

 

13. Kas on olemas olukordi, kus olete sunnitud käituma vägivaldselt teiste kinnipeetavate või 

töötajate suhtes? Tooge mõni näide 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

14. On loomulik, et nõrgad tõrjutakse ühiskonnast välja, sest ühiskonnas käib olelusvõitlus 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

15. Pehmus mehe käitumises näitab tema nõrkust ja naiselikkust 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 
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16. On loomulik, et see keda solvatakse, vastab solvajale füüsilise vägivallaga 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

17. Meie ühiskonnas on teisele inimesele kaasatundmine eriti hinnatud omadus 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

18. Kui mind rünnatakse, siis olen kohe valmis relva haarama 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

19. Inimelu on hindamatu väärtusega 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 
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20. Tugevam ja kiirem jääb ellu 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

21. Vanglaelu tähtsaim reegel - ära topi enda nina teiste asjadesse 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

22. Huntide seas olla ei tähenda kindlasti mitte seda, et peaksid esimesena murdma õppima 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

23. Kui tekib konflikt, siis tugev isiksus suudab oma hääle ja kehakeelega ka oma tahte teistele 

peale suruda 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 
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24. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

25. Ära usu kõike, mida kuuled, ja ära räägi kõike, mida tead 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

26. Vanglaelu tähtis reegel - ennekõike ära kaota eneseaustust 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

27. Tõeline mees suudab igas olukorras domineerida 

a) olen täiesti nõus 

b) olen pigem nõus 

c) raske öelda 

d) pigem ei ole nõus 

e) üldse ei ole nõus 

 

 

Suur tänu ja jõudu edaspidiseks! 


