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ANNOTATSIOON 

Sisejulgeoleku instituut Kaitsmise kuu ja aasta: juuni, 2021 

Töö pealkiri eesti keeles: Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja 

sellele reageerimisel 

Töö pealkiri võõrkeeles: Awareness of the role of prison chaplains in noticing and responding to the radicalization 

of prisoners 
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arendamist, toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel. Töö koosneb 
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järeldused ja autoripoolsed ettepanekud. 
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uuringut ja andmete kogumise meetodina poolstruktureeritud ekspertintervjuusid. Intervjuude käigus vesteldi töö 
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MÕISTETE LOETELU 

Džihadism –  Džihadismi saab defineerida islami literalistliku tõlgendusena, vägivaldse 

salafismi alaliigina, mis vastandub demokraatiale ja seatud riigikorrale ning mille 

elluviimiseks õigustatakse vägivalla kasutamist. Džihadistide eesmärgiks on šariaadi 

(Koraanil ja sunnal põhineva usu-, seaduste- ja normidekogu) kehtestamine. 

(Radicalisation Awareness Network, p. 6; Europol, 2020, p. 35) 

Fundamentalism – Fundamentalismi ühe määratluse kohaselt on tegemist dogmaatiliste 

veendumuste kogumiga, mille puhul religioosses sfääris on otseselt inspireerutud 

algallikatest. Teisisõnu on tegemist veendumusega, et eksisteerib vaid üks ainuõige 

religioossete õpetuste kogum. (Wibisono, 2019, p. 2) 

Kinnipeetav – Vangistusseaduse (VangS) § 2 kohaselt on kinnipeetav vanglas vangistust 

kandev süüdimõistetu. 

Kinni peetav isik – Lähtudes vangistusseadusest kasutatakse magistritöös Eesti kontekstist 

rääkides väljendit „kinni peetav isik“, mille all mõeldakse nii süüdi mõistetud kui 

vahistatud isikuid. 

Radikaliseerumine – Radikaliseerumine saab käsitleda isiku käitumiste ja uskumuste 

järkjärgulise muutumise protsessina, mis võib viia vägivaldse äärmusluse ja terrorismini. 

Sellega võib kaasneda soov muuta põhjalikult ühiskonna ideoloogilist baasi. 

(Kaitsepolitseiamet, 2018, lk 30) 

Terrorism – Mõistet „terrorism“ on püütud sisustatud lugematu arv kordi, kuid ühtset 

piiritletud definitsiooni pole veel pole välja kujundatud. Ühe selgituse kohaselt on terrorism 

valitsusväliste osalejate poolt teostatav poliitiliste eesmärkide saavutamise vahend, mille 

puhul peamiseks eesmärkide saavutamise vahendiks on hirmu külvamine ja vägivallaga 

ähvardamine. (Orehek & Vazeou-Nieuwenhuis, 2014, p. 248) Kaitsepolitseiameti (KAPO) 

selgituse kohaselt liigitatakse terrorismi enim ideoloogiliste aluste põhjal, kuna just 

poliitiline eesmärk eristab terrorismi organiseeritud kuritegevusest. 

Vanglakaplan –  Vanglas töötav ja vangla administratsiooni hulka kuuluv vaimulik. 

Äärmuslus ehk ekstremism – Ühiskondlike seaduste ja normide radikaalne eiramine 

üksikisikute, organisatsioonide või rühmituste poolt, mille üks võimalikke eesmärke on 

kehtiva korra asendamine endale sobivaga (Kaitsepolitseiamet, viide veebilehele). 
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 SISSEJUHATUS 
 

Radikaliseerumine on üleilmsetest konfliktidest ning nendega kaasnenud 

terrorirünnakutest tulenevalt  Euroopa Liidus aktuaalne probleem ja siinsete riikide 

vanglates viibib suur hulk Euroopasse naasnud terroristlikke välisvõitlejaid ja ka kohalikke 

džihadiste, kes jätkavad isoleeritud keskkonnas radikaliseerumist ja värbamist.  Seetõttu on 

just kinnipidamisasutused  muutunud peamiseks terrorismi kasvulavaks Euroopas. 

(EUROPOL, 2020; Kaitsepolitseiamet 2018, lk 29, Neumann, 2010, p. 7) Märkimist väärib 

ka olukorra kiire muutumine viimasel kümnendil – näiteks on Prantsusmaal alates 2014. 

aastast džihadistidest kinni peetavate isikute arv viiekordistunud, Suurbritannias on see arv 

kahekordistunud ja Austrias, kus 2013. aastal ei kandnud vanglakaristust ühtegi 

terrorismikuritegude eest süüdi mõistetud kinni peetavat isikut, oli nende arv 2019. aasta 

lõpuks kasvanud 59-ni. Selline kiire areng on loonud vajaduse luua valmisolek ka nendes 

riikides, kus vanglaradikaliseerumine pole senini olnud märkimisväärne probleem. (Basra 

& Neumann, 2020, p. 10) Teadvustamist väärib seegi asjaolu, et lähiaastatel vabaneb 

Euroopa Liidu riikide vanglatest ligi 200 terrorismikuritegude eest süüdi mõistetud ja 

sellest tulenevalt ka radikaliseerunud vaadetega isikut. See omakorda mõjutab otseselt 

kõikide liikmesriikide julgeolekut. (Välisluureamet, 2019, lk 63) Probleemi ilmekaks 

näiteks on nii 2015. aastal Prantsusmaal Charlie Hebdo kirjastuses toimunud tulistamised 

kui ka Pariisi eri paigus toimunud terrorirünnakud, kus mõlemal juhul olid korraldajateks 

vangla taustaga radikaliseerunud isikud (Hellmuth, 2015, p. 986). 

Euroopa Liidu politseiagentuuri (edaspidi Europol) 2020. aasta Euroopa Liidu terrorismi 

situatsiooni- ja trendiraporti TE-SAT 2020 hinnangul on vanglates toimuv 

radikaliseerumine ning sellest tulenevalt radikaliseerunud kinni peetavate isikute 

vabanemisega kaasnev julgeolekuoht Euroopas endiselt aktuaalne probleem. Samuti 

peetakse vanglate kontekstis suureks ohuallikaks sealset soodsat pinnast džihadistlike 

võrgustike loomiseks, mis võib lisaks konkreetse riigi ohustamisele kujutada endast ka 

rahvusvahelist ohtu. (Europol, 2020, p. 13) Samal seisukohal on ka Euroopa Liidu 

Nõukogu, kes oma 2019. aastal vastu võetud järelduste eelnõus käsitles vanglates toimuva 

radikaliseerumise ennetamist ja selle vastu võitlemist ning radikaliseerunud vaadetega 

kinni peetavate isikutega toime tulemist nende vabanemisprotsessi vältel ja pärast seda. 

(Euroopa Liidu Nõukogu, 2019, lk 2) Olgugi, et Eestis ei ole kinni peetavate isikute 

radikaliseerumine praegu märkimisväärne probleem, on tõenäoline, et muude usuliste, aga 
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ka poliitiliselt äärmuslike vaadetega vangide arvu suurenedes tuleb siinselgi 

korrektsioonisüsteemil silmitsi seista konkreetsete vanglaradikaliseerumise juhtudega. 

Sealjuures tuleks vanglaradikaliseerumise puhul teadvustada ka seda, et olukorras, kus 

sellest on saanud tajutav ja levinud probleem, on reageerimisega juba hiljaks jäädud. Kuigi 

Kaitsepolitseiameti hinnangul ei ole vanglaradikaliseerumine Eestis hetkel veel tõsine 

probleem, on üksikuid radikaliseerumise ilminguid tuvastatud ka siinsetes vanglates 

(Kaitsepolitseiamet, 2020, lk 41).  

Teema aktuaalsust Eesti Vabariigis näitlikustab 2016. aastal tehtud Eesti esimene 

süüdimõistev kohtuotsus (Kriminaalasi Ramil Khalilovi süüdistuses KarS § 2373 lg 1 ja § 

2371 lg 1 − § 22 lg 3 järgi ning Roman Manko süüdistuses KarS § 2373 lg 1 järgi, 2017) 

terrorismikuritegude toetamise eest. Samuti on olemas info paarikümnest Eesti Vabariigist 

välisriikidesse võitlema  läinud isikust, kelle puhul ei saa välistada nende soovi Eestisse 

naasta. (Kaitsepolitseiamet, 2015, lk 27; 2020, lk 41). See omakorda loob vajaduse olla 

valmis radikaliseerumisele kalduvate isikute kinnipidamiseks Eesti vanglates, mistõttu on 

hakatud rõhutama kinni peetavate isikute radikaliseerumise ennetamise olulisust, mis 

tuuakse ühe peamise planeeritud tegevusena välja ka Justiitsministeeriumi valitsemisala 

arengukavas aastateks 2019–2022. Ka uuendatud dokumendis, Justiitsministeeriumi 

programmis 2020-2023 käsitletakse teemat aktuaalsena ning tuuakse välja vajadus 

kasutada eriettevalmistusega ametnikke radikaliseerumisriskiga vangidega töötamisel. Uue 

nüansina nähakse seal vangide vaba aja ja tegevuste planeerimist ühe 

radikaliseerumisriskide maandamise võimalusena. Ennetamisele pööratakse suurt 

tähelepanu ka 2013. aastal Siseministeeriumi poolt uuendatud Eesti terrorismivastase 

võitluse põhialusete programmis, Siseturvalisuse arengukavas aastateks 2015-2020 ja 

Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 eelnõus. Viimases tuuakse sisejulgeolekut 

ohustavate teguritena muu hulgas välja vägivaldsete ideoloogiate levik ja rahvusvaheline 

terrorism. Seetõttu nähakse vajadust järjekindlalt parandada avalikkuse ning esmatasandi 

ametnike ja spetsialistide võimekust võimalikult varakult radikaliseerumisilminguid 

tuvastada ning neile reageerida (Siseministeerium, 2020, lk 26). Vanglaradikaliseerumisele 

on tähelepanu juhtinud Euroopa Liidu Nõukogu 2019. aastal oma selleteemalistes 

järeldustes. Dokumendis tuuakse välja vajadus pakkuda usurühmade esindajatele 

asjakohaseid koolitusi, mis aitaksid mõista ja vajaduse korral vaidlustada radikaliseerunud 

vaadetega kinni peetavateisikute maailmapilti (Euroopa Liidu Nõukogu, 2019, lk 11). 
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Sealjuures nähakse vanglakaplanitel olulist rolli probleemi ehk radikaliseerumise varajasel 

märkamisel ning asjakohasel sekkumisel.   

Kuigi radikaliseerumine on praegu maailmas aktuaalne teema ja leiab pidevalt üsna 

kajastust, on seda Eesti näitel akadeemilisel tasandil võrdlemisi vähe uuritud. Vanglasisest 

radikaliseerumist on käsitlenud Janek Järva oma 2015. aastal kirjutatud magistritöös 

„Islamiusuliste radikaliseerumine vanglates – Eesti olukord“, milles esitatakse põhjalik 

ülevaade radikaliseerumismudelitest ja –teooriatest. Kuigi autor jõuab järeldusele, et töö 

kirjutamise hetkel vanglaradikaliseerumine Eesti kontekstis endast märkimisväärset 

probleemi ei kujuta, on teema aktuaalsus pärast 2016. aastal tehtud esimest 

terrorismikuritegu toetavas tegevuses süüdi mõistvat kohtuotsust pisut muutunud. 

Politseiametnike radikaliseerumisalasest teadlikkusest on 2017. aastal kirjutanud Karin 

Limbak oma magistritöös „Politseiametnike teadlikkus radikaliseerumisest“, 

iseradikaliseerumist ja internetist saadava info mõju selles protsessis on uurinud Ardi Luuk 

2017. aastal kirjutatud magistritöös „Iseradikaliseerumine internetipõhise mõjutustegevuse 

kaudu“. Samal aastal on Kristiina Raidla-Puhm kirjutanud magistritöö, milles ta selgitas 

välja Eesti ametkondade poolt islamiradikalismiga seotud ohtude ennetamiseks 

kasutatavad meetmed. Moslemikogukonna positsiooni ja selle mõju radikaliseerumisele 

Eesti ühiskonnas on uurinud Katrin Tammekun, kes kirjutas 2018. aastal magistritöö 

„Radikaliseerumise juurpõhjused Eesti moslemite lõimumise kontekstis“. 2020. aastal 

kaitses Sisekaitseakadeemias Doris Raudsepp magistritöö „Radikaliseerumise ja 

vägivaldse ekstremismi riskinäitajad riskihindamisvahendi komponentidena“, milles 

selgitatakse välja indiviidi tasandi riskinäitajad radikaliseerumise ja vägivaldse 

ekstremismi riski hindamiseks Eestis. 

Vanglakaplanite rolliteadlikkust kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja 

sellele reageerimisel Eesti vanglates ei ole autorile teadaolevalt varasemalt akadeemilisel 

tasandil käsitletud ning sellest johtuvalt on uurimismaterjal uudne. Vanglakaplani rolli 

radikaliseerumisevastases võitluses ülejäänud vanglapersonali kõrval on erinevates riikides 

nähtud erinevalt.  

Näiteks Suurbritannias ja Prantsusmaal on vanglakaplanitele radikaliseerumisvastase 

võitluse protsessis omistatud juba keskne roll (Neumann, 2006, p. 687). Leitakse, et just 

kaplaniinstitutsioon võiks olla vanglas see, kes orienteerub viimasel ajal nii religioosselt 

kui ka kultuuriliselt üha mitmekesistuvamas vanglakeskkonnas, tegeledes sealjuures 
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koostöös vanglapersonaliga olukorra seiramisega (Todd, 2011, p. 24). Riikides, kus 

kaplaneid radikaliseerumisvastases võitluses rakendatakse, oodatakse neilt üha rohkem ja 

leitakse, et usuküsimustega tegelemise kõrval peaksid nad täitma ka näiteks sotsiaaltöötaja 

ja radikaliseerumiseksperdi rolli, olles vahendajateks islamisusuliste kinni peetavate isikute 

ja vangla vahel. Samuti on neile hakatud kehtestama keele- ja haridusnõudeid. (Neumann, 

2010, pp. 33-34) Lähenemise, kus kaplanitele omistatakse radikaliseerumiseksperdi roll, 

nõrkuseks on asjaolu, et efekt võib olla soovitule vastupidine ja kaplanite usaldusväärsus 

kinni peetavate isikute silmis võib väheneda. On jõutud järeldusele, et vanglapersonali, 

sealhulgas kaplanite koolitamine on hädavajalik, sest just kinni peetavate isikutega iga päev 

kokku puutuvad ametnikud, nende hulgas vanglakaplanid,  on need, kes esimesena 

märkavad, kui vangide käitumises või vangide omavahelises suhtluses midagi ebatavalist 

on (Neumann, 2010, p. 31).  

Magistritöö uurimisprobleem on sõnastatud järgmiselt: milline on Eesti vanglakaplanite 

rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumisilmingute märkamisel ja neile 

reageerimisel?  

Sellest tulenevalt on sõnastatud järgmised uurimisküsimused:  

1. Kuivõrd peetakse vanglaradikaliseerumist Eesti vanglates probleemiks? 

2. Millised on vanglasüsteemi ootused vanglakaplanitele radikaliseerumise 

märkamisel ja sellele reageerimisel? 

3. Kuidas toetab praegune vanglakaplanite täienduskoolitussüsteem kinnipeetavate 

isikute radikaliseerumisilmingute tuvastamist?  

4. Milline on vanglakaplanite teadlikkus oma rollist radikaliseerumisvastases 

võitluses vanglas?   

5.  Kuidas on korraldatud vangla kaplaniinstitutsioonis esindamata religioonide 

vaimulike ja vabatahtlike tegevus kinni peetavate isikutega? 

Magistritöö eesmärk  on välja selgitada, millised Eesti vanglakaplanite pädevused vajavad 

arendamist, toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele 

reageerimisel. 

Magistritööle on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1. Töötada läbi radikaliseerumist ja vanglaradikaliseerumist käsitlevad allikmaterjalid 

ning selgitada välja vanglakaplanite roll kinni peetavate isikute 

radikaliseerumisilmingute tuvastamisel.  
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2. Viia läbi ekspertintervjuud vanglakaplanitega, et selgitada välja nende hinnang oma 

rollile radikaliseerumisega tegelemisel. 

3. Uuringu tulemuste põhjal teha vajalikud ettepanekud vanglakaplanite 

ettevalmistuse parendamiseks. 

 

Magistritöö puhul on tegemist kvalitatiivse empiirilise uurimusega, kus 

uurimisstrateegiana kasutatakse fenomenograafilist uuringut. Selle abil selgitatakse 

välja mingi inimgrupi tunnetus ja kogemus teatud nähtuse või kontseptsiooni suhtes, 

milleks käesolevas töös on vanglaradikaliseerumine (Åkerlind, 2005, p. 322; Hirsjärvi, et 

al., 2005, lk 143-149). Andmete kogumise meetodina kasutatakse poolstruktureeritud 

intervjuusid, mille eeliseks on võimalikult põhjaliku teabe kogumise võimalus. Magistritöö 

eesmärgi saavutamiseks plaaniti vanglakaplanite puhul kasutada kõikset valimit ehk 

intervjueerida kõiki 15 vanglakaplanit ja lisaks peakaplanit. Intervjuude käigus ilmnes 

vajadus raamida uuritavat teemat akadeemiliste seisukohtadega ja intervjueerida ka 

vanglaametnike väljaõpet korraldava Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktorit.  

Magistritöö koosneb kahest peatükist, millest esimeses antakse ülevaade teemaga seotud 

põhimõistetest, tutvustatakse lühidalt erinevaid radikaliseerumismudeleid ning 

kirjeldatakse läbitöötatud materjalide kaudu kaplanite võimalikku positiivset rolli kinni 

peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja vähendamisel. Samuti kirjeldatakse 

kaplanite rolli Eesti vanglate kontekstist lähtuvalt, kuna siinne religioosne  mitmekesisus 

nii riigis üldiselt kui ka vanglates erineb mõnevõrra paljudest teistest Euroopa riikidest – 

näiteks viibib Eesti vanglates 2020. aasta 28. detsembri seisuga 39 moslemist kinni peetavat 

isikut. Teises peatükis viiakse teoreetilisele osale toetudes läbi poolstruktureeritud 

intervjuud, analüüsitakse saadud tulemusi uurimisküsimuste põhjal loodud kategooriate ja 

koodide abil sisuanalüüsi meetodit kasutades ning tehakse vastavalt  uurimisülesande 

püstitusele järeldused ja autori ettepanekud.  
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1. VANGLARADIKALISEERUMINE JA KAPLANITE 

ROLL SELLEVASTASES VÕITLUSES  
 

Magistritöö esimeses osas antakse uuritavast teemast teoreetiline ülevaade, mis toetab ja 

raamib töö teises osas läbiviidud uuringu tulemuste analüüsi. Töö esimeses osas 

selgitatakse, mis on vanglaradikaliseerumine ning kuidas toimub radikaliseerumise 

protsess vanglas. Sealjuures ei peatuta liialt pikalt mõistete definitsioonide esitamisel ja 

erinevate radikaliseerumismudelite lahti kirjutamisel, kuna seda on eelnevad sama 

valdkonda oma magistritöödes uurinud autorid juba põhjalikult teinud ja käesoleva töö 

autor ei pidanud vajalikuks samu definitsioone ja radikaliseerumismudelite käsitlusi oma 

töös dubleerida. Küll aga tuuakse töö esimese osa esimeses alapeatükis välja olulisimad 

sündmused, mille järgselt on hakatud radikaliseerumist tõsise julgeolekuohuna käsitlema, 

samuti selgitatakse, milles see oht seisneb. 

Magistritöös keskendutakse islamiusuliste radikaliseerumisele, kuna Euroopa näitel on just 

see vanglaradikaliseerumise vorm pärast aastatuhande vahetust kõige enam kasvanud ning 

olnud seetõttu märkimisväärseks ohuks inimeste turvatundele. (Basra & Neumann, 2020, 

p. 2) Samuti antakse ülevaade kaplanite rollist vanglas ning nende võimalikust positiivsest 

rollist vanglaradikaliseerumise protsessi vähendamises välisriikide kogemuste näitel. Töö 

teemast lähtudes tutvustatakse esimese osa alapeatükis 1.4 kaplanite ning religiooni rolli 

Eesti vanglates. 

1.1 Fundamentalism, radikaliseerumine, ekstremism, terrorism 
 

Teema sissejuhatuseks on tarvilik mõtiskleda lühidalt sellega seotud mõisteaparaadi – 

fundamentalismi kui fenomeni, radikaliseerumise kui protsessi, ekstremismi kui 

radikaliseerumise lõpptulemuse ja terrorismi kui nähtuse üle. Olgugi, et neid termineid on 

üritatud sisustada äärmiselt palju, pole siiski jõutud ühtsete ammendavate selgitusteni. Neid 

nelja mõistet on sageli nimetatud ka nö tühjadeks tähistajateks (ingl empty signifiers), kuna 

nende tegelik tähendus avaldub alles konkreetses kontekstis (Vellenga & Groot, 2019, p. 

227). Näiteks sõna „radikaalne“ tähendab Eesti Õigekeelsussõnaraamatu (2018) kohaselt 

põhjalikku, juurteni minevat, uuenduslikku, põhjalikke ümberkorraldusi pooldavat, 

äärmuslikku ehk see on kasutatav väga erinevates situatsioonides, mitte ainult religioosse 

ja poliitilise ideoloogiaga seonduvalt. 
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Fundamentalism on ühe enam kasutatud määratluse järgi veendumus, mille kohaselt 

eksisteerib vaid  üks (religioossete) õpetuste kogum, mida tuleb järgida ning mis sisaldab 

täit ja ümberlükkamatut tõde inimkonna ja jumaliku sfääri kohta (Altemeyer & Hunsberger, 

1992, p. 118). Tulles sõna „radikaliseerumine“ juurde, mida kasutatakse sageli terrorismist 

ja selle vastasest võitlusest rääkides, tuleb esmalt teadvustada, et tegemist on raskesti 

määratletava ning tihtipeale vääralt mõistetud terminiga. Üks võimalus on seda mõistet 

kirjeldada kui üksikisiku või inimeste grupi poolt ekstreemse ideoloogia või usu 

omaksvõtmise protsessi, mille käigus seatakse kahtluse alla üldkehtivad religioossed, 

sotsiaalsed või poliitilised normid ja võetakse omaks äärmuslikud lähenemisviisid. 

Sealjuures eristatakse erinevaid radikaliseerumisetappe: nö eelradikaliseerumine, 

radikaalsete vaadetega samastumine, vaadete omaks võtmine ja viimaks nende järgi 

toimimine, mis muuhulgas, olenevalt ideoloogiast, võib tähendada ka vägivallaaktide 

toimepanemist. Radikaliseerumist soodustavaks ja ajendavaks teguriks peetakse aga isiku 

psühholoogiliselt haavatavat seisundit, mis on enamasti seotud tunnustus- ja 

kuulumisvajadusega, ebaõigluse tunnetamisega ja eksistentsiaalsete küsimustega. Samal 

ajal tuleb siiski teadvustada, et radikaliseerumine ei ole seotud pelgalt ohu ja vägivallaga 

ning et enamikust radikaliseerunud vaadetega  isikutest ei kujune kunagi terroriste ehk 

radikaliseerumine võib, aga ei pruugi olla tee terrorismini. (Borum, 2015, p. 63; 

Khosrokhavar, 2013, p. 286 ).   

Radikaliseerumise kui fenomeni uurimine on akadeemilises maailmas võrdlemisi uus 

nähtus – teadusuuringutes muutus see eriti aktuaalseks pärast 11. septembril 2001. aastal 

toimunud terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikides (Neumann, 2008, p. 3). 

Radikaliseerumisest rääkides on oluline teadvustada, et see hõlmab peale islami teisigi 

religioone ja poliitilisi maailmavaateid ehk džihadistide kõrval väärivad radikaliseerumise 

kontekstis tähelepanu ka näiteks parem- ja vasakäärmuslased, aga samuti 

keskkonnaäärmuslased, teatavad abordivastased liikumised jne. (Khosrokhavar, 2013, p. 

286) 

Ekstremismi peetakse radikalismi kõige äärmuslikumaks vormiks, mis, vastandudes 

demokraatiale ja üldistele käitumisnormidele, õigustab oma kavatsuste elluviimisel 

vägivalda. Radikaliseerumise uurimisele keskendunud Londoni King’s College’i professor 

Peter N. Neumanni (2010, p. 12) käsitluse kohaselt liigitub ekstremismi alla igasugune 

rassilist või religioosset ülemvõimu toetav või demokraatia ja inimõiguste üldprintsiipidele 
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vastanduv ideoloogia. Mõistet on defineeritud lugematu arv kordi ja pea iga riigi 

julgeolekuasutus on selle endale omasel viisil lahti mõtestanud. 

Ka mõistet „terrorism“ on püütud defineerida äärmiselt palju, kuid senini ei ole jõutud päris 

üheselt aktsepteeritava seletuseni. Ühe enam kasutatava lähenemise kohaselt hõlmab 

terrorism sümboolseid vägivallaakte, mille eesmärk on hirmu külvamise abil teatavaid 

poliitilisi või ideoloogilisi eesmärke saavutada. Paljude valitsuste poolt omaks võetud 

määratluse järgi tähendab terrorism poliitiliselt määratletud vägivalda, mille sihtmärgiks 

on tsiviilelanikkond. Üks võimalus terrorismi määratlemiseks on lähtuda kõne all oleva 

riigi seadusest – selle kohaselt on terrorist isik, kes on enda riigis kehtiva seaduse alusel 

terrorismikuriteo või -tegude eest süüdi mõistetud. (Neumann, 2010, p. 12) Sealjuures on 

oluline ära markeerida, et terrorism ei ohusta mitte ainult üksikisikut, vaid on ohtlik ka 

demokraatlikele institutsioonidele ja majandusele. Võib öelda, et selle puhul on tegemist 

laialdase ja korduva, kuid ebatäpselt piiritletud poliitilise strateegiaga. (Tilly, 2004, p. 5) 

Seda teemat käsitledes on oluline teha vahet tavaliste kurjategijate ja poliitiliselt 

motiveeritud õigusrikkujate vahel: kui tavalised seaduserikujad tegutsevad enamasti 

omakasupüüdlikel eesmärkidel, siis poliitiliselt motiveeritud kurjategijad mingi sotsiaalse 

grupi, ideoloogia või teatava ühiskonna nimel. Nende hinnangul on seaduserikkumine 

õigustatud, kuna see, mille vastu nad tegutsevad, on nende silmis vale ja ebaseaduslik. Ehk 

enda arvates ei ole nad õigusrikkujad ning käituvad õigesti ja see arvamus ei muutu 

tõenäoliselt enne, kui muutuvad nende ideoloogilised vaated. See nüanss muudab 

poliitiliselt motiveeritud kurjategijate teema käsitlemise keeruliseks. Samal ajal tuleb ka 

siinkohal teadvustada, et mitte kõik poliitiliselt motiveeritud kurjategijad pole terroristid, 

küll aga on kõik terroristid poliitiliselt motiveeritud kurjategijad. (Neumann, 2010, p. 12)   

Arvestades nende mõistete taga peituvaid tähendusi ja nende laiaulatuslikku mõju, on 

paljud Euroopa riigid, eesotsas Prantsusmaaga asunud teadlikult nii radikaliseerumist 

ennetavasse kui ka terrorismivastasesse võitlusse. Märgilise tähendusega sündmustena, 

mille järel võitluse strateegiat muudeti, nähakse 2001. aasta 11. septembri sündmusi USA-

s ja Charlie Hebdo rünnakut Pariisis 2015. aastal. Prantsusmaad iseloomustasid varem 

radikaliseerumisvastases võitluses väga karmid meetmed ja range režiim, kuid pärast 2015. 

aasta sündmusi on hakatud neid ebatõhususe tõttu ümber mõtestama ning kasutama pigem 

„pehmeid meetmeid“, millest üks peamisi ja olulisimaid on radikaliseerumise ennetamine. 

(Hellmuth, 2015, p. 979) 
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Samas on pärast 2015. aastal Prantsusmaal toimunud rünnakuid kujunenud välja olukord, 

kus džihadismi ja islami vahele on tõmmatud võrdusmärk. Moslemikogukonna 

stigmatiseerumine on ühiskonnale selgelt suur oht, sest see süvendab riigis sisemisi pingeid 

ja võib luua soodsa pinnase julgeolekuohtude esilekerkimisele. Näiteks on Prantsusmaal 

akadeemilised ringkonnad soovitanud selle vältimiseks kaasata moslemieliiti 

radikaliseerumisvastase poliitika kujundamise protsessi, kuid selle strateegia osas ei ole 

leitud üksmeelt. (Quivooij, 2016, p. 11) Moslemite stigmatiseerimise ja häbimärgistamise 

eest on kritiseeritud Prantsusmaa president Emmanuel Macron’i, kes võttis pärast 2020. 

aastal Prantsusmaal toimunud islamiäärmuslaste terrorirünnakuid karmi seisukoha 

džihadismi soosivate hoiakute suhtes islami kogukonnas soovides vabastada Prantsusmaa 

islami separatismist ning kujundada prantsuse-islam, mis vastab „vabariigi väärtustele“ 

(Euronews, 2020). 

Pärast 2004. aastal Madridis ja 2005. aastal Londonis toimunud islamiäärmuslastest 

džihadistide terrorirünnakuid on sagenenud juhtumid, kus Euroopasse saabunud inimesed, 

kes on näiliselt juba ühiskonda integreerunud ning siinsed ühiskondlikud normid omaks 

võtnud, on kõigele vaatamata radikaliseerunud ja rünnakuid toime pannud. Selle tõttu on 

muutunud aktuaalseks küsimused radikaliseerumise ja selle ajendite kohta, teisisõnu selle 

kohta, miks ollakse valmis ohverdama ideoloogiate eest valmis ohverdama oma elu või 

vabadus. (Veldhuis & Staun, 2009, p. 1) 

 

 

Joonis 1. Džihadistliku terrorismi eest kinni peetud isikute arv Euroopas aastatel 2014-2019 

(Europol, 2019, p. 29; 2020, Europol, 2020 p. 33; autori koostatud) 
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Suurima radikaliseerumisega kaasneva ohuna on näiteks Hollandi luureteenistuste 2009. 

aastal koostatud aruandes välja toodud mitte niivõrd konkreetsete vägivallaaktide oht, vaid 

ühiskondlike väärtuste, demokraatia ja teatavate inimõiguste õõnestamine, samuti suur 

polariseerumisoht, mis on pigem pikaajalised, kuid sellevõrra püsivamate tagajärgedega 

protsessid. (Veldhuis & Staun, 2009, p. 1)  

Eesti kontekstis juhitakse radikaliseerumise ennetamisele tähelepanu Siseturvalisuse 

arengukava 2020-2030 eelnõus, kus tuuakse ühe olulise põhiseaduslikku korda tagava 

tegevussuunana välja riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste spetsialistide teadlikkuse 

parandamine radikaliseerumise põhjustest ja ilmingutest. Samuti nähakse vajadust 

suurendada oskusi radikaliseerumisega seotud riskide maandamiseks. Selle eesmärgi 

saavutamiseks soovitatakse korraldada kogu riigis süsteemselt ja laiapindselt tegevusi, 

millega ennetada radikaliseerumist – näiteks kujundada Politsei- ja Piirivalveameti 

eestvedamisel kompetentsikeskus, mis nõustaks kolleege ja partnereid, radikaliseerumise 

varajase märkamise, ennetamise ja maandamise teemal, viia koostöös usuekspertidega läbi 

süsteemset religiooninõustamist ning aidata kaasa usukogukondade lõimumisele, 

eesmärgiga ennetada ja tõkestada usuäärmusluse levikut. Samuti tuuakse välja vajadus 

ohtude ennetamiseks ja tõkestamiseks ning võimalike tagajärgede minimeerimiseks 

suurendada kogu riigi võimekust terrorismiga seotud riskide tuvastamiseks. Selleks antakse 

muu hulgas soovitus koostöös riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja erasektori asutustega 

arendada võimekust senisest mõjusamalt tuvastada ja maandada ohte avalikus ruumis ja 

strateegilise tähtsusega objektidel ning parandada järjekindlalt avalikkuse ja esmatasandi 

ametnike ja spetsialistide oskust võimalikult vara radikaliseerumisilminguid märgata ning 

neile asjakohaselt reageerida. (Siseministeerium, 2020, lk 18) 

 

1.2 Vanglaradikaliseerumine 
 

Käesolevas peatükis  antakse ülevaade vanglaradikaliseerumise fenomenist. Kuna Eestis 

pole vanglaradikaliseerumine tõsine probleem ning teemat pole siinsest vanglakeskkonnast 

lähtudes peale Janek Järva akadeemilisel tasandil põhjalikumalt käsitletud, on antud 

peatüki koostamisel toetutud autoritele, kes on analüüsinud välisriikide olukorda. Kuigi 

vanglaradikaliseerumise teemadel on üleilmselt väga palju kirjutatud, sealhulgas ka 

akadeemilisel tasandi, märkas töö autor, et väga suur osa autoritest on viidanud Iraani 
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päritolu sotsioloog Farhad Khosrokhavar’ile, kes on muude sotsiaalvaldkondade kõrval 

uurinud põhjalikumalt just vanglaradikaliseerumist. Vahendatud viitamise vältimiseks on 

ka käesolevas töös just temale võrreldes teistega mõnevõrra rohkem viidatud. 

 Vanglaradikaliseerumist käsitlevas alapeatükis tuuakse fenomeni üldisele analüüsimisele 

lisaks näiteid rünnakute kohta, mis on toime pandud ühe või paari vanglas radikaliseerunud 

või sealses keskkonnas radikaliseerumist jätkanud isiku poolt. Antud näited väärivad autori 

hinnangul välja toomist, näitamaks, kui fataalsed tagajärjed võivad olla üksikisiku 

radikaliseerumisel. 

Vanglad on läbi ajaloo olnud paigad, kus arendatakse äärmuslikke filosoofiaid, 

radikaliseeritakse ja radikaliseerutakse. Viimaste aastakümnete terrorirünnakute puhul on 

vanglataust ning seal radikaliseerumine pigem reegel – see oli iseloomulik nii 1995. aastal 

Pariisi metroos rünnaku korraldanud Khaled Kelkal’le, kes vanglas varguse eest karistust 

kandes radikaliseerus kui ka 2015. aastal Pariisi rünnakuid organiseerinud Said ja Cherif 

Kouachi’le, kelle äärmuslikud vaated samuti vanglas viibides radikaliseerusid (Hellmuth, 

2015, pp. 986, 989). Vanglas radikaliseerus ka 2015. aastal Kopenhaageni sünagoogis kaks 

inimest tapnud ning nelja haavanud Omar El Hussein. Samuti jätkas vanglas 

radikaliseerumist Bilal Taghi, kes oli mõistetud süüdi katse eest reisida ISIS-e1 

kontrollitavale territooriumile ning kandis karistust Prantsusmaal asuva Val d’Oise’i 

vangla radikaliseerumise ennetamise üksuses. Olgugi, et Taghit nähti eeskujuliku 

kinnipeetavana ning kaasvangidega võrreldes ohutumana, ründas ta ootamatult 2016. aastal 

kaht valvurit ja tekitas neile pussitades raskeid vigastusi. Tema teo motiiviks oli džihaadi 

läbi viimine ning ohvriks valis ta valvurid kui ISIS-e vaenlased. (Basra & Neumann, 2020, 

pp. 20; 30)  

Üha enam on hakatud käsitlema vanglaid radikaliseerumise kasvulavade kõrval ka 

asutustena, kus saab läbi viia deradikaliseerimise meetmeid ning vanglatele pannakse selles 

vallas järjest suuremaid ootusi. Vanglatelt eeldab see oskust nii radikaliseerumisjuhtumeid 

ära tunda kui ka võimalikke radikaliseerumisi ennetada. Selle eeldus on eelkõige teadlik 

ametnikkond, mistõttu on vanglate panustamine personali radikaliseerumisalastesse ning 

kultuuriteadlikkust tõstvatesse koolitustesse tänapäeval vältimatu. (Matt & Lisitzki, 2017, 

s.S. 470; 481) 

                                                           
1 Töös kasutatakse kõne all oleva rühmituse kohta lühendit ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) 
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Ameerika sotsioloog ja kriminoloog Gresham M'Cready Sykes, kes on põhjalikult uurinud 

vangistuse mõjusid, nn vangistuse valusid  (ingl k pains of imprisonment) ning lähenenud 

vangistusele vangide seisukohast, on välja toonud, et vangistuse iseloom on aja jooksul 

palju muutunud – füüsilisest psüühiliseks. Sisuliselt tähendab see, et varasem vangide 

füüsiline karistamine on asendatud pehmema karistusega. Distsiplinaarkaristuse 

määramisega keelatakse näiteks kohtumised lähedastega, piiratakse teatud tegevustest osa 

võtmist, töötamist jne. See aga ei tähenda, et see vangistatud inimesele kuidagi vähem 

mõjuvam oleks – mittefüüsiline karistus on sama mõjus kui varem vanglates laialt levinud 

füüsiline karistamine. Sykes’i hinnangul on eneseväärikuse kahjustumine igal juhul 

vangistuse üks vältimatuid komponente. (Sykes, 2007, pp. 63-64) Kui lisada ühiskonnast 

äralõikamisele pidev vanglapersonali-poolne jälgimine ning kontroll päevakava, menüü 

ning riietuse  üle ja hirm teiste vangide või ka ametnike ees, mõjub see kinni peetava isiku 

psüühikale kahtlemata laastavalt, muutes inimese hapraks ning võimalik, et loob vajaduse 

mingit laadi toe või abistava tugivõrgustiku järele.  

Vanglates aset leidvale radikaliseerumisele hakati teadusmaailmas põhjalikumat 

tähelepanu pöörama samuti pärast 2001. aasta New Yorgi sündmusi, kui selgus, et osad 

terroriakti toimepanijad või selles kahtlustatud isikud radikaliseerusid kas vanglas viibides 

või pärast seda. Seetõttu hakati vanglaid käsitlema võimalike radikaliseerumise 

kasvulavadena. (Olsen, 2008, p. 1)  

Radikaliseerumise kontekstis on oluline teadvustada vanglakeskkonna füüsilisi eripärasid 

– väiksed kambrid (Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt loetakse piisavaks, kui 

kinnipeetava isiklik ruum on 4 m2 (Vaarmari, 2016, lk 9)), vähene kokkupuude välisilmaga 

ning üleüldine isikliku ruumi puudus. Seal eksisteerivad jõuga kokkupandult, tihti liiga 

väikesel pinnal koos sellised religioossed ja etnilised grupid, kes ehk tavaühiskonnas 

kõrvuti ei eksisteeriks, mistõttu on seal soodne erinevate konfliktide tekkeks 

(Khosrokhavar, 2013, p. 287-289). Ühelt poolt on vanglad eelpool nimetatud iseärasuste 

tõttu radikaliseerumiseks kahtlemata väga soodne asutus, teisalt saaksid nad olla ka kohad, 

kus radikaliseerumise vastu võideldakse. Radikaliseerumist soodustavaks teguriks võib 

vanglas lisaks füüsilistele tingimustele olla ka ülerahvastatus ning personali, eriti 

radikaliseerumisalaselt teadliku personali puudus, mistõttu võivad 

radikaliseerumisilmingud jääda õigeaegselt märkamata ning värbajatel on suhteliselt lihtne 

tegutseda. (Neumann, 2010, pp. 1-2) Vanglasse saabumine ja tavaühiskonnast ning perest 

ja lähedastest eraldamine tekitab inimeses stressi, võidakse tunda viha ja kättemaksuhimu, 
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samas ka süütunnet ja eksistentsiaalset kriisi. Sellises seisundis inimeste jaoks on üks 

tugisambaid religioosne sfäär, kuna see pakub teatavat toetavat raamistikku ja tuge, loob 

uue sotsiaalse võrgustiku ja võib aidata uue olukorraga paremini toime tulla. Samas võib 

selline teatavas mõttes erakordses olukorras viibiv inimene muutuda haavatavaks ja 

vastuvõtlikuks radikaalsetele ideedele, kuna ka need võivad teatud seisundis tröösti 

pakkuda. Igal juhul saab väita, et sellises stressiseisundis on inimene igasugustele ideedele 

vastuvõtlikum kui oma igapäevases keskkonnas. Sealjuures on oluliseks faktoriks reaalne 

turvatunne, kuna radikaalsete grupeeringute liikmed, kes järgivad väga punktuaalselt 

grupiomaseid käitumisreegleid (nt islamistlikke reegleid), äratavad tihtipeale aukartust nii 

teistes vangides kui sageli ka vanglapersonalis, mistõttu võib nendega liitumine pakkuda 

ka reaalset füüsilist kaitset teiste vanglasiseste vägivaldsete gruppide eest (Hellmuth, 2015, 

p. 987). 

Samas leidub ka teadlasi – näiteks Austraalia kriminoloog Clarke Jones, kes ei poolda 

vanglatele radikaliseerumise kasvulavade staatuse omistamist. Tema hinnangul on 

probleem pigem marginaalne – avalikkuses käsitletavad vanglaradikaliseerumise näited on 

enamasti ühed ja needsamad ja tegelikkuses ei ole mingit ohtu, et vangid massiliselt 

radikaliseeruma hakkaks. Teisisõnu on sellele teemale tema hinnangul ülemäära 

reageeritud. Ühtlasi juhib Jones tähelepanu usulise diskrimineerimise aspektile – näiteks 

on Suurbritannias tema sõnul äärmiselt levinud, et nii vanglaametnikud kui ka teised kinni 

peetavad isikud suhtuvad kõikidesse moslemitest vangidesse kui potentsiaalsetesse 

terroristidesse. Samas nendib siiski ka Jones, et vale oleks väita, et vanglaradikaliseerumine 

endast mingisugust ohtu ei kujuta – fataalsete tagajärgedega terrorirünnaku korraldamiseks 

piisab ka vaid ühest radikaliseerunud kinnipeetavast. (Jones, 2014, p. 96) Ilmekaks 

sellekohaseks näiteks on 2004. aastal Madridis 191 hukkunuga ja mitmesaja vigastatuga 

metroorünnaku korraldanud José Emilio Suárez Trashorras. Olles ise kristliku taustaga, 

kuid pigem mitte aktiivselt religioosne inimene, võttis ta just vanglas omaks radikaalse 

islami vaated ning liitus Al-Qaeda rühmitusega samuti radikaliseerunud ning 

liidripositsiooni võtnud kaasvang Jamal Ahmidani eestvedamisel. (Cuthbertson, 2004, p. 

15)  

Kuigi huvi radikaliseerumise uurimise vastu on terrorismivastase võitluse raames olnud 

suur, pole korduvatest katsetest hoolimata jõutud ühtse seisukohani selle osas, milline on 

potentsiaalse vanglas radikaliseeruva inimese profiil. (Thompson, 2016, p. 18) 
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Näiteks leiab Khosrokhavar (2013, p. 296) et enamlevinud vanglaradikaliseerumise teooria 

kohaselt iseloomustavad islamiradikalismi ja islamifundamentalismi sarnased põhimõtted 

– teisisõnu on  fundamentalism radikaliseerumise eelduseks ning selle tuvastamine oluline 

samm radikaliseerumise ennetamisel. Samas on radikalismi ja fundamentalismi vahele 

võrdlemisi keeruline selget piiri tõmmata. Nii ei tähenda fundamentalistiks olemine 

ilmtingimata džihadistiks olemist, samas enamik džihadiste on siiski kujunenud läbi 

fundamentalistidele iseloomuliku käitumismudeli. Seetõttu on ülioluline, eelkõige 

usuvabaduse tagamiseks, teha vahet usulisel pöördumisel ja radikaliseerumisel, mistõttu on 

vajalik vanglapersonali harimine ja koolitamine, arendamaks personali oskust 

radikaliseerumisilminguid õigeaegselt ära tunda (Neumann, 2010, p. 2). Sellest hoolimata 

peetakse kinni isiku peetava islamisse pöördumist tihtipeale märgilise tähendusega 

sündmuseks ning värsked konvertiidid hakkavad personalilt ebaproportsionaalselt palju, 

sealjuures ka negatiivset tähelepanu pälvima, mille põhjuseks võib olla äärmuslike või 

spetsiifiliste usutavade fanaatiline järgimine. (Khosrokhavar, 2014, p. 69).  

Kanada vanglaametnike seas läbi viidud uuringust, kus püüti välja selgitada nende 

suhestumist radikaliseerumisse, selgus, et sealsed vanglaametnikud tajusid 

radikaliseerumist pigem millegi pragmaatilisena, mitte ideoloogia- ja 

maailmavaatelisusega seonduvana. Näiteks toodi muu hulgas välja radikaliseerumise tugev 

seotus vägivallaga ning jõuti järeldusele, et ka mõned kaasametnikud võivad selle teooria 

kohaselt olla radikaliseerunud. Levinud oli suhtumine radikaliseerumisse kui millessegi, 

mis pole märkimisväärselt levinud, sest see pole vangla igapäevaelus liialt tajutav. Samas 

tõdeti, et radikaliseerumine kui oht siiski üleüldiselt vanglates eksisteerib. Sellele 

vaatamata selgus uuringust, et ametnike oskused radikaliseerumise märkamiseks on 

kesised ja nende väljaõppel keskendutakse peaasjalikult füüsilistele tehnikatele ning 

lisakoolitusi pakutakse mingil määral vaid julgeolekutöötajatele. (Schultz, et.al., 2020, pp. 

6-7)  

Ka on muutunud Kanada vanglates tavaliseks see, et moslemitesse kui usugruppi 

üleüldiselt suhtutakse kui potentsiaalsetesse terroristidesse, kes teiste kinni peetavate 

isikutega võrreldes rohkem probleeme tekitab. Neid nähakse konfliktsete ja nõudlikena, kel 

on teiste usurühmadega võrreldes oma usu praktiseerimiseks olulistelt suuremad ja 

spetsiifilisemad nõudmised. Samas selgus Kanada vanglaametnike hulgas läbi viidud 

uuringus huvitava asjaoluna, et juba teadaolevalt radikaliseerunud või terrorismikuritegude 
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eest karistust kandvad kinnipeetavad näisid ametnikele pigem ohutud ja koostöö 

seisukohast altimad kui tavapärased moslemid. (Schultz, et.al., 2020, pp. 10-11) 

Kirjeldatud uuringu tulemustest võib järeldada, et vanglaametnikel, nende seas ka 

vanglakaplanitel ja -imaamidel2, peaks olema ühtne arusaam vanglaradikaliseerumise 

fenomenist. Ühtse arusaama puudumisel on seda keeruline märgata, tuvastada, ennetada 

ning samuti on sellisel juhul raskendatud ja ebaefektiivne radikaliseerumisvastane koostöö. 

Samal ajal on oluline ka vanglaametnike religiooniteadlikkuse arendamine sellisele 

tasemele, et vahet osataks teha tavapärasel religioossel pöördumisel ja radikaliseerumisel. 

Kindlasti ei oleks otstarbekas kõikide vanglaametnike koolitamine religiooni- ja 

radikaliseerumisekspertideks, kuid arvestades asjaolu, et religioonil on vangla keskkonnas 

olulisem roll kui välismaailmas. Lisaks eksistentsiaalsetele küsimustele vastamise aspektile 

leitakse vanglas tee religiooni juurde ka praktilistel põhjustel – religioossetes 

programmides osalemine võib olla soodustavaks faktoriks vabanemisel, samuti pakub 

religiooni praktiseerimine vanglas võimalusi vaba aja veetmiseks – näiteks on võimalik 

osaleda jumalateenistustel ja selle raames kohtuda teiste vangidega, ka on võimalus 

vestelda kaplaniga, mis on samuti vanglarutiinis oluliseks vahelduseks. Seetõttu peaks seal 

töötavatelt ametnikelt nõudma keskmisest pisut põhjalikumaid religioonialaseid teadmisi. 

Vanglaametnike radikaliseerumis- ja religioonialase koolitamise korraldamisel peaks rõhk 

olema süstemaatilisusel ja regulaarsusel, kuna radikaliseerumine kui fenomen on aja 

jooksul muutuv ja arenev ning kümme aastat tagasi töötanud teooriad ja tehnikad ei pruugi 

kaasajal enam efektiivsed olla. 

Üheks radikaliseerumist soodustavaks teguriks peetakse ideologiseeritud frustratsiooni. 

Näiteks Prantsusmaal, kus kogu ühiskonnas, sealhulgas vanglates, viljeletakse, mille 

eesmärk on riigi ja religiooni selge lahushoidmine, võib moslemite frustratsioon, millele 

on antud ideoloogiline tähendus, olla vanglaradikaliseerumise üheks peamiseks ajendiks. 

Vanglaimaamide puuduse, nende alatasustamise ning vanglale iseloomulike piirangute 

(näites palvevaiba keelamine osades vanglates, Koraanide rikkumise läbiotsimise käigus, 

reedeste ühispalvuste mittevõimaldamise) tõttu, mida peetakse moslemite poolt samuti 

vanglapoolseks diskrimineerimiseks, pole moslemitest kinnipeetavatel enda hinnangul 

võimalik rahuldada oma usulisi vajadusi samal viisil kui kristlased või juudid seda teha 

saavad. See on lisaks frustratsiooni soodustamisele ohtlik ka sel põhjusel, et teeb usulise 

                                                           
2 Riigi poolt värvatud ja tasustatud islamivaimulike kohta kasutatakse töös terminit „vanglaimaam“. 
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teenimiseta jäetud moslemitest lihtsa saagi radikaliseerijatele. Vanglaimaamide nappus 

soodustab ka religiooni radikaalselt tõlgendavate usuliste autoriteetide esile kerkimist 

vangide seast, kes legitiimse imaami puudumisel ise tühja koha täidavad ja kaasvangidele 

religioosset tuge pakuvad. (Khosrokhavar, 2013, pp. 287-290; Silke & Veldhuis, 2017, pp. 

2-3)  

Nagu peatüki esimeses pooles mainiti, on vanglaradikaliseerumise protsessis oluline roll 

vanglatele iseloomulikul arhitektuuril ja olmetingimustel. Näiteks seisab 

vanglaadministratsioon moslemite puhul silmitsi järgmiste väljakutsetega: palvetamise 

võimaldamine selliselt, et see ei häiriks mittemoslemitest kambrikaaslasi, halal-toidu 

(moslemite tavade kohaselt „lubatud“ toit) võimaldamine, ramadaani pidamine ja muude 

moslemitele religiooni praktiseerimiseks vajalike iseärasustega arvestamine. Näiteks on 

Prantsusmaal just toitlustamise teema tekitanud palju konflikte – moslemitest 

kinnipeetavate arvates on ebaõiglane, et kuigi neid on võrreldes juutidega vanglates 

rohkem, ei pakuta neile vangla poolt halal-liha, samas on võimaldatud juutidele koššertoit. 

Seda võtavad moslemitest kinnipeetavad kahtlemata diskrimineerimisena ning see loob 

soodsa pinnase ideoloogilise frustratsiooni tekkeks ning on radikaalsete vaadetega 

moslemitele islamofoobiana esitledes soodne relv. (Khosrokhavar, 2013, pp. 289-292) 

Näiteks Eestis reguleerib antud küsimust VangS § 47 lg 3, mille kohaselt lubatakse 

kinnipeetaval võimaluse korral järgida oma religioosseid toitumistavasid, mis  juutide ja 

moslemite puhul tähendab sealiha vältimist.  

Üheks väljakutseks seoses terroristide ja radikaliseerunud vangidega on nende paigutamine 

vanglas selliselt, et tagada nii vangla julgeolek kui pärssida sealjuures nende edasist 

radikaliseerumist ja terroristlikku tegevust. Taoliste kinnipeetavate paigutamise puhul 

lähtutakse üldjoontes kolmest aspektist: kas hoida neid kontsentreeritult koos, kas vajalik 

on nende eraldamine ülejäänud vangidest või kas nad tuleks hoopis üksteisest isoleerida. 

Kui üldiselt oleks terroristidest kinnipeetavate eraldamine teistest otstarbekas, siis selle 

miinuspooleks on sellega kaasnev liigne tähelepanu ja erikohtlemine, mis võib tulemuseks 

anda soovitule vastupidise efekti. Samas, jättes radikaliseerunud ja terrorismikuritegude 

eest süüdi mõistetud kinnipeetavad tavakurjategijate hulka, tekib oht, et nad hakkavad 

värbama ja radikaliseeruma kaaskinnipeetavaid. Üleilmselt kasutatakse terroristide 

vanglasiseseks paigutamiseks erinevaid lahendusi – ka näiteks erisuunitlusega 

kinnipidamisasutusi või kasutatakse meetodit, mille puhul paigutatakse sellised 
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kinnipeetavad iga mõne aja tagant ringi, vältimaks nende vanglasiseste võrgustike loomist, 

kuid ühe lõplikult toimiva lahenduseni pole veel jõutud. (Neumann, 2010, pp. 16-17)  

Nii Khosrokhavar (2013, p. 292) kui ka Silke ja Veldhuis (2017, pp. 2-3) toovad 

vanglaradikaliseerumise peamiste põhjuste ning soodustavate faktoritena välja järelevalve, 

sealhulgas religioosse järelevalve ebapiisavuse, vanglasisese vägivalla, personalipuuduse 

ja üleüldise stressi- ja pingeseisundi, ülerahvastatuse ning ametnike, aga ka vangide suure 

voolavuse. Siinkohal on oluline tõmmata paralleel Eesti kontekstiga ja vaadelda, kas ka 

siinses vanglasüsteemis võib tuvastada analoogset olukorda. Vanglateenistuse kodulehe 

andmetel on kolme Eesti vangla (Tallinna Vangla, Tartu Vangla ja Viru Vangla) peale koos 

avavangla kohtadega kokku 3336 kohta, millest 17.05.2021 seisuga on täidetud 1947. 

Töötajaskonna osas leidis autor järgmise info: 1.02.2021 seisuga on kolme vangla peale 

kokku hõivatud 1479,2-st ametikohast1083,47, mis tähendab, et mõningane ametnike 

puudus vanglates esineb. (Vanglateenistus, 2021)  Eeltoodud info põhjal võib järeldada, et 

Eestis vanglate olukord on selles osas mõnevõrra erinev ja ülalkirjeldatud faktoreid 

(ülerahvastatus, ametnike suur voolavus, personalipuudus) ei ole siinses kontekstis 

märkimisväärsed ega ole radikaliseerumise aspektist tõenäoliselt oluliselt mõjutavad 

tegurid. 

Teisalt on äärmusrühmitused ka ise võrdlemisi aktiivsed – näiteks on paljudes riikides, 

näiteks nii Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis kui ka Suurbritannias levinud nn 

värbamiskirjade kirjutamise meetod. Selle raames saadetakse vangidele kirju, mille avalik 

eesmärk on neile usulise, psühholoogilise ja majandusliku toe pakkumine ning pere 

abistamine, kuid tegelikkuses proovitakse taoliste kirjade abil kinnipeetavaid 

äärmusrühmitustega liita või juba radikaliseerunud vange džihadismi suunas edasi toetada. 

Kuna selliste kampaaniate raames saadetud kirjad on enamasti väga oskuslikult koostatud, 

sisaldamata märgatavat äärmuslikku infot, jäävad nad sageli vanglapersonali poolt 

märkamata ja tihtipeale puuduvad selliste kirjade puhul sekkumiseks õiguslikud alused. 

(Basra & Neumann, 2020, p. 19) 

Vanglaradikaliseerumise puhul saab Euroopa kontekstis käesoleval ajal rääkida pigem 

väikestest gruppidest ehk kahest, harvemal juhul kuni neljast inimesest, kes 

radikaliseeruvad ühe nn radikaliseerija eestvedamisel. Suuremate gruppide puhul tekib oht, 

et vangla märkab nende tegevust ning sekkub ja eraldab liikmed teineteisest, viies nad 

eraldi sektsioonidesse või vanglatesse. Vastupidiselt levinud arvamusele nagu 
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radikaliseeruksid inimesed vanglas eelkõige ratsionaalsetel põhjustel, väidab uus 

paradigma, et üha enam on vanglaradikaliseerumine seotud inimese vaimse tervisega – 

levinud mudeli kohaselt valib radikaliseerija, kellel on tihti psühhopaatilised ja 

karismaatilised isikuomadused, välja nõrga psüühikaga või psüühikahäiretega inimese, 

harvemal juhul kaks või kolm inimest, loob tema või nendega tugeva emotsionaalse sideme 

ning püüab selle kaudu inimese mõttemaailma muutma hakata. Kusjuures tema ohvriks 

võib saada vangla mõistes täiesti tavaline kinnipeetav, kelle puhul ei ole osatud 

radikaliseerumisohtu kahtlustada. (Khosrokhavar, 2013, pp. 288-289) 

Värvatavate puhul on Khosrokhavar (2013, p. 298) välja toonud kaks tüüpi kinnipeetavaid: 

äratuntavalt hapra psüühikaga kinnipeetavad, keda on võimalik värvata näiteks spordi või 

õppimisega seotud ühistegevuste või sotsiaalprogrammide käigus. Enamasti puudub selle 

tüübi esindajatel varasem kokkupuude islamiga, kuid oma tundliku psüühika ning 

radikaliseerija teadliku karismaatilise toimimise koosmõjus on see grupp kinnipeetavaid 

radikaliseerumisideedele väga vastuvõtlik ning valmis omaks võetud radikaalsetest 

ideedest kinni hoidma ka siis, kui vanglapersonal protsessi sekkub ja radikaliseerijast 

eraldab. Teist tüüpi värvatavaid iseloomustab varasem kokkupuude islamiga – nad on 

radikaliseerumisele altid, kuna soovivad oma usu praktiseerimist taaselustada, lootes selle 

abil tröösti leida. Vähemtähtis pole ka kaitse aspekt, mida radikaliseerija võib pakkuda ning 

mis võib  vanglakeskkonnas olulist rolli mängida, eriti näiteks pedofiilide ja 

seksuaalkurjategijate puhul, kes on läbi aegade kaasvangide poolt põlatud olnud ning 

tihtipeale peab vangla vaeva nägema, et neid teiste kinnipeetavate eest kaitsta. Seda tüüpi 

iseloomustab pigem ratsionaalne lähenemine. (Khosrokhavar, 2013, p. 298) 

Eelpool kirjeldatud värbamismudelite kohaselt tegutses näiteks Suleimán E.M, kes viibis 

Hispaanias Valdemoro vanglas narkokuritegude eest ning vanglas viibitud aja jooksul 

radikaliseerus. Värvatavate puhul, keda ta otsis enesetapurünnaku ellu viimiseks, valis ta 

välja nii psühholoogiliselt haavatavad, aga ka majanduslikult raskes seisus olevad ja 

sõltuvushäiretega kinnipeetavad. Kõiki värvatuid ühendas see, et nad allusid väga kergelt 

manipulatsioonile. Oma grupi loomisel kasutas Suleimán E.M nii materiaalsete hüvede 

pakkumist (näiteks suuri summasid kinnipeetavate pereliikmetele) kui ka ähvardamist 

vägivalla näol (samuti suunaga pereliikmetele). Kuigi tema taktika oli edukas ja ta suutis 

vajalikud inimesed leida, suudeti tema plaan 2019. aastal ametnike poolt nurjata. (Basra & 

Neumann, 2020, p. 19) 
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Euroopa vanglates on siiani olnud levinuim radikaliseerumismudel nö fundamentalistlik-

radikaalne mudel, mis tähendab, et kinnipeetavatel, kelle puhul on tuvastatavad 

radikaliseerumisilmingud, on sarnased džihadistlikud põhimõtted, mis on iseloomulikud ka 

fundamentalistidele. Näiteks võib iseloomulike joontena välja tuua mittemoslemitest või 

nö ebalojaalsetest moslemitest eristumise eesmärgil habeme kasvatamine, usuga seotud 

teemade puhul agressiivne käitumine ametnike suhtes, vanglapoolsete kaplanite 

halvustamine ning nende süüdistamine vangla heaks spioneerimises, riietuses ja 

igapäevatoimingutes prohveti jäljendamine: džellaba (pikk vabalt langev Põhja-Aafrika 

rahvaste poolt kantav pealisrüü) ja pahkluupükste kandmine, hambaharja asemel misvaki 

ehk puidust hambapuhastusvahendi kasutamine jne. Samuti on täheldatud, et 

radikaliseerunud kinnipeetavad on hakanud džihaadiga seotud käske tutvustama ning 

propageerima ka kaaskinnipeetavate seas. Konvertiitide puhul on aga täheldatud äärmist 

religioosset pühendumust, mis võib areneda ka fanatismiks ning vaenulikku suhtumist 

vanglapersonali ning mittepraktiseerivatesse moslemitesse, keda hakatakse süüdistama 

hereesias ja usuleiguses. Tavaline on ka lahtiütlemine islamieelsest minevikust. Sellele 

mudelile on iseloomulik karismaatiline silmatorkavate juhiomadustega grupiliider, kes 

tegeleb nii grupidünaamika loomise, sõnumite edastamise kui ka grupiliikmete 

probleemide lahendamisega. Olulisel kohal on ka religioosse aktiivsuse ärgitamine, näiteks 

mitteametlikest ühispalvustest osavõtmine ja ramadaani reeglitekohane pidamine. 

(Khosrakhavar, 2013, pp. 295-296) 

Viimasel kümnendil on hakanud vanglates uue nähtusena levima ka nö introvertne 

radikaliseerumine ja vaikiv religiooni kogemine, mis erineb olulisel määral varasemast 

ekspressiivsest väljendusviisist. Näiteks on Al-Qaeda kiidelnud, et nende läänes asuvaid 

liikmeid pole võimalik ülejäänud elanikkonnast väliste tunnuste põhjal eristada, kuna nad 

võivad olla blondid, raseeritud habemega, kanda läänelikke riideid, töötada väiksemates 

gruppides, mis raskendab nende tegevuse avastamist. Varjatumal viisil tegutsemine on 

toonud kaasa vajaduse uue strateegia ülesehitamiseks ning selleks on hakatud kaasama ka 

sekulaarseid tegevusi – sporditunde, ametiõppe tunde, koolitunde ja muid tegevusi, kus 

kinnipeetavad omavahel kokku puutuvad ja kus oleks võimalik uusi värvatavaid leida. 

Eesmärk on oma tegevuses jääda vanglapersonalile märkamatuks, mistõttu on 

radikaliseerumise tuvastamine muutunud varasemast keerulisemaks. Vastupidiselt 

varasemale nö ekspressiivsele radikaliseerumisele iseloomustab märkamatult 

radikaliseerujaid, erinevalt varasemast selgelt agressiivsest hoiakust neutraalne ja selgelt 
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ükskõikne suhtumine vanglapersonali. Oma religioossust ja sellega seotud toiminguid 

pigem varjatakse vanglapersonali eest, üritatakse mitte liigselt tähelepanu püüda. Sarnaselt 

suhestutakse ka teiste moslemitega, kellelt ei otsita enam heakskiitu. Samas säilib 

radikaliseerija ja radikaliseeruja vaheline iseloomulik suhe, milles üks pool on domineeriv 

ning teine alistuv. (Khosrokhavar, 2013, pp. 297-298) 

Lisaks viimasel kümnendil toimunud järsule džihadistidest kinnipeetavate arvu tõusule on 

oluliselt muutunud ka nende taust ja profiil kurjategijatena, samuti on väga erinev nende 

radikaalsete ideedeni jõudmise taust – ühelt poolt ollakse nendeni jõutud 1990-ndatel 

seoses Al-Qaedaga, uuem põlvkond on nendeni jõudnud aga ISIS-e tõttu. Samuti erineb 

olulisel määral pühendumus – on nii pühendunud džihadiste kui ka neid, kellel puuduvad 

põhjalikumad teadmised džihadistlikust ideoloogiast. Veel üks oluline aspekt on naiste rolli 

suurenemine – kui kümme aastat tagasi omistati naistele radikaliseerunud ja 

terrorikuritegusid toime panevate meeste kõrval pigem ohvriroll, siis viimastel aastatel on 

tuvastatud üha enam naisi, kes on ise tegelenud propaganda levitamise, värbamise ja 

rünnakute planeerimisega. Näiteks olid 2016. aastal Pariisis Notre Dame’i lähistel nurjatud 

rünnaku taga just noored naised. Kuigi äärmuslastest naiskinnipeetavate arv pole meestega 

võrreldes hetkel veel märkimisväärne, on siiski selge, et lähitulevikus see kasvab, mistõttu 

peaksid Euroopa riigid hakkama looma valmisolekut ka nende kinnipidamiseks. See eeldab 

nii vanglasisese paigutamise strateegia läbimõtlemist, radikaliseerumise jälgimise, aga ka 

deradikaliseerimise ja taasühiskonnastamise teemade reguleerimist, samuti arvestamist 

asjaoluga, et paljud naised pöörduvad konfliktikolletest tagasi koos lastega, kelle 

hooldamise teema vajab samuti reguleerimist. (Basra & Neumann, 2020, pp. 10-11) 

Vanglaradikaliseerumisest rääkides on ülioluline, et osataks vahet teha usulisel 

pöördumisel ja radikaliseerumisel, mis võib hakata ohtu kujutama ühiskonnale. Selle 

oskuse puudumisel võib lihtsalt asuda rikkuma inimese põhiõigust usuvabadusele. Samuti 

võib religioosne pöördumine olla, ja enamjaolt tõenäoliselt ongi kinnipeetava 

õiguskuulekale teele suunamise protsessis toetav element, kuna võib pakkuda tuge nii 

eetilisel kui eksistentsiaalsel tasandil. Seetõttu on oluline, et vanglad mõistaksid teema 

olulisust ja investeeriksid töötajate koolitamisse ning oleksid vajadusel valmis eraldama ka 

lisaressursse, näiteks tõlkide kaasamiseks (Neumann, 2010, p. 1). Sellegipoolest oleks usku 

pöördumise ja usu vahetamise korral oluline, et seda protsessi saaks toetada teemas 

orienteeruv vanglaimaam või –kaplan (Matt & Lisitzki, 2017, p. 479). Osades riikides on 

mõistetud, et otstarbekas oleks luua nn ekstremismiüksused, kus erialaste teadmistega 
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personal radikaliseerumisega seotud infot koondaks, tõlgendaks ja analüüsiks ning selle 

põhjal edasist tegvust koordineeriks. Sellised olukorda monitoorivad üksused on loodud 

näiteks Suurbritannia ja Belgia vanglateenistuste juurde. (Basra & Neumann, 2020, p. 26)  

Radikaliseerumisvastases võitluses vanglates on ennetamise aspektist oluline välja tuua 

riskihindamisvahendite kasutamine, mis on oluliseks ressursiks, kuna need võimaldavad 

radikaliseerumisprotsesside tuvastamist varajases staadiumis. Sealjuures õnnestuks vangla 

keskkonnas taolist meetodit tänu keskkonna eripäradele väga süsteemselt ja kontrollitult 

kasutada. Üldjoontes tähendab riskihindamine üksikisikut või teatud gruppi puudutava info 

süstemaatilise kogumise protsessi, mille käigus hinnatakse kogutud teabe põhjal, kas 

tegemist on julgeolekut ohustava käitumisega. (Radicalisation Awareness Network, 2021) 

Autorile teadaolevalt ei ole käesoleval ajal Eesti vanglates radikaliseerumise 

riskihindamisvahendid kasutuses. Küll aga on tehtud 2020. aastal Sisekaitseakadeemias 

Doris Raudsepa kirjutatud magistritöös ettepanek rakendada teiste asutuste kõrval ka 

Vanglateenistuses „Struktureeritud professionaalse hinnangu“ ehk SPJ („Structured 

Professional Judgment“) mudelil põhineva riskihindamisprotsessi rakendamist. (Raudsepp, 

2020, lk 63-64) 

Vanglaradikaliseerumisest rääkides on oluline mõista, et see ei lõppe karistuse kandmisega. 

Vanglast lahkudes on inimene enamasti sama haavatav kui seal olles – tihti ollakse 

majanduslikult raskes seisus, võõrandunud võidakse olla nii perest kui sõpradest, mistõttu 

on ka vanglast vabanenud inimene värbajatele ja äärmusrühmitustele kerge saak. On teada, 

et mitmed äärmuslikud võrgustikud peavad andmebaase, kuhu kogutakse vabanevate 

vangide andmed, kes võiksid olla potentsiaalsed värvatavad, sealhulgas 

vabastamiskuupäevad ja aasdressid, kuhu nad vabanemisel elama peaksid asuma jne. 

(Cilluffo et.al. 2006, p. 117) 

Vanglaradikaliseerumise protsessi lahtimõtestamine on viimastel aastakümnetel üha 

olulisemaks muutunud, kuna on hakatud mõistma, et vanglad on kohad, kus 

radikaliseerumine võib nii toimuda kui ka süveneda, kuid samavõrd oluline on vanglal koht 

radikaliseerumise ennetamise protsessis. Samuti on vanglaradikaliseerumise seisukohast 

oluline teadvustada, et üks olulisi ohte antud teemast rääkides on radikaliseerunud 

kinnipeetavate vabanemine – paljud ulatuslike tagajärgedega terrorirünnakud on toime 

pandud just vanglas radikaliseerunud isikute poolt.  
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Hoolimata korduvatest teadlaste poolsetest püüdlustest pole käesolevaks ajaks siiski jõutud 

ühele selgele seisukohale selle osas, milline on vanglas radikaliseeruva kinnipeetava 

profiil, mistõttu on teema endiselt aktuaalne ja vajab jätkuvat uurimist. 

1.3 Kaplani ametikoha roll vanglas 
 

Inimesed leiavad vanglas tee religiooni juurde erisugustel põhjustel – need võivad olla nii 

psühholoogilised, praktilised kui ka sotsiaalsed. Religioonil võib olla vanglakeskkonnas 

positiivne mõju väga mitmel viisil – näiteks võib see olla toeks vangla keskkonnaga 

kohanemisel ning pakkuda tröösti olukorras, kus inimene on talle omasest ühiskonnast 

eraldatud, anda vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele, olla oluline komponent  

kinnipeetava taasühiskonnastamisel. Samas võidakse religiooni kasutada ettekäändena 

teatud hüvede saamiseks – näiteks spetsiifilise toidu, usuesindajaga kohtumiseks, see võib 

olla ka moodus vaba aja sisustamiseks või vahend vabanemistingimuste soodustamisel. 

(Leeming, 2019, pp.1-5)  

Usuliseks teenimiseks vangla aga väga nõudlik keskkond, seda eelkõige selle füüsiliste 

tingimuste, aga ka äärmise reguleerituse tõttu. Kui väljaspool vanglamüüre on võimalik 

vabalt oma religioonile iseloomulikke toiminguid järgida, siis vanglas on fikseeritud nii 

päevakava kui menüü, samuti riietus ja isikud, kellega kinnipeetav kokku võib puutuda. 

See kõik seab omad nõudmised ka kaplanite tegevusele, kuna vajadusel tuleb valmis olla 

ka konfliktsele kinnipeetavale selgitama, miks mingid religiooni praktiseerimiseks 

vajalikud esemed või toimingud on vanglas kas keelatud või on nende kasutamine või 

praktiseerimine piiratud. Sealjuures tuleb vanglas usuvabaduse tagamisel lähtuda alati 

asjaolust, et prioriteediks on julgeoleku tagamine. (Hicks, 2012, p. 637) 

Vanglate poolt pakutava ettevalmistuse ja koolituste praktika on maailmas väga erinev. 

Näiteks Suurbritannias on vanglateenistus kaplanite ja imaamide süsteemi integreerimisest 

väga huvitatud ning seal ei tunne kaplanid vanglaspetsiifilisest väljaõppest puudust. Samas 

kasutatakse sageli ka vanglakaplaneid ja -imaame endid selleks, et koolitada ülejäänud 

vanglapersonali ja tõsta nende religioonide alast teadlikkust. Seevastu Kanada kaplanid 

leiavad, et neile pakutavad koolitused on ebapiisavad nii kvaliteedilt kui ka kvantiteedilt – 

Kanada vanglakaplanite hulgas läbi viidud uuringu käigus selgus, et koolituste läbiviimisel 

puudub süsteemsus ning nende käigus jagatakse vaid väga pealiskaudset infot. Selgus, et  

sealsed kaplanid tunnevad end süsteemist väljajäetult. Samamoodi on ebatõhus ka 
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kaplanite poolt läbi viidavate koolituste süsteem. Lisaks koolituste ebaregulaarsusele 

rõhutati sealsete ametnike huvipuudust ja isegi teatavat vaenulikkust nii teatud usundite kui 

ka koolituste suhtes. (Beckford & Cairns, 2015, p.43; 47) 

Küll aga tunnevad näiteks Suurbritannia vanglaimaamid võrreldes protestantlike 

kaplanitega teatavat ebavõrdset kohtlemist – seda peamiselt ressursside jagunemise mõttes 

protestantlike kaplanite kasuks. Olgugi, et moslemid on vanglates suurim praktiseeriv 

usugrupp ning palvustest osavõtt on väga aktiivne, mistõttu eeldab nende usuline teenimine 

võrreldes protestantidega suuremat ajalist panustamist, eraldatakse neile oluliselt vähem 

töötunde. Samas tunnistasid samasugust ebavõrdset kohtlemist ka sikhi ja hindu kaplanid, 

kes tajusid omakorda, et saavad võrreldes moslemitega oluliselt vähem tähelepanu. 

(Beckford, 2013, pp. 9-10) Ka Skandinaavia maades lähenetakse teemale erinevalt – 

näiteks Taanis oli 2009. aasta seisuga vanglates tööl 15 kaplanit, kusjuures vanglaimaamid 

olid tööle võetud kolme vanglasse, samas Norras polnud sama aasta andemete kohaselt 33 

vanglakaplani kohta värvatud ühtegi vanglaimaami. Sealjuures on moslemitest 

kinnipeetavate arv mõlemas riigis võrdlemisi sarnane. Huvitav on ka asjaolu, et Norra 

vanglapoliitika on läbi aegade olnud Taanist oluliselt islamisõbralikum ning seal on 

radikaalne islam ja džihadism avalikkuse tähelepanu varem köitnud. 2009. aastal käivitas 

Taani valitsus radikaliseerumise ennetamise tegevuskava, mille lõplik versioon nägi ette 

kogu religioosse personali sh vanglaimaamide kaasamist radikaliseerumise ennetamise 

protsessi ehk eesmärk oli võimalikult tõhus religioosne järelevalve. Sealjuures nähti 

kaplanite ja vanglaimaamide rolli pigem julgeoleku tagamisel ja radikaliseerumise 

ennetamisel, mitte niivõrd usuvabaduse tagamisel. Suhtumine vanglaimaamide kaasamisse 

radikaliseerumisvastases võitluses on Norral ja Taanil kardinaalselt erinev – kui Taanis 

nähakse vanglaimaame ühe olulise ressursina vanglates toimuva radikaliseerumise 

ennetamisel, siis Norra väldib vanglaimaamide värbamist  põhjusel, et just nende kaudu 

võib radikaalne islam levida. (Furseth & Kühle, 2011, pp.132-134) Näiteks Soomes 

kasutatakse väljastpoolt vanglat tulevaid imaame, kuid selle eeldus on, et nad oleksid 

saanud vanglaspetsiifilise väljaõppe ja oleksid vanglapersonaliga tuttavad (Konttori & 

Pauha, 2020, p. 241). Ka Rootsis puuduvad vangla koosseisu kuuluvad vanglaimaamid ja 

nende vanglasse toomine käib läbi  Rootsi Moslemi Nõukogu, kellel on Rootsi 

vanglasüsteemiga vastav leping sõlmitud (Larsson & Sorgenfrei, 2020, p. 640) 

Seoses üleilmastumise ja rändekriisiga on religioosne mitmekesisus ka vanglates 

suurenenud ning eeldab lisaks ühiskonnale ka sealselt süsteemilt operatiivset olukorraga 
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kohanemist. Näiteks on Prantsusmaa vanglad selles valdkonnas järginud selgelt ilmalikku 

laicité-poliitikat ja jätnud moslemitest kinnipeetavate usuliste vajaduste eest hoolitsemise 

peaasjalikult vabatahtlike kanda. Samuti on keelatud ususümbolite eksponeerimine, mis 

muu hulgas tähendab džellaba ja hidžaabi (pearätik) kandmise keeldu väljaspool kambrit. 

Sellise lähenemise peamiseks ohuks on see, et vabatahtlikud grupeeringud, kes usulise 

teenimise eesmärgil võrdlemisi lihtsalt vanglasse pääsevad, võivad kontrolli puudumisel 

lihtsa vaevaga hakata levitama ka äärmuslikke ideoloogiaid. (Beckford, 2015, p. 12)  

Loetud allikatele toetudes saab väita, et vanglakaplani töö on mitmeski mõttes erakordne 

ning erineb mujal keskkonnas teenimisest ennekõike seetõttu, et vangla on suletud ja 

reguleeritud keskkond, kus inimesed viibivad tahtevastaselt. Vanglakaplani ametikoht 

eeldab vaimulikult nii head rutiini talumist, orienteerumist usundites kui ka 

julgeolekuohtudega kursisolekut. Töö autori hinnangul eeldab see kõik väga põhjalikku ja 

mitmekülgset ettevalmistust, mille praktika, nagu selgus läbi töötatud allikatest, on riigiti 

väga erinev. 

1.4 Usuliste vajaduste rahuldamine Eesti vanglates 
 

Eestis tõusetus kinnipidamisasutustes vaimuliku teenimise võimalus 1980. aastate lõpus 

ning esimesed kirikuõpetajad ja usuliste organisatsioonide vabatahtlikud asusid vanglates 

teenima enne iseseisvuse taastamist. Sarnaselt ülejäänud ühiskonnas valitsenud 

kaootilisusele iseloomustas märkimisväärne segadus ka siinseid vanglaid – näiteks ei 

suudetud järge pidada isikute üle, kes väidetavalt usulise teenimise eesmärgil vanglas 

käisid. (Jürjo, 2007, lk 13 ref Ringvee, 2020, p. 138) Olukorda selguse toomise ning vanglat 

külastava usupersonali tegevuse kaardistamise eesmärgil otsustas toonane siseminister 

sulgeda vanglad nädalaks igasugusele usulisele tegevusele (Ringvee, 2020, p. 139).  1993. 

aastal reguleeriti Eesti Vabariigi riikliku kinnipidamiskohtade ameti regulatsioonis 

vaimulike kinnipidamisasutustesse pääsemise kord, milles määrati kinnipidamisasutustes 

läbiviidavate usutalituste kord ja viis. Seoses kinnipidamiskohtade ameti muutmisega 

täitevametiks uuendati ka kinnipidamisasustustes käivate vaimulikega seotud regulatsioone 

ning võeti kasutusele vanglavaimuliku mõiste. Kui senini teeniti vanglates vabatahtlikkuse 

alusel, siis alates 1997. aastast asusid vanglatesse tööle esimesed kaplanid. Sellest järgmise 

olulise sammuna loodi 2000. aastal Justiitsministeeriumi vanglate osakonda nõunik-

peakaplani ja vanemkaplani ametikoht, kelle ülesandeks sai vanglates vaimuliku teenimise 



29 

 

korralduse loomine. (Rohtmets, 2018, lk 258-259) Koos peakaplaniga töötab magistritöö 

koostamise ajal Eesti vanglates 16 kaplanit. 

Eestis reguleerib käesoleval ajal vangistuse täideviimist vangistusseadus, mille paragrahv 

62 sätestab, et vangla tagab kinnipeetavale tema usuliste vajaduste rahuldamise. VangS § 

26 lg 1 kohaselt on kinnipeetaval piiramatu vaimulikuga kohtumise õigus. Sealjuures ei 

defineerita „vaimuliku“ mõistet, kuid KiKoS § 2 ja 20 kohaselt mõeldakse selle mõiste all 

ilmselt usuühendusse kuuluvat isikut, sealjuures määratleb usuühendus oma vaimulikule 

nõuded ise. Justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskirja“ § 10 lg 11 alusel on 

kinnipeetavatel õigus osaleda usutalitustel vangla päevakavas ettenähtud ajal ning see 

annab vaimulikule õiguse kasutada usutalituse pidamiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas 

armulaua veini. Lisaks tuuakse välja, et kinnipeetavale on usuline kirjandus ja ususümbolid 

lubatud ka kartseris. Oluline on tähelepanu juhtida KiKoS § 9 lg 1, mille kohaselt on 

kinnipeetaval õigus oma usulisi talitusi praktiseerida juhul, kui see ei kahjusta avalikku 

korda, tervist, kõlblust, asutuses kehtestatud korda ega teiste seal viibivate isikute õigusi 

ehk sätestatakse usuvabaduse piirangu alused. (Olesk, 2015, lk 688) Usuvabaduse tagamine 

ei tohi välistada julgeoleku tagamist, mis vangla kontekstis on üks olulisi eesmärke. 

Nii VangS § 62 täitmisel kui põhiseadusliku usuvabadusnõude tagamisel on oluline roll 

kaplanil ja kaplaniteenistusel, tänu kellele on vangil võimalus kohtuda vaimulikuga, 

osaleda jumalateenistusel, saada hingehoidlikku abi ja muud usulist teenimist. Et 

usuvabadus on üks inimväärikuse alustalasid ning tänapäeva õigusriik eeldab selle tagamist 

ka vangistuse tingimustes, on kinnipeetavate usuliste vajaduste rahuldamine elementaarne. 

Eestis on vanglakaplanitele esitatavad nõuded ning kaplanitöö alused koondatud 2012. 

aastal Justiitsministeeriumi poolt välja antud kaplaniteenistuse käsiraamatusse „Vanglate 

kaplaniteenistus ja usuline töö vanglas“. Selle alusel eeldab kaplani ametikoht nii 

vaimulikuks kui riigiametnikuks olemist – ühelt pool on ta oma kiriku poolt lähetatud ning 

osa kiriku struktuurist, teisalt aga osa vanglateenistusest ning kohustub järgima sealset 

töökorraldust ja reegleid. Sealjuures on ta, enamasti erinevalt muust vanglapersonalist, see, 

keda kinnipeetav saab täiesti usaldada ning kelle töös olulisel kohal olev pihisaladuse 

hoidmise nõue vastab riiklikul tasandil õigusele keelduda kohtus tunnistamisest. Kaplani 

ametikoha peamiste valdkondadena nähakse: individuaalse hingehoiu pakkumist, mis on 

ühtlasi kõige mahukam töövaldkond, jumalateenistuste ja teiste usutalituste läbiviimist, 

mida nähakse teise suure valdkonnana, usulise suunitlusega sotsiaalprogrammide 

läbiviimist, mis kannavad esmajoones taasühiskonnastavat eesmärki, 
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administratiivülesannete täitmist, mis tähendab muu hulgas ka näiteks koostööd erinevate 

kirikute ja kogudustega, vabatahtlike töö korraldamist, ususümboolika kambritesse 

võimaldamist, samuti nähakse nende ülesandena ka vanglateenistujate usulist ja eetilist 

nõustamist.  (Justiitsministeerium, 2012, lk 7-11)  

Vanglakaplani ametikohale asumine eeldab Eestis teoloogilist kõrgharidust, vaimulikku 

ordinatsiooni, vangla töökorralduse ning seda puudutavate õigusaktide head tundmist. 

Lisaks eeldatakse kaplanilt spetsiifilisi isikuomadusi nagu usaldusväärsus, eetiline 

tundlikkus, korrektsus ning osav suhtlemisoskus, seda ka keerulistes olukordades, mida 

vangla igapäevaselt pakub. Vanglasse tööle asudes tuleb kaplanil läbida baasõppekursus, 

lisaks on kaplanile ette nähtud tema tööd toetavad koolitused. (Justiitsministeerium, 2012, 

lk 9) 

Eestis antakse Kutsekoja poolt kinnitatud standardi alusel Eesti Kaplanite Kutseühingu 

poolt välja kutsetunnistusi, mille kompetentsid on jumalateenistuste ja usuliste talituste 

korraldamine ja läbiviimine, koostöö erinevate usuliste ja ühiskondlike ühendustega, 

hingehoidlik nõustamine, koolitamine, kriisiabi, kutsealase tegevuse arendamine ja 

juhtimine, ennetustöö. Kuna kutsetunnistuse omandamine on vanglakaplanitele vabatahtlik 

ega ole eraldi nõue kaplaniks tööle kandideerimisel, on kaplani kutsetunnistuse taotlejate 

hulk jäänud töö autorile teadaolevalt tagasihoidlikuks. (Kutsekoda) 

Eestis oli 28.12.2021 seisuga oma usulisest kuuluvusest Vanglateenistusele teada andnud 

739 kinni peetavat isikut, mis, arvestades Vanglateenistuse kodulehe andmeid 

kinnipeetavate koguarvu kohta, tähendab, ligikaudu 30 % kõikidest eesti vanglates kinni 

peetavates isikutest, on end religiosselt määratlenud. 
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* K.a. konfessioonita kristlikud usklikud, otsijad, kes võtavad osa jumalateenistustest või vahistatutena 

individuaalvestlustest. 

Joonis 2. Eesti kinni peetavate isikute usuline kuuluvus 28.12.2020 seisuga (Andmed 

saadud peakaplanilt; autori koostatud) 

Eestis on 28.12.2020 seisuga 39 moslemist kinni peetavat isikut, kellest 20 on sunniidid, 6 

šiiidid ning 13 kas ei soovi usulahku avaldada või ei määratle seda. Kuigi 

Kaitsepolitseiameti 2019/2020. aasta aastaraamatu hinnangul on reaalne terrorismioht 

Eestis endiselt madal ning siinne islamikogukond valdavas enamuses rahumeelne, ei 

tähenda see siiski ohu täielikku puudumist. annab nii 2016. aastal tehtud esimene 

süüdimõistev kohtuotsus terrorismikuritegude toetamise eest kui ka info välisriikidesse 

võitlema läinud isikutest ning nende peredest, kes võivad Eestisse naasta, selge 

indikatsiooni, et valmisoleku vajadus radikaliseerunud vaadetega inimeste kinnipidamiseks 

vanglates on Eestis juba olemas. 

Lisaks jumalateenistuste ja usutalituste läbiviimisele ning kinni peetavatele isikutele 

hingelise ja usulise toe pakkumisele on kaplanite igapäevatöös olulisel kohal ka vangistuses 

viibivate isikute kuulamine, miski, mida ülejäänud vanglapersonal tihtipeale ei tee ega 

saagi samal viisil teha kui kaplanid. Sealjuures leiavad kaplanite juurde sageli tee ka 

mittereligioossed kinni peetavad isikud, kellel kaplanid on aidanud läbi nõustamiste ja 

hingehoidlike vestluste vanglarežiimiga kohaneda ning kes on kabelis käimise juures 
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toonud positiivsena välja asjaolu, et selle käigus saavad nad eemale kambrist, 

kambrikaaslastest ning võimaluse rahus mõelda, mis vangla keskkonnas ei pruugi olla 

elementaarne hüve. Mõnes mõttes läbib vanglakaplani institutsiooni huvitav vastuolu – 

olles tegelikult selgelt religioosselt motiveeritud ning teatavate ideoloogiliste ja moraalsete 

vaadetega, teenivad nad siiski sekulaarses keskkonnas ja tihti ka sekulaarset sihtgruppi. 

Teisisõnu, kaplanite roll on religioosse toe pakkumise kõrval üha enam ka lihtsalt 

kinnipeetavate humaanne ja moraalne toetamine, laskumata sealjuures alati liigselt 

religioossesse sfääri. (Todd, 2011, pp. 20-22; 33)   

 

1.5 Vanglakaplanite roll radikaliseerumisvastases tegevuses – selle 

märkamisel ja sellele reageerimisel 

 

Globaliseerumise, rände ning üleilmastunud kuritegevuse tõttu on Euroopa vanglates väga 

erineva usulise ja kultuurilise taustaga kinnipeetavaid, mis loob vanglatele kohustuse nende 

usulisi vajadusi rahuldada ning erinevate konfessioonide usuesindajatega kohtumisi 

võimaldada. (Furseth & Kühle, 2011, p. 123; Todd, 2011, p. 20) Seoses vanglates toimuva 

radikaliseerumisega islamiusuliste kinnipeetavate seas on hakatud tähelepanu pöörama 

võimalusele rakendada vanglakaplaneid radikaliseerumisvastases ennetustöös. 

Vanglakaplaneid ja –imaame on hakatud nägema olulise ressursina tänu nende heale 

ligipääsule kinnipeetavate religioossetele ja ideoloogilisetele veendumustele. (Todd, 2011, 

pp. 31-32)  

Olulisim põhjus, miks just kaplaniinstitutsioon võiks olla see, kes jälgib vanglas aset leidvat 

radikaliseerumist ja ekstremismi, peitub selles, et kaplanid on oma sõltumatu ja positiivse 

kuvandi tõttu ning tänu erilisele positsioonile võitnud kinnipeetavate usalduse ja pääsevad 

sageli psühholoogiliselt lähedale ka neile vangidele, kellega muul personalil ei õnnestu 

kontakti saavutada. Kaplanite eriline positsioon väljendub muu hulgas näiteks vormi 

mittekandmises ja nende töö mittekaristavas iseloomus, ka on kinnipeetavad välja toonud, 

et kui tavalise vanglapersonaliga tunnevad nad selgelt staatuse erinevust, siis kaplanid 

suudavad luua olustiku, kus puudub tuntav jõuvahekord. Teisisõnu, neil puudub ülejäänud 

vanglapersonalile omane negatiivne aura, nad on vangla suletud keskkonnas välismaailma 

sümboliks ja omavad muidu inimese jaoks ebaloomulikus keskkonnas humaniseerivat rolli. 

Eelnimetatud põhjusel ja vaikimisvande (pihisaladuse pidamise nõude) tõttu on kaplanid 
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kinnipeetavate jaoks sageli usaldusisikuteks, kellega jagatakse infot, mida ülejäänud 

personalile ega kaasvangidele ei usaldata. Sealjuures jõuab kaplaniteni ka kinnipeetavate 

kultuurilisi ja usulisi vaateid puudutav info, sealhulgas võimalikud kõrvalekaldumised 

ühiskonna poolt tunnustatud peavooluveendumustest, mis radikaliseerumise tuvastamise 

seisukohalt on äärmiselt tähtis. (Todd, 2011, pp. 24-25; 31-33). 

Samal ajal leiab näiteks Neumann, et vanglakaplaneid ja –imaame ei tohiks sellegipoolest 

muuta pelgalt terrorismiekspertideks ja nende peamine väljund peaks ikkagi esmajoones 

olema vaimse nõustamise ja toe pakkumine (Neumann, 2010, p. 2). 

Magistriöö autori hinnangul on vangla kontekstis siiski oluline teadvustada, et sarnaselt 

teiste vanglaametnikega osalevad ka kaplanid vangistuse eesmärkide elluviimisel ja vangla 

nõudlik keskkond eeldab ka neilt võimalike julgeolekuohtudega kursisolekut. Nende 

teatava erilise positsiooni tõttu võib aga lihtsalt tekkida olukord, kus nii kaplanid ise kui ka 

vangla administratsioon nö unustab ära, et kaplanid on osa vanglateenistusest ja nad 

jäetakse infovahetusest välja. 

Sealjuures on tõenäoline ka see, et kaplanist võib, täiesti soovimatult, kujuneda vangla 

julgeoleku vaatest üks nõrk lüli, mida ei osata tähelegi panna. Seetõttu on oluline kaplanite 

järjepidev ja regulaarne koolitamine, mitte ainult baaskursuse pakkumine teenistusse 

astumisel. Näiteks on Suurbritannia vanglakaplanid öelnud välja, et sealsetes vanglates 

pakutavad koolitused on tegelikkuses ebapiisavad – neid pakutakse liiga vähe, sest 

eeldatakse, et kaplanite ettevalmistav väljaõpe annab juba piisava ettevalmistuse. Ühe 

olulise puudusena tuuakse aga välja uute kaplanite mentorlusprogrammi puudumine, mis 

tähendab, et õpitakse nö töö käigus ja iseseisvalt. Kui see vaimulike puhul mõnel muul 

juhul võikski nii olla, siis vanglate nõudlik ja spetsiifiline keskkond, kus on olulisel kohal 

julgeoleku tagamine ning vangistuse eesmärkide täitmine, eeldaks sisseelamisel suuremat 

tuge. (Todd, 2011, pp. 33-34) Näiteks Prantsusmaa puhul on puudusena välja toodud ka 

see, et lisaks üleüldisele vanglaimaamide nappusele on keeruline ka nende kvalifikatsiooni 

tõendamine, sest moslemitel puudub standardiseeritud imaamiharidus, mistõttu ei saa neilt 

ka diplomit nõuda. Vanglas teenivad imaamid on nö vabatahtlikud, kellelt, vastupidiselt 

teistele vanglaametnikele, ei nõuta ka baaskursuste läbimist. (Hellmuth, 2015, p. 991)  

Lisaks puudub vanglatel võimekus kindlaks teha, kas isikud, kes lähevad vanglasse 

eesmärgiga hoolitseda kinni peetavate isikute usuliste vajaduste eest, on vaadetelt 

mõõdukad või mitte. Selle tagajärjel on juba tuvastatud juhtumeid, kus radikaliseerunud 
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vanglaimaamid on pääsenud vanglatesse oma sõnumit levitama. (Neumann, 2010, p. 28) 

Siinkohal väärib mainimist, et ka Eestis on vanglaväliste vaimulike positsioon erinev 

teenistujate koosseisu kuuluvate kaplanite omast – vanglal puudub VangS § 1141 sätestatud 

kujul õigus sellisele isikule taustakontrolli läbi viia. See omakorda võib tekitada olukorra, 

kus seoses isikule usuvabaduse võimaldamisega jäetakse tagamata kohustus tagada vangla 

julgeolek. (Olesk, 2015, lk 700)  

Ameerika Ühendriikides on vanglaimaamide sertifitseerimise korda juba reguleerima 

hakatud. Seal on föderaalne vanglate büroo, The Federal Bureau of Prisons (FBOP) 

hakanud ekstremistide elimineerimise eesmärgil tegema vanglaimaamidele põhjalikku 

taustakontrolli, samuti on hakatud neile senisest rangemaid nõudeid esitama. Ka on asutud 

süstemaatiliselt koolitama FBOP liikmeid, et ka vanglaametnikud ise oleksid suutelised 

tuvastama näiteks äärmuslikke vaateid kajastavaid materjale ja radikaalsete 

kommentaaridega Koraani versioone. (Cilluffo et.al., 2006, pp. 117-118 ) 

2017. aastal koostas Cambridge’i Ülikooli islamiuuringute keskuse eestvedamisel 

vanglates religioonialaste küsimuste uurimisega tegelev Ryan J. Williams (Williams, 2017) 

raporti, mille eesmärk on tutvustada vanglaradikaliseerumise tendentsi Suurbritannias ja 

selgitas uusi radikaliseerumisvastase võitluse suundi. Valdkonda uurivate teadlaste ja 

praktikute koostöös valminud raportis tuuakse esile, et olulisim viimase kümnendi jooksul 

Suurbritannia kaplaniteenistuses toimunud muutus on see, et seoses vangide usulise 

kuuluvuse mitmekesistumisega on tekkinud üha suurem vajadus mittekristlike kaplanite, 

enim just vanglaimaamide järele, kuna märkimisväärselt on suurenenud moslemitest 

kinnipeetavate arv. Välja tuuakse oluline erinevus Prantsusmaa ja Suurbritannia vanglate 

vahel: esimestes on religiooni ja sealhulgas ka kaplanite osatähtsus viidud miinimumini, 

mis tähendab näiteks seda, et vanglates käivad kaplanid on enamasti vabatahtlikud, 

sealjuures vanglaimaamide tegevus, keda on võrreldes teiste usugruppide esindajatega 

oluliselt vähem, on enamasti täiesti tasustamata. Seevastu Suurbritannia on pärast 

aastatuhande vahetust oma süsteemi olemust kardinaalselt muutnud ning võtnud teiste 

usurühmade esindajate kõrval ka moslemitest kaplanid ametlikult vanglateenistuse 

liikmeteks ning andnud neile samad õigused ja kohustused, mis teistele ametnikelegi. 

Sealjuures on anglikaani kaplanite kõrval jäetud koordineeriva rolli täitmine üha enam ka 

moslemikaplanite kanda ehk vähendama on hakatud olukorda ,kus anglikaani kaplan oli 

„ainus tõeline kaplan“ vanglas. Vanglakaplanite ja -imaamide sujuv ja edukas teenistusse 
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integreerimine on seal loonud olukorra, kus nende kaasabil on suudetud edukalt ka 

radikaliseerumisjuhtumeid tuvastada.  (Williams, 2017, pp. 13-15) 

Samuti on Williamsi koostatud raporti kohaselt (2017, p. 21) vanglakaplanitest ja -

imaamidest saanud Suurbritannias oluline komponent vangla julgeoleku tagamisel. Tänu 

oma positiivsele ja sõltumatule kuvandile on nad vangide silmis respekteeritud ning 

usaldusväärsed, mistõttu jõuab nendeni palju konfidentsiaalset infot. Neile on antud 

põhjalik väljaõpe, viidud nad kurssi võimalike julgeolekuohtude ja –riskidega, neid 

kaasatakse nii juhtkonna taseme kui ka julgeolekualastele nõupidamistele ehk neid 

käsitletakse vanglasüsteemi olulise lülina. Olulisim raportis väljatoodud aspekt on aga 

edukas koostöö turvaosakondadega. Ka magistritöö autori hinnangul võiks just see olla 

eesmärk, mille poole püüelda, kuna koostööprotsessi käigus viiakse kokku oluline 

vanglakaplanitelt ja -imaamidelt tulev alginfo, mida vastava valdkonna eest vastutavad 

ametnikud analüüsivad ning millele vajaduse korral asjakohaselt reageeritakse. 

Kaplanite eripärana radikaliseerumise ennetamisel ja julgeoleku tagamisel vanglates 

märgitakse Williamsi koostatud raportis nende oskus pakkuda selle protsessi käigus 

kinnipeetavatele moraalset tuge ja hoolitseda samaaegselt nende religioossete vajaduste 

eest. Kuid ühtlasi on see kaplanitele ka suureks proovikiviks, kuna nad peavad täitma 

justkui kaht rolli – nii julgeolekutöötaja kui ka vaimuliku oma. (Williams, 2017, p. 22) Siin 

avaldub ka magistritöö autori arvates vangalkaplani ameti suurim paradoks – olgugi, et 

tegemist on vaimulikuga, eeldab vanglakeskkond selgelt orienteerumist ka 

julgeolekuteemades, mistõttu on teatav kahe rolli kandmine vanglakaplani puhul 

paratamatu. Kuigi näiteks Suurbritannia näitel ei aktsepteeri mõned vangid riigi määratud 

ja väljaõpetatud imaame, sest tegemist on siiski süsteemi osadega, pole see siiski laialdane 

probleem ning enamik moslemeid suhtub neisse pigem positiivselt, teadvustades, et nad on 

lisaks teoloogiaharidusele ka vangla poolt põhjaliku väljaõppe saanud ehk nad on „osa 

süsteemist“ (Williams, 2007, pp. 33-34). 

Ühe radikaliseerumisvastase suunana on Suurbritannia vanglad valinud hariduse ja 

religiooni kasutamise, mis tähendab, et radikaliseerunud kinnipeetavaid suunatakse 

koostöös vanglaimaamidega palvekoosolekutel ja teoloogiliste arutelude käigus nö õigele 

teele ehk peavooluislamisse. Selle „pehme“, kuid tõhusa meetodi kasutamine annab 

vanglaimaamidele radikaliseerunute rehabiliteerimisel kahtlemata olulise rolli. (Awan, 

2013, p. 379) 
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Bremeni ülikooli juures töötava sotsioloogi Eduard Matti ja välispoliitika uurimisega 

tegeleva Ivo Lisitzki käsitluses on vanglaimaamidel äärmiselt oluline roll küll 

radikaliseerumise ennetamisel ja deradikaliseerumisprotsessis, kuid neid ei tohiks kaasata 

radikaliseerumisvastasesse võitlusesse ega käsitleda neid julgeolekuametnikena. 

Vanglaimaamid ja -kaplanid saaksid olla oluline ressurss, kes suudaks ümber lükata 

džihadistlikke ideoloogiaid ning pakkuda nende kõrvale legitiimseid alternatiive. Nad 

saaksid avardada radikaliseerunud kinnipeetavate religioosset maailmapilti ja suurendada 

nende selleteemalist dialoogivõimet, kuna tihtipeale on just teadmatus ja religioosne 

harimatus üks põhjus, miks hakatakse lihtsa ja turvalisena näiva lahendusena salafistlikke 

ideid järgima. Sama oluline roll on aga moraalse ja hingehoidliku toe pakkumine, mida 

samuti just vanglaimaamid nö neutraalsete ametnikena edukalt teha saaksid. Eetilised ja 

moraalsed dilemmad, samuti läheduse puudumine ja perest eemalolek, isoleeritus jne on 

asjaolud, mille tõttu võib kinnipeetav pöörduda radikaalsete ideoloogiate poole. Kui 

vanglaimaam või -kaplan suudab õigel hetkel sekkuda ja hingehoidlikku abi pakkuda, võib 

see radikaliseerumist vältida või olla abiks deradikaliseerumisel. (Matt & Lisitzki, 2017, 

pp. 478-479) 

Enne vanglaimaamide positiivse rolli mõistmist radikaliseerumisvastases võitluses, suhtuti 

neisse pigem eelarvamusega ja nende tööd vanglates toetati riiklikult vähe. Eelkõige oli see 

seotud juhtumitega, kus radikaalsete vaadetega imaamid olid pääsenud vanglasse ja saanud 

võimaluse kinnipeetavatele oma radikaalseid ideid jagada. Pärast 2001. aastal toimunud 

rünnakut New Yorgi kaksiktornidele vähenes imaamide vastane usaldus veelgi ja nende 

vanglates tegutsemise soodustamise asemel prooviti neid pigem vanglatest eemale hoida. 

Suurem osa Euroopa riike, välja arvatud Holland, kes investeeris imaamidesse kui 

olulistesse komponentidesse radikaliseerumisvastases võitluses juba 1990-ndatel ning 

Hispaania, kes on sel teemal jätkuvalt ükskõikne, mõistis vanglaimaamide rolli olulisust 

siiski 2000-ndate keskpaigas. Paljudes lääneriikides on hakanud kaplanitesse rohkem 

panustama ning neilt ka rohkem ootama. Neile on kehtestatud keelenõudeid, korraldatakse 

koolitusi ja treeninguid, samuti nõutakse neilt ametliku väljaõppe läbimist. (Neumann, 

2010, p. 33)  

Ka on jõutud ühtsele arusaamisele, et stabiilne vanglaimaamide esindatus aitaks vähendada 

isehakanud ja radikaliseerunud vaadetega imaamide esile kerkimist ning aitaks islamisse 

pöördunud kinnipeetavatel järgida peavooluislamit. (Hamm, 2010, p. 33; Khosrokhavar, 

2014, p. 67; Olsen, 2008, p. 1) Selle juures on aga oluline, et vanglaimaamid oleksid 
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pädevad tuvastavamaks võimalikke radikaliseerumisjuhtumeid – selle eelduseks on 

korralik ja süstemaatiline väljaõpe ning põhjalik värbamisprotsess (Hellmuth, 2015, p. 

989). Seni tehtud teadusuuringutest on selgunud, et moslemitest kinnipeetavad tunnevad 

siiski lisaks muule oma usu praktiseerimiseks vajaliku mittevõimaldamisele puudust ka 

kvalifitseeritud vanglaimaamidest.  (Furseth & Kühle, 2011, p. 123) 

On ilmselge, et isegi piisava hulga koolitatud kaplanite ja imaamide olemasolul poleks 

radikaliseerumisvastane võitlus vanglas tõhus ilma eri osapoolte koostööta. Teisisõnu oleks 

vajalik, et vaimulike, valvurite, psühholoogide, sotsiaaltöötajate, haridustöötajate, 

meditsiinipersonali, julgeolekutöötajate ja ka juhtkonna vahel toimuks pidev infovahetus 

ja suhtlus ning et iga ametnik teaks, mida saadud infoga teha. (Hellmuth, 2015, p. 992) 

Loetud allikate põhjal saab järeldada, et kaplanitel on radikaliseerumisvastases võitluses 

kahtlemata oluline roll. Kuigi sellealane praktika on riikides erinev, on paljudes riikides 

siiski mõistetud, et kaplanid pääsevad suuresti tänu oma positiivsele ja neutraalsele 

kuvandile kinni peetavatele isikutele teistest vanglatöötajatest psühholoogilisel tasandil 

lähemale. Selle tõttu võiksid neil võrreldes ülejäänud vanglapersonaliga olla paremad 

eeldused radikaliseerumisilmingute tuvastamiseks. Samal ajal eeldab see teatavaid 

spetsiifilisi kompetentse, et osataks radikaliseerumisilminguid võimalikult varajases 

staadiumis ära tunda. Töö autor peab siinkohal olulisimaks religioosse personali, aga ka 

ülejäänud vanglatöötajate süstemaatilist ja regulaarset koolitamist ning ühtses infoväljas 

hoidmist. Eesmärk peab see, et asjadest saadaks ühtmoodi aru.   
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2. VANGLAKAPLANITE RADIKALISEERUMISALASE 

TEADLIKKUSE UURIMUS  
 

Magistritöö teise osa esimeses alapeatükis antakse ülevaade vanglakaplanitega läbi viidava 

uuringu metoodikast ja valimist. Teises alapeatükis esitatakse teoreetilise raamistiku alusel 

loodud küsimustiku põhjal läbi viidud ekspertintervjuude analüüsi tulemused. Neljandas 

alapeatükis tehakse töö sissejuhatuses esitatud uurimisküsimustele  vastates uuringu 

järeldused ning viimases alapeatükis tehakse selle alusel autoripoolsed ettepanekud. 

2.1 Metoodika ja valim 
 

Sissejuhatuses seatud uurimisküsimustele vastuste saamiseks on antud töös kasutatud 

kvalitatiivset uurimismeetodit. Kuna kvalitatiivne meetod keskendub peamiselt 

arusaamade, uskumuste, kogemuste, veendumuste ja hoiakute uurimisele, on see töö autori 

hinnangul antud teema uurimiseks efektiivseim. (Flick, 2009, p. 14) Kuna uuritakse 

suhestumist mingi kontseptsiooni suhtes, millegi subjektiivset kogemist, siis kasutatakse 

uurimisstrateegiana fenomenograafilist uurimust (Åkerlind, 2005, p. 322). Sealjuures on 

uuritav fenomen antud töös vanglaradikaliseerumine. Fenomenograafiline uurimus tegeleb 

erinevate arusaamade uurimisega ning üldine arusaam kujuneb seostest subjekti ja uuritava 

nähtuse vahel (Larsson, & Holmström, 2007, p. 56).  

Andmekogumise meetodina kasutatakse poolstruktureeritud intervjuusid, mille raames 

plaaniti kaplanite puhul kasutada kõikset valimit ning viia ekspertintervjuu läbi kõigi 15 

töö kirjutamise hetkel ametis oleva vanglakaplaniga. Lisaks viidi läbi ekspertintervjuu ka  

peakaplaniga, kelle ametikoht allub Justiitsministeeriumi asekantslerile vanglate alal ning 

kelle tööülesanded  erinevad kaplanite omadest olulisel määral. Seetõttu olid peakaplanile 

esitatud küsimused kaplanitele esitatutest mõnevõrra erinevad. Samuti selgus esimeste 

intervjuude käigus, et teema vajaks ka akadeemilist ehk antud töö kontekstis 

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži poolset vaadet. Seetõttu otsustati intervjueerida ka 

vanglaametnikke ette valmistava ja vanglate koolituskavade eest vastutava justiitskolledži 

direktorit, kellele esitatud küsimused erinesid samuti mõnes erialaspetsiifilises aspektis 

kaplanitele ja peakaplanile esitatud küsimustest.  

Poolstruktureeritud intervjuud on üks levinumaid ning efektiivsemaid fenomenograafilise 

uurimismeetodi, aga ka üleüldiselt kvalitatiivse suuna puhul üks enim kasutatud 
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andmekogumisviise, kuna see võimaldab vajadusel esitada täiendavaid küsimusi ning 

võimaldab väga põhjalike tulemuste saamist (Flick, 2009, p.156; Larsson, & Holmström, 

2007, p. 56).  

Uurimisinstrumendi loomise aluseks on töö sissejuhatuses sõnastatud uurimisküsimused. 

Kuna uurimistulemuste analüüsi ja järelduste põhjal saab vastata sissejuhatuses seatud 

uurimisküsimustele, saab väita, et valitud oli sobiv uurimismeetod.  

Ekspertintervjuud plaaniti algselt läbi viia füüsiliselt kohtudes. Tulenevalt riigis valitsevast 

pandeemiaohust kavatseti selleks aga kasutada Skype for Business keskkonda, kuna 

vastajate esmase info põhjal oli neil vanglas sellele keskkonnale ligipääs olemas. 

Intervjuude läbi viimise käigus selgus, et kõigi intervjueeritavate arvutid siiski ei 

võimaldanud Skype for Business vahendusel vestelda, mistõttu oli seda keskkonda 

võimalik kasutada seitsme vastajaga vestlemiseks, kahe puhul tuli kasutada telefoni ning 

nelja intervjueeritavaga tuli kohtuda füüsiliselt, kuna nende töökeskkond videolahenduste 

kasutamist ei toetanud.  

Tulenevalt pandeemiaolukorrast riigis, mis mõjutas teataval määral ka vanglate 

töökorraldust, ei õnnestunud kõikide kaplanitega läbi viia ekspertintervjuusid plaanitud 

kujul ja kaks intervjuud viidi läbi gruppides, millest ühes osales kolm ja teises neli 

intervjueeritavat. Samuti õnnestus ühelt intervjueeritavalt, kellega oli küll vestlus eelnevalt 

kokku lepitud, saada tema enda soovil vaid kirjalikud vastused. Suurimaks probleemiks 

kujunes töö kirjutamise seisukohast see, et ühe vangla kolme kaplaniga ei õnnestunud 

intervjuusid läbi viia. Hoolimata korduvatest autori poolsetest katsetest kaplanitega kontakt 

luua, et intervjuudeks ajad kokku leppida, ei õnnestunud neilt tagasisidet saada. Töö autor 

on teadlik, et taolise andmekogumise meetodi puhul, kus osa intervjuusid on läbi viidud 

personaalselt, osa gruppides ning ühe puhul on info saadud kirjalikul teel, on saadud 

tulemused pisut erineva kaaluga – personaalselt vesteldes on ühelt intervjueeritavalt 

võimalik saada põhjalikumat ning ausamat infot, samas kui grupi puhul tekib enamasti üks 

aktiivsem kõneleja ning ülejäänud kas nõustuvad temaga või vaidlevad vastu. Lisaks on 

erineva kaaluga ühe vastanu saadetud kirjalikud vastused, mis on suulisest vestlusest 

kahtlemata vähem informatiivsed, kuna puudub võimalus jooksvalt täpsustavaid küsimusi 

esitada. Samuti on kirjalikult antud vastused tavaliselt rohkem läbi mõeldud ning alati jääb 

võimalus konsulteerida kolmanda osapoolega. Antud töö kontekstis saadud vastuste puhul 

autor seda siiski ei kahtlusta. Siiski polnud kahe läbi viidud grupiintervjuu puhul tajutav, 
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et keegi intervjueeritavatest oleks täielikult kõrvale jäänud või mingil põhjusel arvamuse 

avaldamisest loobunud. Samuti olid kirjalikult saadud vastused kõigele vaatamata 

ammendavad. Saadud tulemustes oli märgata mõtete kordumist, mis viitab sellele, et 

vastanute arv oli piisav. Kuna kogutud info võimaldas vastata töö sissejuhatuses seatud 

uurimisküsimustele, saab väita, et info kogumine siiski õnnestus. Küll aga eelistaks autor 

ja soovitaks teistel analoogsete teemade uurijatel ning fenomenograafilise strateegia 

rakendajatel võimalusel viia intervjuud läbi individuaalselt, kuna see võimaldaks koguda 

oluliselt põhjalikumat infot ning saada uuritava kontseptsiooni suhtes personaalsemat 

tunnetust.  

Kõigile vastajatele, välja arvatud kahele, kelle puhul on isik tuvastatav ja kes andsid selleks 

nõusoleku, tagatakse töös koodnimede andmise läbi anonüümsus. Uurimuse tulemuste 

seisukohast on oluline välja tuua ka intervjueeritavate staažid, sest pikema staažiga ning 

intervjueeritavatel on suure tõenäosusega teema osas teistsugune tunnetus kui äsja süsteemi 

sisenenutel. Kuna vanglakaplanite väikese arvu tõttu oleks vastanute staaži välja tuues 

nende isikud kergesti tuvastatavad, pidas autor intervjueeritavatele suurema anonüümsuse 

tagamiseks otstarbekaks grupeerida staažid järgmiselt: 0-5 aastat, 5-10 aastat, 10-15 aastat, 

15-20 aastat. Enne intervjuude läbiviimist tutvustati vastanutele töö sisu, metoodikat ja 

eesmärki, samuti küsiti nõusolekut vestluste salvestamiseks ning hilisemaks 

analüüsimiseks. Sealjuures jäeti teadlikult sisustamata termin „radikaliseerumine“, et 

selguks vastanute isiklik tunnetus ja suhestumine antud teemasse. Andmete analüüsi 

läbiviimiseks transkribeeriti salvestatud materjal, välja arvatud ühe intervjueeritava puhul, 

kes saatis vastused kirjalikult. Salvestamise ja transkribeerimise teine eesmärk on uuringule 

kontrollitavuse ja korratavuse ehk reliaabluse tagamine. Grupiintervjuud otsustas autor 

eraldi failideks jagada, kuna uuriti vastanute isiklikku tunnetust ja kahe grupiintervjuu 

puhul väljendasid vastanud oma isiklikku tunnetust, mitte ei loonud ühist grupivaadet. 

Saadud materjal analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodi abil. Analüüsi käigus läbiti 

järgmised etapid: 1. leiti tekstist tähenduslikud üksused; 2. rühmitati tähendusüksused, et 

neist tekiksid kategooriad; 3. kirjeldati kategooriaid ja kategooriate vahelisi suhteid, 

eesmärgiga kategooriad üksteisest eristada. (Laherand, 2008, lk 147-155) 

Tabel 1 Intervjueeritavad (autori koostatud) 

Eksperdi 

kood 

Intervjuu/ 

küsitluse 

läbiviimise viis 

Intervjueerita-

va staaž 

Intervjeeritava 

ametikoht 

Intervjuu 

läbiviimise 

aeg 

Intervjuu 

kestus 
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E1 kirjalikult 15-20 aastat vanemkaplan 3.05.2021 - 

E2 Skype 

vahendusel 

15-20 aastat kaplan 9.03.2021 40:08 

E3 Skype 

vahendusel 

10-15 aastat kaplan 9.03.2021 40:08 

E4 Skype 

vahendusel 

0-5 aastat kaplan 9.03.2021 40:08 

E5 telefoni teel 0-5 aastat kaplan 11.03.2021 38:47 

E6 intervjueeritava  

töökohas 

10-15 aastat +12 

aastat 

vabatahtlikuna 

kaplan 15.03.2021 45:38 

E7 intervjueeritava  

töökohas 

15-20 aastat vanemkaplan 15.03.2021 45:38 

E8 intervjueeritava  

töökohas 

15-20 aastat vanemkaplan 15.03.2021 45:38 

E9 intervjueeritava  

töökohas 

0-5 aastat kaplan 15.03.2021 45:38 

E10 Skype 

vahendusel 

0-5 aastat peakaplan 18.03.2021 01:37:48 

E11 telefoni teel 0-5 aastat kaplan 19.03.2021 58:16 

E12 Skype 

vahendusel 

15-20 aastat Justiitskolledži 

direktor 

25.03.2021 45:08 

E13 Skype 

vahendusel 

10-15 aastat vanemkaplan 26.03.2021 37:55 

 

2.2 Intervjuud ja tulemuste analüüs 
 

Magistritöö teise osa teises alapeatükis analüüsitakse töö sissejuhatuses püstitatud 

uurimisküsimuste põhjal koostatud kategooriate ja koodide kaudu ekspertintervjuude 

tulemusi. Uurimisküsimuste põhjal on loodud järgmised uurimiskategooriad ja koodid: I 

vanglaradikaliseerumine, mille alla moodustusid koodid: aktuaalsus, teadlikkus, 

radikaliseerumisilmingute märkamine, vanglasüsteemi valmisolek radikaliseerumisega 

tegelemiseks; II vanglasüsteemi ootused vanglakaplanitele, mille all on koodid: ootused 

kaplani ametikohale, ootused kaplanitele radikaliseerumise märkamisel, ootused 

kaplanitele seoses radikaliseerumise märkamisele reageerimisega; III 

radikaliseerumisalane koolitussüsteem vanglateenistuses alakoodidega: 

koolitussüsteemi hetkeseis, koolitusvajadused, vanglaametnike religiooniteadlikkus, 
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vanglaametnike radikaliseerumisalane ettevalmistus; IV  vanglakaplanite 

rolliteadlikkus, mille alla moodustustati koodid: kaplanite roll vanglas ja kaplanite 

rolliteadlikkus radikaliseerumise märkamisel ja tuvastamisel  ning V vangla 

kaplaniteenistuses esindamata uskkondade vaimulikud, mille alla loodi koodid: 

religiooni roll vanglas, esindamata religioonid, vanglateenistuses esindamata vaimulike ja 

vabatahtlike töökorraldus, probleemkohad seoses kaplaniteenistuse esindamata 

religioonide esindajate ja vabatahtlike töökorraldusega. 

Tabel 1. Uurimisküsimuste põhjal loodud kategooriad ja koodid (Autori koostatud) 

Uurimisküsimus Kategooria: koodid 

1. Kuivõrd peetakse vanglaradikaliseerumist Eesti 

vanglates probleemiks?  

vanglaradikaliseerumine: aktuaalsus, teadlikkus, 

radikaliseerumisilmingute märkamine, 

vanglasüsteemi valmisolek radikaliseerumisega 

tegelemiseks 

2. Millised on vanglasüsteemi ootused 

vanglakaplanitele radikaliseerumise märkamisel ja 

sellele reageerimisel? 

vanglasüsteemi ootused vanglakaplanitele: 

ootused kaplani ametikohale, ootused kaplanitele 

radikaliseerumise märkamisel, ootused kaplanitele 

seoses radikaliseerumise märkamisele 

reageerimisega 

3. Kuidas toetab praegune vanglakaplanite 

täienduskoolitussüsteem kinni peetavate isikute 

radikaliseerumisilmingute tuvastamist? 

radikaliseerumisalane koolitussüsteem 

vanglateenistuses: koolitussüsteemi hetkeseis, 

koolitusvajadused, vanglaametnike 

religiooniteadlikkus, vanglaametnike 

radikaliseerumisalane ettevalmistus 

4. Milline on vanglakaplanite teadlikkus oma 

rollist radikaliseerumisvastases võitluses vanglas?   

vanglakaplanite rolliteadlikkus: 

kaplanite roll vanglas, kaplanite rolliteadlikkus 

radikaliseerumise märkamisel ja tuvastamisel   

5. Kuidas on korraldatud vangla 

kaplaniinstitutsioonis esindamata religioonide 

vaimulike ja vabatahtlike tegevus kinni peetavate 

isikutega? 

vangla kaplaniteenistuses esindamata 

uskkondade vaimulikud: religiooni roll vanglas, 

vanglateenistuses esindamata vaimulike ja 

vabatahtlike töökorraldus, probleemkohad seoses 

kaplaniteenistuse esindamata religioonide 

esindajate ja vabatahtlike töökorraldusega 

 

Kogutud info analüüsimist alustati kategooria vanglaradikaliseerumine kaudu, mis on 

ühtlasi ka fenomen, mille suhtes intervjueeritava grupi tunnetust ja hoiakuid uuringu käigus 

uuritakse. Esimese kategooria analüüsimisel leitakse vastus esimesele uurimisküsimusele 
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ehk selgitatakse välja, kuivõrd aktuaalseks probleemiks vastanud vanglaradikaliseerumist 

Eesti vanglates peavad. 

Töö teooriosale (lk 5) toetudes saab väita, et vanglaradikaliseerumine on näiteks 

Skandinaaviamaades ja mujal Euroopas käesoleval ajal aktuaalne probleem. Ka Eestis 

peetakse nii vanglaradikaliseerumist kui selle ennetamist strateegilisel tasandil oluliseks 

teemaks, kuna kinni peetavate isikute radikaliseerumise ennetamine on välja toodud ühe 

peamise planeeritud tegevusena Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 

2019–2022, samuti nähakse teemat jätkuvalt aktuaalsena Justiitsministeeriumi programmis 

2020-2023. Uurimisküsimustele vastamise eesmärgil soovis töö autor välja selgitada, 

kuidas tajuvad vanglaradikaliseerumise aktuaalsust Eestis nii vanglakaplanid, kaplanite 

tööd koordineeriv vanemkaplan kui ka vanglaametnike ettevalmistust korraldava 

justiitskolledži direktor. Vanglaradikaliseerumise aktuaalsuse osas olid üheksa kaplanit 

selgel seisukohal, et radikaliseerumine ei kujuta endast käesoleval hetkel probleemi, samuti 

ei nähtud võimalust, et sellest võiks Eesti kontekstis probleem kujuneda.  

Hetkel küll ei näe, et see aktuaalne oleks. Meile on ka koolitusi tehtud, nii et teoreetiline 

baas on olemas, et ära tunda, aga praktilist vajadust, et see Eesti vanglasüsteemis ette võiks 

tulla, seda ma ei näe. (E6, 2021) 

Mina ei näe seda probleemi. Selliseid religioosseid ühendusi on vanglates väga vähe, kust 

see välja võiks kasvada. No ei näe. Pigem võib seda hakata nägema poliitilisel tasandil, 

kus poliitilised arusaamad võivad põrkuda, sealt võib tulla konflikti. (E4, 2021) 

Ühe põhjusena, miks radikaliseerumine siinsetes vanglates ohtu ei kujuta, mainiti (E2, E7) 

esmalt moslemite vähesust vanglas, sealjuures peeti võimalust, et keegi neist 

radikaliseeruks, väga ebatõenäoliseks. Ka tajuti siinset moslemikogukonda rahumeelse 

ning rahvuspõhisena, kes on ühiskonda sulandunud ega kujuta endast radikaliseerumise 

kontekstis probleemi. Pigem võivad vastanute (E7, E8) sõnul ohtu kujutada konvertiidid, 

kelle puhul peeti tõenäosust, et nad religiooni radikaalselt tõlgendama hakkavad, 

suuremaks.  

Samas leidsid osad vastanutest (E5; E12; E10), et radikaliseerumine vanglates võib siiski 

mingil hetkel kujuneda tajutavamaks probleemiks, näiteks seoses muutuva rändepoliitikaga 

või erineva kultuurilise taustaga vangistatute arvu suurenedes. Samuti tõid kolm (E2, E3, 

E12) vastanut välja, et radikaliseerumine ei pruugi toimuda mitte religioosses, vaid 

poliitilises sfääris. Selle all peeti silmas nii äärmuslike poliitiliste vaadete kui erinevate 
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maailmavaadete põrkumist. Üks vastanu (E12), kelle informeeritus pärineb 

rahvusvahelistes töögruppides osalemistel, rõhutas religioosse radikaliseerumise kõrval 

just ideoloogilise radikaliseerumise võimalikku kasvu. Igal juhul leidis ta, et see on vaid 

aja küsimus, millal esimesed radikaliseerumisjuhtumid, kas religioosses või mõnes muus 

sfääris Eesti vanglatesse jõuavad. 

Oleks väga naiivne loota seda, et see (radikaliseerumine) siia ei jõua, sest võibolla ta ei 

pruugi toimuda isegi usupõhiselt, vaid näiteks poliitiliste vaadete põhiselt. (E12, 2021) 

Üks vastanu (E13) tõi aga välja, et radikaliseerumine võib probleemiks kujuneda juhul, kui 

usu praktiseerimist hakataks põhjendamatult piirama. Tema hinnangul oleks 

radikaliseerumine tõenäoline olukorras, kui usklikke hakataks mingil moel survestama või 

keelataks näiteks teatud usutraditsioonide järgimine. 

See (radikaliseerumine) võiks tekkida näiteks siis, kui keelata usuline hoolekanne Nii kaua 

kui kõik on lubatud, pole mõtet kuskile radikaliseeruda. Meil on olemas õigeusukaplanid, 

nelipühilased jne – kõik valik on laual olemas. (E13, 2021) 

Sellist seisukohta toetab ka töö teooriaosa (lk 20), milles kirjeldatakse samuti usklike 

ebaproportsionaalset piiramist kui üht radikaliseerumist soodustavad tegurit. Samas peaks 

vangla kontekstis teadvustama ning kinni peetavatele isikutele kommunikeerima, et sealses 

keskkonnas ei ole kõigi religioossete toimingute  ja traditsioonide järgimine 

julgeolekukaalutlustel võimalik. Töö autori hinnangul ei tunneta Eesti vanglakaplanid 

vanglaradikaliseerumist siinses kontekstis märkimisväärse probleemina ennekõike selle 

tõttu, et siinsetes vanglate pole radikaliseerunud vangide poolt toimunud rünnakuid ehk 

puudub reaalne kogemus antud fenomeni suhtes. 

Meil ei ole siin selliseid olukordi olnud, kus oleksime tuvastanud radikaliseerunud 

kinnipeetava. Pigem on  olnud lihtsalt agressiivsed kinnipeetavad, kelle osas siiani nõu on 

küsitud, kes on lihtsalt mingeid õigusi endale tahtnud. (E7, 2021) 

Ka Kaitsepolitseiameti (käesolev töö, lk 6) hinnangul on siinsetes vanglates tuvastatud vaid 

üksikuid radikaliseerumise ilminguid, mistõttu on vanglakaplanitel keeruline teemaga 

suhestuda ja radikaliseerumist aktuaalse probleemina tajuda. Samas ilmnes intervjuusid 

läbi viies, et teoreetiline teadmine, et mujal toimuvast on vastanutel siiski olemas. 

Enda radikaliseerumisalast teadlikkust hindas suurem osa vastanud vanglakaplanitest 

piisavaks, et radikaliseerumist ära tunda. Vaid hiljuti süsteemi sisenenud kaplanid leidsid, 
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et nende teadlikkus saaks parem olla, kuna neil pole vähese tööl oldud aja jooksul olnud 

veel võimalust radikaliseerumisalastel täiendkoolitustel osaleda (E9, E11). Enamus 

vastanuid leidis aga, et kui nende poole pöördutaks seoses vajadusega radikaliseerumist 

tuvastada, siis suudaksid nad seda tänu nii oma ettevalmistusele kui ka vanglasüsteemi 

poolt võimaldatud täiendkoolitustele teha. Mitmed vastanud (E2, E8, E10) nägid sealjuures 

olulist rolli teoloogilisel ettevalmistusel, mille käigus omandatakse nende hinnangul kõige 

põhjalikumalt teadmine selle kohta, mille alusel ära tunda, kui inimese religioosne 

praktiseerimine kaldub äärmustesse.  

Miks rõhutaksin akadeemilise teoloogilise kõrghariduse rolli, miks see on hea ja vajalik 

kaplanil vanglasüsteemi sisenemiseks, on see, et kui sul on teada põhimõisted, näiteks 

radikaliseerumine, ortodoksne käitumine usulises situatsioonis, teadmine, mis võivad olla 

võimalikud triggerid, religioonipsühholoogiline osa. Vajadus ja eeldus, et akadeemilisel 

tasandil kõik see läbitud, on süsteemi sisenemise eelduseks. (E10, 2021) 

Selle kõrval, nagu ka töö teooriaosas (lk 5, 15) ning asjakohastes strateegilistes 

dokumentides välja toodud, on oluline ja vältimatu  roll ka täiendkoolitustel, mille abil saab 

teadlikkust veelgi tõsta või radikaliseerumisalaseid algteadmisi pakkuda. 

Koodi radikaliseerumisilmingute märkamine selgitatakse välja, kes võiksid Eesti 

vanglate kontekstis olla potentsiaalsed radikaliseerumise märkajad, mis on oluline 

alusteadmiine töö eesmärgi saavutamiseks. Magistritöö teooriaosa esimese osa viienda 

alapeatüki põhja (lk 32) pööratakse vanglakaplanite rollile radikaliseerumise märkamisel 

mujal Euroopas üha rohkem tähelepanu. Kogutud materjali analüüsides selgus, et 

radikaliseerumise märkajatena nähakse Eesti vanglates neid vanglaametnikke, kes kinni  

peetavate isikutega igapäevaselt palju kokku puutuvad, neid ööpäevaringselt jälgivad ning 

nendega otseses kontaktis on. Leiti (E 2, E3, E6, E7, E12, E10), et just need ametnikud 

saaksid esmalt märgata, kui kinni peetava isiku käitumises midagi ebatavalist on. Sellist 

lähenemist toetab ka käesolevas töös lk 6 viidatud Peter P. Neumann, kes leiab samuti, et 

valvuritel ja teistel kinni peetavate isikutega lähedalt kokku puutuvatel ametnikel võiks olla 

radikaliseerumise esmaste märkajatena oluline roll, kuna nad jälgivad kinni peetavaid 

isikuid ööpäevaringselt ja elavad nendega mingis mõttes samas rütmis. 

Tõenäosus on kordades suurem, et kui näiteks kuskil mingis üksuses mingi grupp või keegi 

radikaliseeruma hakkab, siis seda näeb ikkagi valvur, kes viib läbi loendusi, kes jälgib 

kaameratest, kui sektor on lahti, et kes kellega ja kuidas suhtleb, kes hoiab omaette, kes 
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kasvatab habet jne. Kaplan, kui toob imaami vestlusruumi, siis on loetud minutid, kui ta 

kinnipeetavaga kohtub. Aga valvur ja kontaktisik näevad kindlasti rohkem. (E6, 2021) 

Kuigi kaplaneid ei nähta siinses vanglakontekstis potentsiaalsete esmaste radikaliseerumise 

märkajatena, nähakse (E6, E7, E10, E12) neid olulise komponendina radikaliseerumise 

tuvastamise protsessis ehk olukorras, kus teiste ametnike poolt on midagi ebatavalist 

märgatud ja oleks vaja kindlaks teha, kas tegemist on radikaliseerumisega või tavapärase 

religiooni praktiseerimisega.  

Siin on koostöömoment – kui kellelgi tekib kahtlus, siis peaks pöörduma kaplani poole. Kui 

leiti näiteks heebreakeelsed raamatud raamatukogust, siis pöörduti küll kaplani poole ja 

tuvastati, et üks neist oli pigem selline, mille lugemine eeldas pisut rafineeritumaid 

eelteadmisi. (E10, 2021) 

Autori hinnangul, mis põhineb empiirilise uuringu käigus kogutud materjalil, eeldaks nii 

kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamine kui nende edasine kinnipidamine 

spetsiifilise väljaõppe saanud eri kategooria ametnike koostööd, milles peaksid osalema nii 

valvurid, inspektor-kontaktisikud, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, psühhiaatrid kui ka 

kaplanid. Sealjuures oleks oluline analüüsida, kui suur hulk ametnikke 

radikaliseerumisalase väljaõppe peaks saama – ühelt poolt poleks ilmselt otstarbekas kõiki 

vanglas töötavaid ametnikke radikaliseerumisspetsialistideks koolitada, teisalt tuleks aga 

arvestada asjaoluga, et radikaliseerumine ei pruugi toimuda vaid nendes üksustes, kus 

töötavad väljaõppe saanud ametnikud. Ehk mingil määral peaks ilmselt igal vanglas 

töötaval ametnikul olema teadlikkus ja oskus radikaliseerumist märgata. 

Töö teooriaosas (lk 23) on  mainitud ekstremismiüksusi, kes on loodud näiteks 

Suurbritannias ja Belgias ja kelle eesmärk on radikaliseerumisega seotud info koondamine, 

tõlgendamine, analüüsimine ning selle alusel edasise tegevuse koordineerimine. Autori 

hinnangul võiks taoline, kuid Eestile kohandatud lahendus olla otstarbekas ka siinses 

kontekstis. 

Selgitamaks välja vanglasüsteemi valmisolekut antud teemaga tegelemiseks, analüüsiti 

intervjuude käigus kogutud infot läbi koodi vanglasüsteemi valmisolek 

radikaliseerumisega tegelemiseks. Üks intervjueeritav (E12) väitis, et tema hinnangul 

pole siinne vanglasüsteem radikaliseerunud või radikaliseeruva kinni peetava isikuga 

tegelemiseks veel valmis.  
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Et kui meil täna oleks keegi radikaliseerunud vang, siis mina arvan, et vanglateenistus 

tegelikult lõpuni ei teaks, mida teha. Või kuidas käituda. (E12, 2021) 

Samas rõhutasid nii eksperdid E10 kui E12, et hetkel peaks olema rõhk 

radikaliseerumisalase teadlikkuse tõstmisel ja ettevalmistaval tegevusel, kuna vaatamata 

sellele, et vanglaradikaliseerumine pole praegusel hetkel Eesti vanglates märkimisväärne 

probleem, ei saa eeldada, et olukord jääbki selliseks. Kuna teistes Euroopa riikides on 

vanglaradikaliseerumise teemat uuritud ka akadeemilisel tasandil, oleks ka töö autori 

hinnangul oluline end välisriikide uuringutega kurssi viia ja seeläbi teadlikkust luua. 

Ühe vastanu poolt (E10) võeti teema kokku järgmiselt – reaalsete kogemuste ja 

marginaalsete radikaliseerumisilmingute vähesuse tõttu kujuneb olukord ilmselt selliselt, 

et oodatakse ära esimene intsident ning seejärel kujundatakse välja praktikad. 

Autori hinnangul pole taoline teemale lähenemine kuigi otstarbekas, kuna töös välja toodud 

mujal riikides toimunud sündmusi analüüsides nähtub, et ka  ühe kinni peetud isiku 

radikaliseerumise tagajärjeks võivad olla ulatuslikud ja traagilised tagajärjed. 

Teisele uurimisküsimusele vastamiseks  ning teema raamimiseks oli autori hinnangul 

esmalt oluline kategooria vanglasüsteemi ootused vanglakaplanitele kaudu välja 

selgitada nii vanglasüsteemi ootused kaplani ametikohale üleüldiselt kui ka ootused seoses 

radikaliseerumisvastase tegevusega. Selleks selgitati esmalt koodi vanglasüsteemi 

ootused kaplani ametikohale kaudu välja, mis ootused on vanglasüsteemil kaplanitele nii 

nende enda tunnetuse kohaselt kui ka Justiitsministeeriumi vanglate osakonnas töötava 

peakaplani ja Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktori hinnangul.  

Intervjuude analüüsist selgus, et kaplanite (E1-E11) enda tunnetuse kohaselt  oodatakse 

neilt eelkõige vaimuliku toe pakkumises, kuid osa intervjueeritutest (E2, E4, E6, E7) 

rõhutas samaaegselt ka ametnik olemist.  

Kolm vastanut (E5, E7, E13) nimetasid oma ülesannetena veel teiseusuliste vangide 

usuliste vajaduste rahuldamise võimaldamist ning vabatahtlike vanglas käimise 

koordineerimist. Välja toodi ka ootused seoses teiste ametnike nõustamine 

religioonispetsiifilistes küsimustes ja neile vajaduse korral hingehoidliku toe pakkumine, 

mida mainis kaks intervjueeritud kaplanit (E6, E7). Oluliste tegevustena märgiti veel (E6, 

E7, E9, E10, E11) religioosse sümboolika, kirjanduse ja religiooni praktiseerimiseks 

vajalike esemete tõepärasuse hindamist ning esemete ja sümboolika kinnipeetavateni 
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jõudmise korraldamist. Üks vastanu (E6) tõi olulise tegevusena, kuhu vangkaplanid 

panustavad,  välja sõltlastele mõeldud sotsiaalprogrammide läbi viimise. Kuna suur osa 

kinnipidamisasutustes viibivatest isikutest on mingi sõltuvushäirega, võtab sellega 

tegelmine vastanud eksperdi sõnul suure osa ka kaplanite tööajast. 

Enda rolli VangS § 62-s sätestatud usuvabaduse tagamisel rõhutas üks vastanud kaplan ja 

kaplanite rolli usuvabaduse tagamisel märkis ka üks igapäevaselt vanglas mitte töötav 

vastanu (E10). 

Kaplanite ülesanne on eelkõige usuvabaduse tagamine. Esmaselt oma uskkonna liikmetele 

jumalateenistuste, talituste ja usuõpetuse läbiviimine. (E1, 2021) 

Eelnevale tuginedes saab väita, et kaplanite enda tunnetuse kohaselt oodatakse neilt  

eelkõige hingeabi pakkumist ning nende peamine eesmärk on kinni peetavate isikute 

usuliste vajaduste rahuldamine. Kuigi iga vastaja tõi välja pisut erinevaid nüansse selle 

osas, mida ta endale pandud ootuste osas tunneb, ühtis küsitletud sihtgrupilt saadud info 

siinse töö teooriaosas lk 29 välja toodud ootustega kaplanitele. 

Vastanud kaplanid ei toonud eraldi välja endale seatud ootustena rolli vangla julgeoleku 

tagamisel ning kinni peetavate isikute õiguskuulekale teele suunamisel, kuid ka see seos 

toodi välja ühe intervjueeritava (E10) poolt, kes igapäevaselt vanglas ei tööta. 

Kõik talitused tegelevad ju vanglas ühel eesmärgil – retsessiivsuse vähendamise. See on 

ühisele tegevusele suunatud koostöö. (E10) 

Ühe aspektina mainiti (E10) kaplanite rolli ametnike religiooniteadlikkuse tõstmisel, mille 

eesmärk võiks olla ametnike orienteerumine religiooniteemades (usutavade ja -pühade 

tundmine, võimekus tuvastada religioosset sümboolikat, asjakohane käitumine 

religioonialaste delikaatsete teemade korral). Selle saavutamiseks võiks ametnikel olla 

harjumus religiooni- või erinevaid kultuure ja maailmavaateid puudutavates küsimuste 

korral pöörduda kaplanite poole, mis eeldab kahtlemata ka kaplanite enda aktiivsust ja 

koostöövalmidust. 

Töö teooriaosas (lk 29) tuuakse vanglakaplanite ühe eripärana võrreldes teiste ametnikega 

välja nende suurem usaldusväärsus kinnipeetavate silmis, hinnanguvaba suhtumine, 

kaplani ametikoha mittekaristav iseloom ja sellest tulenev üleüldine positiivne kuvand. Töö 

raames läbi viidud intervjuudes tõid need eripärad välja vastanud, kes igapäevaselt vanglas 

ei tööta, kuid on valdkonnaga siiski otseselt seotud ja oskavad seda asjakohaselt hinnata 
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(E10, E12). Nende hinnangul on vaimulik üks väheseid ametikohti vanglas, kelle töö pole 

kinnipeetavate silmis represseeriv ja kelle peamine eesmärk on vaimset tuge pakkuda. 

Olulise aspektina mainiti ka eelarvamuste- ja hinnanguvaba suhtumist, millel võib vanglas 

viibivate inimeste jaoks olla oluline roll seetõttu, et võrreldes inimestega, kel ei ole 

vanglatausta, puutuvad nad eelarvamuste ja negatiivsete hinnangutega kokku suurema 

tõenäosusega. 

Kaplanite oluline roll seisneb nende hinnanguvabas suhtumises. Ma arvan, et see on 

vangla kontekstis oluline. (E12) 

Teise kategooria alla loodi kood vanglasüsteemi ootused kaplanitele radikaliseerumise 

märkamisel, mille kaudu saab kogutud materjali analüüsides välja tuua, et  

religioonispetsiifiliste teemadega seotud ootuste kõrval tunnetavad kaplanid (E2, E3, E10, 

E13), et neilt oodatakse võrreldes teiste vanglaametnikega põhjalikumaid teadmisi seoses 

radikaliseerumisega. Samas toodi aga välja (E10), et sellealaseid ootusi pole reguleeritud 

kusagil dokumentides, millest saab järeldada, et ootused nende põhjalikematele 

radikaliseerumisalastele teadmistele põhinevad eeldusel, et religiooniekspertidena on nad 

saanud piisava ettevalmistuse ka radikaliseerumise teemadel.  

See on selge, et professionaalsete spetsialistidena peame me märkama kohtumistel 

kinnipeetavatega, kui nende usuline arusaam on kaldunud tsentrist ääre poole. (E2, 2021) 

Kogutud materjali analüüsides selgus, et kaplanite rolli selles protsessis nähakse olulisena 

selles mõttes, et vastanud ise tunnetavad, et vanglasüsteem eeldab kaplanitelt 

radikaliseerumise valdkonnas süvendatud teadmisi ja oskust radikaliseerumist tuvastada. 

Teisisõnu eeldatakse neilt selle tuvastamist, kas mõni usuline dogma on leidnud radikaalse 

tõlgendusviisi ja kas esineb märkimisväärseid kõrvalekaldeid traditsioonilisest 

usudistsipliinist. 

Ka eeldatakse kaplanitelt koostöövalmidust teiste ametnikega, näiteks olukorras, kus mõni 

ametnik ei suuda iseseisvalt kindlaks teha, kas tegemist on radikaalse usutõlgendusega või 

lihtsalt ametniku jaoks võõraste usutavade järgimisega. 

Kui on usuline radikaliseerumine, siis selle tuvastamisel vanglateenistus eeldab kaplani 

osavõttu. Enam tegeleb sellega vanemkaplan – vanglate vanemkaplanid on läbinud ka 

enam ja põhjalikumaid radikaliseerumisega seotud koolitusi. (E10) 
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Ma arvan, et kaplanil võib seal (radikaliseerumise märkamisel) olla väga suur roll, aga 

samas ka inspektor-kontaktisikud, mitte kõik kindlasti, aga nemad on lihtsalt kõige 

vahetumad,  kui me räägime sellistest igapäevastest sekkumistest või tegevustest ja 

jälgimisest ja sellest, siis keegi, kes on lähemal. (E12, 2021) 

Töö teooriaosa (lk 29) juhib tähelepanu vanglakaplanite üha olulisemale rollile 

radikaliseerumisvastases võitluses ning selles esitatakse seisukoht, et just kaplanid võiksid 

olla radikaliseerumise märkamisel oluline ressurss, kuna võrreldes teiste ametnikega on 

neil parem ligipääs vangide religioossetele ja ideoloogilistele veendumustele, samuti on 

neil teistest ametnikest parem ligipääs kinni peetavatele isikutele psühholoogilises mõttes. 

Intervjuude käigus kogutud materjali analüüsides sellised seosed aga ei ilmnenud. 

Intervjueeritud kaplanid leidsid, et olukorras, kus nad vestleksid religiooni radikaalselt 

tõlgendava kinnipeetavaga, suudaksid nad seda küll märgata, kuid seda pigem oma 

teadmiste, mitte parema psühholoogilise ligipääsu tõttu kinnipeetavatele. 

Üks vastanu (E10) tõi välja olulise nüansina, miks ei saaks praegu vanglakaplanitele 

radikaliseerumisega seonduvalt liiga kõrgeid ootusi seada, ajapuuduse. 

Meie aruannetest nähtub, et meil on iga päev 2-3 usulist talitust ja ega sealt väga palju 

aega kõrvalt ei jää, lisaks taasühiskonnastamine, bürokraatlikud toimingud, 

sotsiaalprogrammid. (E10) 

Kaplanitelt endalt uuriti samuti nende tunnetust selle osas, kas neid tuleks juurde värvata 

või on praegune kaplanite arv piisav, kuna töö teooriaosas (lk 20-21) toodi välisriikide 

näidete põhjal usupersonali nappust korduvalt välja. Siinsed kaplanid leidsid aga 

üksmeelselt, et praegu personaliprobleemi ei esine ja kuigi nad on väga hõivatud, ei näe 

nad kaplanite juurde värbamiseks vajadust.  

Olen nõus, et praegu täiesti piisab. Järjekorrad on ilmselt kõigil kaplanitel, aga arvestades, 

et suudame hallata seda hulka, kes meil on,  usun, et saame neljakesi hakkama. (E6) 

Kuna teises uurimisküsimuses otsitakse vastust küsimusele, millised on vanglasüsteemi 

ootused kaplanitele radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel, loodi kood 

ootused kaplanitele seoses radikaliseerumise märkamise reageerimisega. Selle 

väljaselgitamiseks küsiti kaplanitelt intervjuude käigus, mida nad ise neile pandud ootuste 

osas tunnevad. Samuti küsiti, lähtudes radikaliseerumisilmingutele reageerimise aspektist, 

vanglakaplanite koostöö korralduse kohta teiste teenistujatega. Teisisõnu sooviti teada 
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saada, kas kaplanid on kursis, keda nad peaksid informeerima ja kuidas toimina, kui nad 

märkavad ebatavalist religiooni praktiseerimist, mis võib viidata radikaliseerumisele. 

Sellele küsimusele vastates jäädi üldiselt napisõnaliseks ja kolm (E6, E7, E9) kaplanit 

leidsid, et neil on keeruline küsimusele vastata juba sellepärast, et tegemist on väga 

ebatõenäolise olukorraga. Samas mööndi siiski, et taolises olukorras, kui see peaks aset 

leidma, osatakse käituda ja info vajalikku osakonda edastada.   

Ühe vastanu poolt toodi välja koostöö olulisus, mille puhul märgiti, et ametnikel on juba 

olemas harjumus religioonispetsiifilistes küsimustes kaplanite poole pöörduda. 

Siin on oluline koostöömoment – kui kellelgi tekib kahtlus, siis peaks pöörduma kaplani 

poole. Kui leiti näiteks heebreakeelsed raamatud raamatukogust, siis pöörduti kaplani 

poole ja tuvastati, et üks neist oli pigem selline, mille lugemine eeldas pisut rafineeritumaid 

eelteadmisi (E10, 2021). 

Samas selgus, et reageerimisviisid on radikaliseerumise märkamise korral kaplanite puhul 

erinevad. Näiteks avaldas üks kaplan (E13), et mingi ebatavalise religioosse tõlgendamise  

märkamisel proovib ta esmalt olukorda ise lahendada ja kinnipeetavaga vestelda. 

Sealjuures rõhutas intervjueeritav, et usulist infot ei jaga ta mingil juhul kolmandate 

osapooltega. Tuvastades, et kinnipeetav vajab näiteks psühhiaatri abi, peab ta oluliseks 

kinnipeetavalt luba küsimist ning seejärel psühhiaatriga kontakteerumist. Vestlemist kui 

reageerimist mingi normist kõrvalekalduva käitumise korral mainis veel kolm kaplanit (E2, 

E3, E4). 

Samuti rõhutati (E5, E13) kaplanite pihisaladuse pidamise nõuet, mis tähendab, et kahtlusi 

äratava info puhul tuleks nende hinnangul esmalt kaaluda, kas info ületab pihisaladuse piiri 

ja kas esineb oht mingi inimgrupi või vangla julgeolekule ning selle põhjal otsustada, 

kuidas infoga edasi toimida. Ohu esinemisel väitis intervjueeritav end teadvat, kelle poole 

ta vanglas selle infoga pöörduma peaks. 

Kui keegi märkab midagi ebatavalist, siis jah, me teame, kelle poole pöörduda. Selle jaoks 

on vanglas eraldi osakond, kes tegeleb ka kinnipeetavate taustadega (E5, 2021). 

Erinevate ametnike koostööd, mis seisneb eelkõige pidevas info vahetamises ning 

omavahelises suhtluses, on ka töö teooriaosa (lk 6, 36) põhjal üks olulisimaid 

vanglaradikaliseerumisele reageerimise meetmeid, mis eeldab kõigi osapoolte piisavat 

teadlikkust ning samas infoväljas olemist. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks oli oluline välja selgitada intervjueeritute tunnetus 

radikaliseerumisalaste koolituste efektiivsuse osas. Kolmandale uurimisküsimusele 

(Kuidas toetab praegune vanglakaplanite täienduskoolitussüsteem kinnipeetavate 

radikaliseerumisilmingute tuvastamist?) vastamiseks analüüsiti ekspertintervjuude käigus 

kogutud materjali läbi kolmanda kategooria radikaliseerumisalane koolitussüsteem 

vanglateenistuses alla loodud koodi radikaliseerumisalase koolitussüsteemi hetkeseis 

kaudu.  

Enamik vanglas töötavaid vastanuid pidas neile pakutavaid radikaliseerumisalaseid 

koolitusi heaks ja piisavaks, et nende põhjal radikaliseerumist märgata. Üks kaplan (E11) 

ei olnud intervjuu toimumiseks vähese tööl oldud aja tõttu ühelgi koolitusel veel osalenud, 

küll aga oli ta kursis, et tulemas on islamit puudutav koolitus. Üks vastanu (E5) ei suutnud 

aga meenutada, et temani oleks jõudnud info mõnest radikaliseerumist käsitlevast 

koolitusest. Ekspert E13 teadis, et on küll teemakohasel koolitusel osalenud, kuid täpsemad 

koolitusega seotud detailid talle ei meenunud. Sellegipoolest hindas ta kaplanitele 

võimaldatud koolitusi piisavaks. Ka ülejäänud vanglates töötavad kaplanid leidsid 

üksmeelselt, et koolitused on head ja vajalikud, süsteem toimib ning 

radikaliseerumisjuhtumite korral toetaks koolitustel omandatu radikaliseerumise 

tuvastamise protsessi.  

 Koolituste põhjal suudaksime radikaliseerumist tuvastada küll, võimekus on olemas. (E4, 

2021) 

Üks intervjueeritav (E12) väitis siiski, et temale teadaolevalt puudub vanglaametnikele, 

sealhulgas vanglakaplanitele suunatud standardkoolituspakett.  

Vanglate täiendkoolituskava on tegelikult meie kanda. Aga midagi, mille nimi on 

radikaliseerumine, julgen väita, et ei ole standartpaketis. Võib-olla on üksikud sutsakad. 

Aga regulaarselt mitte. (E12, 2021) 

Ühe vastanu (E1) andmetel on radikaliseerumisalaselt toimunud kolm Kaitsepolitseiameti 

poolt läbi viidud koolitust, kaks Sisekaitseakadeemia korraldatud koolitust ning üks 

Euroopa Liidu DERAD programmi kaudu Itaalia Justiitsministeeriumi poolt korraldatud 

intensiivne koolitajate koolitus (Training of the Trainers Course). Nende kõigi puhul on 

olnud võimalus osaleda  ka vanglakaplanitel. Üks vastanu (E7) on enda sõnul osa võtnud 

kahest koolitusest, kaks (E6; E8) kolmest, ülejäänud vastanud ei osanud toimunud 

koolituste arvu täpsustada. 
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Küll aga esitati arvamus (E10), et vajadusel oldaks valmis suhteliselt lühikese ajaga 

intensiivse täiendkoolitamise raames looma võrdlemisi suure teadlikkuse ja oskustega 

spetsialistid. Kuna kaplanid, kes olid radikaliseerumisalastel koolitustel osalenud, hindasid 

käesoleval ajal pakutavaid koolitusi piisavaks, et nende põhjal radikaliseerumist tuvastada, 

ei toonud ka valdav enamus vastanuid välja kindlaid koolitusvajadusi. Üldiselt (E2, E3, 

E4, E6, E7, E9, E13) jagati arvamust, et pakutavad koolitused on piisavad ning praegune 

olukord ei eelda põhjalikumat kaplanite radikaliseerumisalast koolitamist. 

Tähendab, koolitused on olnud head, ei näe, et neid peaks hetkel kuidagi põhjalikumaks 

ajama. (E2, 2021)  

Küll aga mainiti ühe intervjueeritava (E12) poolt, et hetkel oleks vajalik vanglasüsteemist 

nende inimeste leidmine, kes hakkaksid end teemaga kurssi viima, väliskontakte looma, 

teemakohast materjali koondama ja väliskoolitustel osalema, et vajadusel oleks loodud 

valmisolek radikaliseerunud inimeste kinni pidamiseks. Ühe vastanu (E10) nägi aga 

vajadust tõeliselt hea koolituse järele, kus selgitataks muu hulgas ka näiteks seda, kuidas 

kujundatakse välja riskihindamisvahendeid.  

Kõik vanglas töötavad kaplanid, samuti peakaplan, mainisid rohkemal või vähemal määral 

vanglaametnike ebapiisavat religiooniteadlikkust, mille põhjal järeldas töö autor, et see on 

nende tunnetuse põhjal igapäevatöös häiriv faktor. Seetõttu osutus vajalikuks  koodi 

vanglaametnike religiooniteadlikkus loomine ning selle abil teema avamine. Käsitletava 

teema kontekstist lähtudes on ebapiisav religiooniteadlikkus ning sellest tulenevalt tehtud 

kohatud ja uskliku inimese jaoks solvavad kommentaarid ohuks põhjusel, et võivad olla 

radikaliseerumise ajendiks religiooni äärmuslikult tõlgendava inimese jaoks. Samuti 

võivad taolised kommentaarid juba radikaliseerunud kinni peetavale isikule mõjuda trotsi 

tekitavalt ja süvendada veelgi vastandumist vanglasüsteemile ja -personalile, mida on 

kirjeldatud töö teooriaosas (lk 20) kui üht radikaliseerumisega kaasnevat komponenti. 

Kogutud info põhjal selgus, et enamik kaplaneid on puutunud kokku vanglaametnike, 

peamiselt valvurite religioonialaste teadmiste piiratusega.  

Küll on ametnike seas usulist teadmatust ja harimatust, mis vahel on põhjustanud 

ebaadekvaatset käitumist (nt hirm, kui juut küsib tuttidega palvesalli). (E1, 2021) 

Peamiselt on religioonialaste teadmiste kasinus väljendunud pilkavates või kohatutes 

kommentaarides, mida on lausutud näiteks vangide kabelisse viimisel või neid kambrist 

kaplaniga rääkimiseks välja võttes.  
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See on ebaviisakas käitumine lihtsalt. On väidetud, et valvurid ütlevad halvasti, kui näiteks 

on kirikusse viimine. /../ Valvur peaks täitma oma tööülesandeid ja teise inimese usu 

kommenteerimine ei ole tema töö. (E7, 2021) 

Vanglaametnikud võiksid religiooni suhtuda tõsisemalt, mitte poolnalja või pilkega. 

Näiteks kui kaplan kutsub kinnipeetava vestlusele, siis kommenteeritakse, et tule, patune, 

pihi oma patud ära. Selline käitumine ei ole korrektne riigiametniku poolt, kelle ülesanne 

on viia kinnipeetav punktist a punkti b. (E4, 2021) 

Samas leidsid kõik vastanud, et tegemist on teadmatusest tuleneva käitumisega, mida saaks 

teadlikkuse suurendamise ja hoiakute muutmise läbi muuta, mitte pahatahtlikkuse või 

sihipärase usulise diskrimineerimisega, mille osas väitsid kõik vastanud, et seda nad 

vanglakeskkonnas tuvastanud ei ole. 

Välja toodi (E2) ka seik, kus ühte kambrisse on teadmatusest tulenevalt pandud selliseid 

religioone esindavad kinnipeetavad, kes pigem ei peaks ühes kambris olema. Taoliste 

olukordade vältimiseks oleks ilmselt otstarbekas igasuguse kahtluse korral, et ühte 

kambrisse või sektsiooni paigutatud kinnipeetavate maailmavaated ei pruugi sobida, 

kaasata ka kaplan, kes suudab selliste teemade puhul olukorda oskuslikumalt analüüsida ja 

hinnata, kas olukord võiks kujutada ohtu vangla julgeolekule. 

Olgugi, et vangivalvurina tööle asumine ei eelda religioonispetsiifiliste teadmisi, ilmnes ka 

töö raames läbi viidud intervjuudest, et religioonil on vangla kontekstis siiski nähtavam roll 

kui tavaühiskonnas. Seetõttu on oluline, et vanglas töötav inimene orienteeruks peamistes 

usuterminites ja mõistaks usutoimingute ja sümbolite omavahelisis seoseid. 

Ise ka imestan, et kui sa oled juba aastaid töötanud ja esitad ikka suhteliselt usutumedaid 

küsimusi, tegelikkuses peaks olema see, et suudad ikkagi vahet teha, mis on paasapühad, 

kalendrite vahed, kust need tulevad, mida vajatakse mingite toimingute jaoks, kust need 

seosed tulevad. Oma töös võiks ju näidata professionaalsust ja seda, et oled endale need 

asjad esimese aasta jooksul selgeks teinud. (E10, 2021) 

Samas tõdes üks vastaja (E13), et olukord on paranenud ja ametnike teadlikkus on viimase 

kümne aasta jooksul religiooni valdkonnas suurenenud ning suhtumine on delikaatsemaks 

muutunud. Sama vastanu leidis, et ametnikul peaksid olema religioonide alased 

baasteadmised, kuid süvendatud teadmiste olemasolu ning religioonispetsiifilise väljaõppe 

pakkumist ei pidanud ta vanglaametnike puhul oluliseks. Antud intervjueeritav leidis, et 



55 

 

vajalikud teadmised on võimalik omandata juba põhikooli ajalootundides ning põhjalikum 

teadlikkus ei ole näiteks valvuri ametikohal vajalik, kuna küsimuste tekkides on võimalik 

pöörduda erialase väljaõppe saanud kaplani poole. 

Elementaarne viisakus, sallivus peaksid olema. Aga kui süvendatult… Algtasemel peaks 

ikka olema. Kasvõi ajaloo õpikus ju tegelikult räägitakse sellest kõigest. (E13, 2021) 

Tulemusi analüüsides saab järeldada, et tegelikkuses tajutakse erinevalt ka seda, kui 

põhjalikud teadmised on piisavad.   

Ka töö teooriaosas (lk 16) rõhutatakse nii vanglapersonali piisava religiooniteadlikkuse kui 

radikaliseerumisilmingute tuvastamise võimekuse olulisust – seda nii 

radikaliseerumisilmingute äratundmise aspektist kui ka vanglas usuvabaduse tagamise 

eesmärgil, kuna oskus teha vahet usulisel pöördumisel ja radikaliseerumisel on 

usuvabaduse tagamisel võtmetähtsusega. Seetõttu on ülioluline vanglapersonali harimine 

ja koolitamine, mida toetab nii töö teooriaosa (lk 7; lk 17) kui teemat käsitlevad 

strateegiadokumendid – näiteks nähakse Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 eelnõus 

väljatoodud vajadus parandada järjekindlalt avalikkuse ja esmatasandi ametnike ja 

spetsialistide võimekust võimalikult varakult radikaliseerumisilminguid tuvastada ning 

neile reageerida. 

Kuna empiirilise uuringu käigus läbi viidud intervjuudest ilmnes, et Eestis näevad 

vanglakaplanid potentsiaalsete esmaste radikaliseerumise märkajatena pigem teisi 

ametnikke peale enda, pidas töö autor vajalikuks välja selgitada, kuidas käesoleval ajal 

vanglaametnikke radikaliseerumise tuvastamiseks ette valmistatakse. Seetõttu loodi 

kolmanda kategooria alla kood vanglaametnike radikaliseerumisalane 

ettevalmistamine. Antud teemat polnud otstarbekas käsitleda vanglakaplanitega läbi 

viidud intervjuude raames, mistõttu pärineb analüüsitav info ja tunnetus vaid ühelt 

vastanult (E12), kelle sõnul pole radikaliseerumise teema õppekavadesse veel lõplikult 

sisse kirjutatud, sest väljaõppe eesmärk näiteks justiitskolledži kõrgharidusõppes on 

universaalsete ametnike ettevalmistamine, kes suudaksid ennekõike tegeleda 

juhtumianalüüsiga. Üheks oluliseks faktoriks on selle puhul ka õppekavade maht, mis ei 

võimalda kõiki soovitud teemasid käsitleda. 

Kõrghariduse õppekava pole kummist ja lõputul teda sisustada ei saa. (E12, 2021) 
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Vähesel määral kajastatakse radikaliseerumise temaatikat juhtumikorraldajatele suunatud 

jätkuõppekava välismaalastest kinnipeetavatele keskenduvas moodulis, kuid eraldi 

teemana radikaliseerumist seal siiski ei käsitleta. Samas on vastanu sõnul välismaalastest 

kinnipeetavatele keskenduv aine planeeritud ka kutseõppe õppekavva, mis näitab, et 

vanglaametnik ettevalmistuse puhul üritatakse radikaliseerumise teemat võimaluste piires 

siiski käsitleda ja teemat peetakse oluliseks. Seda kinnitab ka intervjueeritava seisuoht, et 

radikaliseerumise teema võib lähiajal muutuda aktuaalsemaks ka Eesti vanglates: 

Ilmselt tunnetavad kõik, et see teema võib mingil päeval väga oluliseks muutuda. Et see 

väike moslemite hulk, kes praegu vanglas tiirleb või viibib või sinna satuvad, et see on üks 

teema, aga ka see sisemine teadmine, et see kõik võib minna keerulisemaks ühel päeval. 

(E12, 2021) 

Samuti selgus, et radikaliseerumisalastel täiendkoolitustel osalenud vanglaametnike arv on 

tõusutrendis – kui 2017. aastal osales koolitustel 21 osalejat, siis 2019. aastal oli neid 33 ja 

2020. aastal 44. Samuti on täiendkoolitusi võimaldatud juhtumikorraldaja 5. taseme 

jätkuõppekava ühes moodulis, mille raames oli osalejaid 2018/19. õppeaastal 19, sellele 

järgneval aastal 12 ning 2020/21. õppeaastal 12. 

Ka töö teooriaosas (lk 6) viidatud Kaitsepolitseiameti aastaraamatute hinnangul ei kujuta 

vanglaradikaliseerumine Eesti vanglates käesoleval ajal märkimisväärset ohtu, kuid 

arvestades siinsetes vanglates tuvastatud üksikuid radikaliseerumise ilminguid, on oluline 

valmisoleku loomine ning radikaliseerunud isikute kinni pidamise võimekuse arendamine 

aktuaalne ka Eestis.  

Selgitamaks välja vanglakaplanite rolliteadlikkust radikaliseerumisvastases võitluses 

vanglas, analüüsiti intervjuude käigus kogutud materjali läbi neljanda kategooria 

(vanglakaplanite rolliteadlikkus) alla loodud koodide kaplanite roll vanglas ja 

kaplanite rolliteadlikkus radikaliseerumise märkamisel ja tuvastamisel. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on esmalt oluline välja selgitada, kuidas tajuvad siinsed 

vanglakaplanid ise oma rolli vanglas ning kuhu nad end ise vanglasüsteemis asetavad. 

Kaplanite rolli näen eelkõige vaimulikuna. Ja hingehoidjana. Ja mõnes mõttes ametnikuna, 

kes reguleerib kogu religioosset tegevust vanglas. (E2, 2021) 

Teise koodi abil leitakse vastus uurimisküsimusele, millega selgitatakse välja kaplanite 

teadlikkus enda rolli osas radikaliseerumise märkamisel ja tuvastamisel.  



57 

 

Intervjuude käigus kogutud materjali analüüsides jäi mulje, et Eesti vanglakaplanid ei 

tunneta endal radikaliseerumise märkamisega seoses märkimisväärselt olulist rolli eelkõige 

seetõttu, et radikaliseerumisjuhtumid ei ole siinsetes vanglates sagedased ning kaplanitelt  

eeldatakse neilt pigem teistsuguse iseloomuga probleemide lahendamist. 

Vajadusel anname muidugi oma eksperthinnangu, aga nagu ka varem ütlesin, siis see pole 

praegu probleem, millele peaks palju tähelepanu pöörama. Viimastel aastatel pole midagi 

sellist olnud, millega peaks spetsiaalselt tegelema. (E7, 2021) 

Teema raamimiseks pidas autor  oluliseks analüüsida kogutud infot läbi viimase kategooria 

vangla kaplaniteenistuses esindamata uskkondade vaimulikud alla loodud koodi 

religiooni roll vanglas. Intervjuude käigus kogutud materjali analüüsides selgus, et 

religiooni peetakse vanglas oluliseks ning leiti (E10, E11), et kinnipidamisasutuses puutub 

inimene religiooniga oluliselt rohkem kokku kui väljaspool vanglat, kuna seal eksisteerib 

kontsentreeritult koos palju erinevaid usugruppe, kellega tavaühiskonnas ei pruugi 

kokkupuudet olla. Samuti võib religiooni praktiseerimine olla vanglas üheks vaba aja 

sisustamise võimaluseks või vahendiks teatud hüvede (tavapärasest erinev toit, 

vaimulikuga kohtumine, sümboolika kambrisse saamine jne) saamise vahendiks. 

Isegi kui kinnipeetav ei huvitu väga sellest (religioonist), siis jalutuskäik kirikusse, muusika 

kuulamine, kasvõi keelatud tegevus – kirjakese viskamine näiteks kirikus, suhtled kellegagi, 

kes on teises sektsioonis, kellega muidu kokku ei puutu. (E11, 2021) 

Samuti võib usuprogrammides osalemine olla määravaks positiivseks faktoriks 

kinnipeetava vanglast vabanemisel. Eelnevat toetab töö esimeses osas (lk 24) esitatud 

seisukoht, mis näitab samuti, et vanglas leitakse sageli religiooni juurde tee praktilistel 

kaalutlustel. Üks vastaja (E12) leidis, et religioon on vanglas eriti oluline sel põhjusel, et 

kuriteo toime pannud ja eluga puntras olevad inimesed leiavad sellest tuge, mida nad mujalt 

ei saa. Religioon võib tema hinnangul olla oluline vahend, mille abil kuritegelikule teele 

läinud inimene võiks oma elu eetilisel tasandil mõtestada. 

Viiendale uurimisküsimusele (Kuidas on korraldatud vangla kaplaniinstitutsioonis 

esindamata religioonide vaimulike ja vabatahtlike tegevus kinnipeetavatega?) vastamiseks 

loodi esmalt kood kaplaniinstitutsioonis esindamata religioonide vaimulike ja 

vabatahtlike töökorraldus. Kõik vastanud vanglakaplanid mainisid ühena oma 

tööülesannetest kaplanaadis esindamata religioonide vaimulike või vabatahtlike vanglasse 



58 

 

organiseerimise, mida nähakse nende ülesandena ka Justiitsministeeriumi poolt välja antud 

kaplaniteenistuse käsiraamatu „Vanglate kaplaniteenistus ja usuline töö vanglas“ kohaselt.  

Intervjuude käigus selgus, millised on peamised vanglaväliste religioonidega seotud 

tegevused. Näiteks mainiti mitme vastanu (E3, E13) igareedest palvetekstide paljundamist 

ja moslemitele laiali jagamist. Samuti mainiti (E2) islamisse pöördunud kinni peetavatele 

isikutele islamikogukonnalt saadud videomaterjali põhjal õigeks palvetamiseks sobilike 

tingimuste võimaldamist. 

Kohati erines vastanute esitatud info vanglas käivate vanglaväliste vaimulike või 

vabatahtlike sageduse osas. Näiteks teati ühe religiooni esindaja kohta, et tema külastus on 

kord kuus, samas kui teise vastanu väitel käib sama religiooni esindaja samas vanglas 

iganädalaselt. Samuti oldi eri seisukohtadel moslemivaimulike vanglas käimise osas – kui 

ühe vastanu (E13) väitel on vanglas islamipoolne tugi tagatud, siis teisele intervjueeritavale 

(E5) teadaolevalt puudub hetkel samas vanglas regulaarne koostöö moslemivaimulikuga. 

Teiste sama vangla kaplanite hinnangul on koostöö islamivaimulikuga samuti pigem 

ebaregulaarne.  

Esimesena tuleb meelde see, et meil pole regulaarset koostööd kellegi moslemivaimulikuga. 

(E5, 2021) 

Islamipoolne tugi on vanglas olemas – üks on mufti Ildar, teine on eestlane Rauno Ruus. 

(E13, 2021) 

Kuna töö teooriaosast nähtus, et mujal riikides esineb selles valdkonnas kitsaskohti, millel 

nähakse otsest seost kinnipeetavate radikaliseerumisega, pidas autor oluliseks magistritöö 

eesmärgi saavutamiseks intervjuude käigus kogutud materjali koodi probleemkohad 

seoses kaplaniteenistuse esindamata religioonide esindajate ja vabatahtlike 

töökorraldusega kaudu analüüsida.  Viis intervjueeritud vanglakaplanit nentis, et selles 

valdkonnas suuri probleeme ei esine ja viimastel aastatel on asjad korras olnud. Küll aga 

tõid osaliselt nii need samad kaplanid kui ka teised vanglates töötavad vastanud välja, et 

mõningaid probleeme on ette tulnud seoses moslemivaimulike vanglasse toomisega. 

Peamise kitsaskohana toodi välja moslemivaimulike vähesus üleüldiselt. Sealjuures 

moslemeid, kes saaksid vanglasse usuliselt teenima tulla, on vastanute sõnul Eestis vaid  

kolm. Nende puhul rõhutati pea kõigi vastanute poolt, kes islamivaimulike vähesuse 

kitsaskohana välja tõid, territoriaalset piiritletust – kui Tallinna vanglas viibivatele kinni 

peetavatele isikutele on moslemivaimuliku kutsumine mingil määral võimalik, siis Tartu ja 
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Viru vanglasse jõuavad nad enamiku vastanute sõnul äärmiselt harva. Vaid üks 

intervjueeritav tõi välja, et islamipoolne tugi on tagatud ka Tartu vanglas ning et 

probleemid seoses vaimuliku vanglas käimisega esinevad vaid käesoleval ajal 

pandeemiaohust tingitud piirangute tõttu. Kahe vastanu (E7; E10) poolt toodi välja asjaolu, 

et puudu on alternatiiv venekeelsele islamivaimulikule. 

Vabatahtlike vanglasse toomine on lihtne. Mis ei ole lihtne, on nende olemasolu. 

Probleemiks on moslemikogukonna puhul vanglas see, et neil on kasutada väga väike osa, 

kes saavad teha vabatahtlikku tööd. (E10, 2021) 

Üks vastanu (E2) leidis, et moslemid võivad probleemina tajuda neile omase halal-toidu 

mittevõimaldamise vanglas ning tajuda seda mingis mõtte diskrimineerimisena, olgugi, et 

moslemist kinni peetaval isikul on võimalik vanglas taotleda sealihavaba menüüs saamist. 

Samas on halal-toidu mittevõimaldamine Eesti kontekstis põhjendatud, kuna igas linnas 

polegi nõuetele vastav toit kättesaadav. 

Moslemivaimulike puudust, mida peetakse üheks radikaliseerumist soodustavaks teguriks, 

nähakse töö teooriaosa põhjal (lk 30-31) levinud probleemina ka paljudes välisriikides. 

Ohtu kujutab see ennekõike seetõttu, et vaimuliku teenimiseta jäetud moslemid on kergeks 

saagiks radikaliseerunud vaadetega kinni peetavate isikute hulgast esile kerkinud 

usuaktivistidele. Mõõdukate moslemivaimulikega kohtumise võimaldamine on oluline ka 

konvertiitidele, kellel võib olla keeruline uues religioosses keskkonnas orienteerumisega. 

Seni läbiviidud töö teooriaosas (lk 33) kajastatud teadusuuringute põhjal on selgunud, et 

välisriikide moslemitest kinnipeetavad tunnevad lisaks muule oma usu praktiseerimiseks 

vajaliku mittevõimaldamisele puudust just kvalifitseeritud vanglaimaamidest.   

Üks vastanu (E2) nägi probleemkohta ka selles, kui vanglasse soovitakse tulla 

misjoneerima, adumata, et tegemist on kinnipidamisasutusega, kuhu lubatakse 

usuorganisatsioonide esindajaid avalduse alusel ja kindla kinni peetava isiku juurde. 

Teisisõnu nägi vastanu probleemi selles, et teatud religioonide esindajad e järgi vangla 

kodukorda ega arvesta võimalike julgeolekuohtudega. 

 Näiteks minu praktikas on olnud Jehoova tunnistajaga kokkupuude – tahtis ilma igasuguse 

loata tulla vanglasse oma usku kuulutama. Polnud ei avaldust, pole ka pöördunud kaplani 

poole sooviga tulla vanglasse. Tuli lihtsalt pääslasse, et tema tuleb vanglasse. (E2) 
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Vangla kaplaniteenistuses esindamata uskkondade vaimulike ja vabatahtlike teema raames 

käsitlesid pooled vastanutest ka taustakontrolli aspekti – vastanutele teadaolevalt ei tehta 

kaplanaadis esindamata uskkondade vaimulikele ja vabatahtlikele taustakontrolli mitte 

VangS § 1141 alusel, vaid menetlus toimub vangla poolt, kuhu tulla soovitakse. Sellega 

seoses võib tekkida olukord, kus vanglasse pääseb vabatahtlik vaimulik, kes jagab 

peavoolust kõrvale kalduvat religioosset õpetust. Samuti selgus empiirilist uuringut läbi 

viies asjaolu, et kaplaniinstitutsioonis esindamata religioonide vaimulike ja vabatahtlikega 

kokkusaamist soovides võib kinni peetav isik taotleda kohtumist nii teatud religiooni 

esindajaga üleüldiselt kui võib ka soovida kohtuda mõne kindla teatud usuühendust 

esindava persooniga, mis võib samuti teatud olukordades olla ohuks vangla julgeoleku 

tagamisel, kuna kinni peetava isikuväidet mõnda usuühendusse kuulumise kohta vangla 

üldjuhul uuringu käigus kogutud info põhjal ei kontrolli ning see võib luua eelduse 

olukorraks, kus vangistatu kohtub mõne isikuga religioosse toe pakkumisega mitte seotud 

põhjustel. 

 

2.4 Uuringu järeldused  
 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, millised vanglakaplanite pädevused vajavad 

arendamist, toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele 

reageerimisel. Eesmärgi saavutamiseks töötati läbi asjakohaseid teadusallikaid ja viidi läbi 

empiiriline uuring, mille käigus intervjueeriti töö koostamise ajal ametis olnud 

vanglakaplaneid. 15-st vanglakaplanist õnnestus intervjuu läbi viia 11 vanglakaplaniga, 

lisaks vesteldi peakaplani ja Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktoriga.   

Töö esimese osa teisele, vanglaradikaliseerumise fenomeni käsitlevale ja vanglataustaga 

isikute poolt toime pandud terrorirünnakute kohta näiteid toovale alapeatükile toetudes 

saab teha järelduse, et vanglaradikaliseerumist peetakse praegu üleilmselt aktuaalseks 

probleemiks. Samuti peetakse vanglaradikaliseerumist prioriteediks Eesti strateegiliste 

dokumentide põhjal – nii radikaliseerumisele kalduvate isikute kinni pidamiseks 

valmisoleku loomist kui ka radikaliseerumise ennetamist nähakse ühe olulise tegevusena 

Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2019–2022. Sama suunda järgib 

ka Justiitsministeeriumi programm aastateks 2020-2023, kus nähakse vajadust kasutada 

radikaliseerumisriskiga vangidega töötamisel eriettevalmistusega ametnikke. 

Radikaliseerumise ennetamisele üldiselt pööratakse suurt tähelepanu nii 2013. aastal 
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Siseministeeriumi poolt uuendatud programmis „Eesti terrorismivastase võitluse 

põhialused“ kui ka Siseturvalisuse arengukavas aastateks 2015-2020 ja Siseturvalisuse 

arengukava 2020-2030 eelnõus. Viimases tuuakse sisejulgeolekut ohustavate teguritena 

muu hulgas välja vägivaldsete ideoloogiate levik ning rahvusvaheline terrorism, mistõttu 

peetakse oluliseks parendada esmatasandi ametnike ja spetsialistide 

radikaliseerumisilmingute tuvastamise võimekust. Ka Eestis radikaliseerumis- ja 

terrorismiteemadega tegelev Kaitsepolitseiamet (2020, lk 41) leiab, et kuigi 

vanglaradikaliseerumine pole praegu Eestis laialtlevinud probleem, on üksikuid 

radikaliseerumisilminguid tuvastatud siiski ka siinsetes vanglates, mis tähendab, et 

valmisoleku loomise vajadus on ka Eesti vanglates olemas.  

Töö raames läbi viidud empiirilise uuringu tulemusi analüüsides selgus aga, et kaplanid ei 

taju vanglaradikaliseerumist prioriteetse teemana. Mõned vastanud leidsid, et 

radikaliseerumine võib mingil kujul vanglates aset leidma hakata, kuid üldiselt ei tajutud, 

et see võiks kujuneda märkimisväärseks probleemiks. Töö raames tehtud intervjuude 

põhjal saab järeldada, et ka vanglasüsteem ei pea vanglaradikaliseerumise teemat praegu 

kuigi aktuaalseks, mis väljendub eelkõige selles, et ametnikele ei pakuta süsteemset 

radikaliseerumisalast ettevalmistust. Samas annavad Justiitsministeeriumi ja 

Siseministeeriumi strateegilised dokumendid tunnetuse, et riigi tasandil suhtutakse 

radikaliseerumisega seotud teemadesse tõsiselt ning tuleb eeldada, et see väljendub 

läbimõeldud radikaliseerumisega seotud teadlikkuse ja oskuste tõstmiseks rakendatud 

tegevustes. 

Vanglakaplanitele pakutavate radikaliseerumisalaste koolituste puhul leidsid kaplanid 

suhteliselt üksmeelselt, et koolitusi pakutakse piisava regulaarsusega, nendega ollakse 

rahul ja nende põhjal suudetakse radikaliseerumist tuvastada. Vaid kaks vastanut tõid välja, 

et pole koolitustel osalenud – üks vähese tööstaaži tõttu ja teine vastanu ei olnud kursis, et 

taolisi koolitusi oleks toimunud. Eeltoodud infole tuginedes teeb autor järelduse, et 

kaplanitele pakutavad koolitused on kaplanite enda tunnetusel piisavad ja võimaldavad 

vajaduse korral radikaliseerumisilmingud tuvastada. 

Vanglakaplanite rolliteadlikkuse osas seoses radikaliseerumisvastase võitlusega saab 

järeldada, et kaplanite tunnetusel neil radikaliseerumisvastases võitluses roll küll olemas, 

kuid pigem saaks olla konsulteeriv ja tuvastav juhul, kui midagi tavapärasest erinevat on 

juba märgatud, see tähendab, et võimaliku radikaliseerumisjuhtumi märkamise korral 



62 

 

peaksid kaplanid kindlasti olema teavitatud ja protsessi kaasatud, kuna tulenevalt 

akadeemilisest teoloogilisest ettevalmistusest on neil võrreldes teiste vanglaametnikega 

põhjalikumad teadmised religioonide ja maailmavaadete äärmuslike tõlgenduste 

tuvastamisest.  Ennast kaplanid peamiste radikaliseerumise märkajatena vanglas ei näe, 

kuna nende kokkupuuted kinni peetavate isikutga on võrreldes teiste ametnikega äärmiselt 

minimaalsed. Sealjuures nähakse peamiste potentsiaalseete radikaliseerumise märkajatena 

neid vanglaametnikke, kes kinni peetavate isikutega igapäevasel tihedalt kokku puutuvad 

ja kelle tööülesannete hulka vangide jälgimine kuulub.  Nende ametnike all peeti silmas  

valvureid ja inspektor-kontaktisikud. 

Sealjuures võib aga kitsaskohaks kujuneda intervjuude käigus selgunud asjaolu, et Eesti 

vanglaametnikke (valvureid ja inspektor-kontaktisikuid) süsteemselt radikaliseerumise 

tuvastamiseks ette ei valmistata. Kuigi osa valvureid ja inspektor-kontaktisikuid on 

justiitskolledži direktori sõnul radikaliseerumisalastel koolitustel osalenud, ei saa seda 

käsitleda süsteemse ettevalmistusena ja töö autor teeb järelduse, et vanglaametnikele 

pakutavad radikaliseerumisalased koolitused on töö kirjutamise ajal ebapiisavad, 

toetamaks nende valmisolekut radikaliseerumisilminguid märgata. 

Pea kõik intervjueeritud kaplanid tõid välja valvurite vähesed religioossed teadmised, mis 

väljenduvad eelkõige pilkavates ja kohatutes kommentaarides. Teisisõnu ei suudeta 

kaplanite hinnangul mõista, et teatud teemad võivad religioosse inimese jaoks olla pühad. 

Ohuks võib see kujuneda seetõttu, et religiooni äärmuslikult tõlgendavale inimesele võivad 

taoliselt süütult tehtud kommentaarid mõjuda nö päästikuna – olla radikaliseerumist 

soodustavaks faktoriks. Samuti toodi välja suutmatus orienteeruda eri religioonide 

traditsioonides ja sümboolikas. See võib olla ohuks juhul, kui kinni peetav isik on 

radikaliseerumisele kalduv ja võtab neid kommentaare väga isiklikult – teisisõnu võivad 

ebaprofessionaalsed ning tagamõtteta tehtud märkused mõjuda teatud juhtudel päästikuna. 

Eeltoodu põhjal teeb autor järelduse, et Eesti vangivalvurite religiooniteadlikkus on 

tagasihoidlik.  

 

2.5 Ettepanekud 
 

Tuginedes töö käigus tehtud järeldustele, formuleeritakse selles alapeatükis autori 

teemakohased ettepanekud. Esmalt teeb autor ettepaneku Vanglateenistusele jätkata 

kaplanitele mõeldud radikaliseerumist käsitlevate koolitustega, sest välisriikide 
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kogemustele ja meie enda radikaliseerumisohuga tegeleva julgeolekuasutuse hinnangutele 

toetudes ei ole alust arvata, et radikaliseerumise, sh vanglaradikaliseerumise teema 

vaibuks. Teiseks peab autor oluliseks suurendada valvurite religiooniteadlikkust, kuna 

piiratud religiooniteadmised ja sellest tuleneva ebakorrektse käitumise tõid probleemina 

välja pea kõik vastanud. Valvurite sobimatud kinni peetavate isikute religioossust 

puudutavad kommentaarid võivad teatud juhtudel olla radikaliseerumist soodustavaks 

faktoriks. Samas võib parem religiooniteadlikkus olla abiks religioosse radikaliseerumise 

tuvastamisel. Seetõttu tehakse töös Vanglateenistusele ja Sisekaitseakadeemiale 

ettepanek tõsta teemakohaste koolituste abil vanglaametike religiooniteadlikkust. Veel 

teeb töö autor ettepanku koostada Sisekaitseakadeemial koostöös Vanglateenistusega 

vanglaametnikele ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud ja vangla kontekstist lähtuv 

radikaliseerumist tutvustav riskihindamisvahend. Selle eesmärk on suurendada 

radikaliseerumisalast teadlikkust suurendamine ja see võiks olla universaalne ehk käsitleda 

ka teisi vanglaradikaliseerumise vorme. Praegu taolist riskihindamisvahendit Eesti 

vanglates autorile teadaolevalt ei kasutada, aga see võiks radikaliseerumise märkamise ja 

varajase tuvastamise aspektist oluline olla. 

Kuna empiirilise uuringu analüüsi käigus selgus, et Eesti kontekstis peab intervjueeritud 

sihtrühm olulisteks radikaliseerumise märkajateks just valvureid, aga neid uuringu käigus 

kogutud info põhjal süsteemselt radikaliseerumise märkamiseks ette ei valmistata, teeb 

autor nii Vanglateenistusele kui Sisekaitseakadeemiale ettepaneku valvurite 

süsteemseks radikaliseerumisalaseks koolitamiseks. Kuna ka inspektor-kontaktisikud 

puutuvad kinni peetavate isikutega kaplanitest tihedamalt kokku ja saaksid samuti olla 

potentsiaalsed radikaliseerumise märkajad, tuleks tagada ka nende koolitamine. 

 

Samuti teeb autor ettepaneku uurida ka teisi vanglaradikaliseerumise vorme, sest 

empiirilise uuringu analüüsi käigus selgus, et uuritav sihtrühm pidas 

islamiradikaliseerumise kõrval Eesti kontekstis tõenäolisemaks pigem mõne teise 

vanglaradikaliseerumise vormi esile kerkimist. Kuna magistritöö maht ja kontseptsioon ei 

võimaldanud teisi vanglaradikaliseerumise vorme uurida, oleks autori hinnangul oluline, et 

seda tehtaks mõne tulevase magistritöö raames. 



64 

 

KOKKUVÕTE  

 

Seoses vanglakaplanite üha märkimisväärsema rolliga vanglates toimuva 

radikaliseerumisvastase võitluse kontekstis, uuriti selles magistritöös Eesti vanglakaplanite 

rolliteadlikkust kinni peetavate isikute radikaliseerumisilmingute märkamisel ja neile 

reageerimisel. Sellest lähtuvalt otsitakse töös lahendust järgmisele uurimisprobleemile: 

milline on Eesti vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute 

radikaliseerumisilmingute märkamisel ja neile reageerimisel. Magistritöö kirjutamise 

eesmärk oli välja selgitada, millised Eesti vanglakaplanite pädevused vajavad arendamist, 

toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel.  

Magistritöö puhul on tegemist kvalitatiivse empiirilise uurimusega, mille 

uurimisstrateegiana kasutati fenomenograafilist uuringut. Andmekogumismeetodina 

kasutatakse töös poolstruktureeritud ekspertintervjuusid, mille käigus intervjueeriti 11 

käesoleval ajal vanglates töötavat kaplanit ning ka peakaplanit ja Sisekaitseakadeemia 

justiitskolledži direktorit. Autor plaanis kasutada kõikset valimit ja intervjueerida kõiki 15 

praegu ametis olevat vanglakaplanit, kuid nelja kaplaniga ei õnnestunud autori korduvatest 

püüetest hoolimata kontakti luua. Kogutud info salvestati, transkribeeriti ja analüüsiti autori 

loodud koodide ja kategooriate kaudu sisuanalüüsi meetodit kasutades. 

Kokkuvõttes saab öelda, et vanglaradikaliseerumine on käesoleval ajal aktuaalne 

probleem ja kujutab endast Euroopa kontekstis olulist julgeolekuohtu. Samal ajal ei taju 

Eesti vanglakaplanid seda märkimisväärse ohuna, sest siinsetes vanglates pole 

radikaliseerumine märgatav probleem. Vanglakaplanitele pakutavad 

radikaliseerumisalased koolitused on nende endi hinnangul piisavad ning annavad 

vajalikud teadmised ja oskused radikaliseerumise tuvastamiseks. Küll aga selgus uuringust, 

et radikaliseerumist saaksid esmajoones märgata kinni peetavate isikutega rohkem kokku 

puutuvad ametnikud, mistõttu tuleks autori hinnangul radikaliseerumisalaseid koolitusi 

kindla regulaarsusega pakkuda valvuritele ja inspektor-kontaktisikutele. Samuti selgus 

empiirilise uuringu käigus kitsaskoht seoses vanglaametnike tagasihoidlike religioonialaste 

teadmistega, mis väljenduvad eelkõige kohatutes ja pilkavates kommentaarides ning 

suutmatuses orienteeruda religioossete tavade ja eripärade süsteemis. Ohukohaks on see 

põhjusel, et ebasobivad kommentaarid võivad radikaliseerumist nii soodustada kui ka 

süvendada.  
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Töös tehtud järeldustele tuginedes teeb autor ettepanekud Vanglateenistusele koostöös 

Sisekaitseakadeemiaga tagada valvuritele teadlikkuse tõstmise eesmärgil nii süsteemsed 

religioonide-  ja kultuuridevahelisi erinevusi käsitlevad kui ka radikaliseerumisalased 

koolitused, jätkata vanglakaplanitele suunatud radikaliseerumisalaste koolitustega, 

koostada Vanglateenistusel koostöös Sisekaitseakadeemiaga vanglaametnikele suunatud ja 

ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud vangla kontekstist lähtuv riskihindamisvahend, 

uurida tulevastes magistritöödes teisi vanglaradikaliseerumisvorme peale 

islamiradikalismi. 

Eeltoodule tuginedes saab väita, et esitatud uurimisküsimused said vastatud ja uuringu 

eesmärk täidetud. 
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SUMMARY 
 

The title of the master's thesis is "Awareness of the role of prison chaplains in noticing and 

responding to the radicalization of prisoners". Aim of the thesis is to find out which 

competencies of Estonian prison chaplains need to be developed to support their role in 

noticing and responding to prison radicalization. 

Prisons have taken on a significant role in the context of radicalization and are seen as both 

breeding grounds for terrorists and institutions where deradicalization programs could 

successfully be implemented. In connection with the general fight against radicalization, it 

has also become important to improve the capacity of prisons to detect radicalization, in 

the context of which the role of prison chaplains is increasingly being perceived in Europe. 

As the subject of prison chaplain’s role in the process of identifying radicalization has not 

been discussed in academical level known to the author of this thesis, a new topic is being 

researched and a solution to the following research problem is being sought: What is the 

role of Estonian prison chaplains in noticing and responding to the radicalization of 

detainees? Therefore, following research questions are established: 1. To what extent is 

prison radicalization in Estonian prisons considered a topical problem? 2. What are the 

expectations of the prison system to chaplains when they notice and respond to 

radicalization? 3. How does the current in-service training system for prison chaplains 

support the detection of prisoners' radicalization? 4. What is the awareness of prison 

chaplains about their role in the fight against radicalization in prison? 5. Who do prison 

chaplains see as important markers of radicalization? 6. How are the activities of clergymen 

and volunteers of a not represented religion organized in the prison's chaplain institution? 

7. Which knowledge and skills about radicalization the prison chaplains need to improve? 

The master's thesis is a qualitative empirical study and the research strategy used is 

phenomenographic. This means that the aim was to find out the cognition and experience 

of a group of people about a certain phenomenon or concept, which in this work is prison 

radicalization. 

The following conclusions are made in the master's thesis: 

 Addressing the issue of prison radicalization is relevant elsewhere in the world and 

is also considered important based on Estonia's strategic documents. 
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 In Estonia, the risk of radicalization is low, but not non-existent, and it is important 

to create and ensure readiness.  

 Prison chaplains do not perceive prison radicalization as a priority.  

 The prison system does not consider the issue relevant at present.  

 The chaplains are satisfied with the radicalization trainings and, according to them, 

can identify radicalization based on the trainings.  

 Instead, radicalization could be noticed by guards and inspector-contacts, who are 

more in contact with detainees.  

 Elsewhere in Europe, chaplains are thought to be key players in detecting 

radicalization. 

 Estonian prison officials are not being prepared to detect radicalization.  

 The analysis of the results of the interviews revealed that the religious awareness of 

the guards is modest - this is mainly reflected in the mocking and inappropriate 

comments and the perception that certain topics may be sacred to religious people.  

Based on the conclusions of the work, the author proposes to provide guards with both 

systematic training on religious and intercultural differences and on radicalization; continue 

radicalization training for prison chaplains; to compile, in co-operation with the Estonian 

Academy of Security Sciences, a risk assessment tool for prison officers based on the prison 

context for official use; to study forms of prison radicalization other than Islamic radicalism 

in future master's theses. 

Based on the above, it can be stated that the submitted research questions were answered, 

and the purpose of the study was fulfilled. 
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LISA 1. EKSPERTINTERVJUU KÜSIMUSED 

INTERVJUEERITAVATELE  E1-9; 11;13 
 

1. Millisena näete enda kui vanglakaplani rolli vanglas? 

2. Kuidas hindate kaplanite piisavust – kas Teie arvates oleks vaja kaplaneid juurde 

värvata või on hetkeseis piisav? 

3. Kas Teie arvates oleks vajalik vanglakaplanite mentorlusprogramm? Mida peaks 

selline programm sisaldama? 

4. Kuivõrd oluliseks probleemiks peate vanglaradikaliseerumist käesoleval ajal? 

Tulevikus? 

5. Millised on Teie arvates vanglasüsteemi ootused Teile radikaliseerumise 

tuvastamisel ja nendele reageerimisel? Kuidas on neid ootusi kommunikeeritud? 

6. Millised on Teie teadmised ja kogemused kinni peetavate isikute radikaliseerumise 

ilmingute tuvastamisel?  

7. Kuidas toetab praegune koolitussüsteem erinevatest kultuuridest pärit kinni 

peetavate isikute radikaliseerumisilmingute tuvastamise võimekust? 

8. Milliseid koolitusi peaks kaplanitele Teie hinnangul pakkuma, et toetada nende 

radikaliseerumisalaseid teadmisi? 

9. Milline on vanglakaplanite koostöö korraldus teiste teenistujatega, lähtudes 

radikaliseerumisilmingutele reageerimise aspektist? Mis on hästi ja millised on 

probleemkohad? 

10. Kuivõrd olete oma töös tuvastanud usulist diskrimineerimist? Nii ametnike poolset 

kui vangide vahelist? Kui jah, siis milles on see seisnenud?  

11. Kas olete tajunud teatavat vanglasüsteemi poolset ebavõrdset kohtlemist eri 

usuühendustesse kuuluvate kaplanite suhtes? Milles on see väljendunud? Kas mõnd 

usundit peetakse Teie arvates teistest olulisemaks? 

12. Kas ja kui, siis milliseid kitsaskohti esineb seoses teiseusuliste vaimulike ja teisest 

kultuuriruumist vabatahtlike vanglasse kutsumisega? 
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LISA 2. EKSPERTINTERVJUU KÜSIMUSED 

INTERVJUEERITAVALE  E10 
 

1. Millisena näete kaplanaadi rolli vanglas? 

2. Millisena näete vanglakaplani rolli vanglas? 

3. Kuidas hindate kaplanite piisavust – kas Teie arvates oleks vaja kaplaneid juurde 

värvata või on hetkeseis piisav? 

4. Kuivõrd oluliseks probleemiks peate vanglaradikaliseerumist käesoleval ajal? 

Tulevikus? 

5. Millised on vanglasüsteemi ootused kaplanitele kinni peetavate isikute  

radikaliseerumise tuvastamisel ja nendele reageerimisel? Kuidas on neid ootusi 

kommunikeeritud? 

6. Milliseid koolitusi peaks kaplanitele pakkuma, et toetada nende 

radikaliseerumisalaseid teadmisi? 

7. Milline on vanglakaplanite koostöö korraldus teiste teenistujatega, lähtudes 

radikaliseerumisilmingutele reageerimise aspektist? Mis on hästi ja millised on 

probleemkohad? 

8. Kuivõrd olete vangla keskkonnas tuvastanud usulist diskrimineerimist? Nii 

ametnike poolset kui vangide vahelist? Kui jah, siis milles on see seisnenud? 

9. Kas ja kui, siis milliseid kitsaskohti esineb seoses teiseusuliste vaimulike ja teisest 

kultuuriruumist vabatahtlike vanglasse kutsumisega? 
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LISA 3. EKSPERTINTERVJUU KÜSIMUSED 

INTERVJUEERITAVALE  E12 
 

1. Millisena näete religiooni rolli vanglas? 

2. Millisena näete vanglakaplani rolli vanglas? 

3. Kuivõrd oluliseks probleemiks peate vanglaradikaliseerumist käesoleval ajal? 

Tulevikus?  

4. Kuivõrd oluliseks peab Sisekaitseakadeemia justiitskolledž 

vanglaradikaliseerumise teemat ametnikele ettevalmistust andes? 

5. Millised on vanglasüsteemi ootused vanglaametnikele kinni peetavate isikute 

radikaliseerumise tuvastamisel ja nendele reageerimisel? 

6. Millised on vanglasüsteemi ootused vanglakaplanitele kinni peetavate isikute  

radikaliseerumise tuvastamisel ja nendele reageerimisel? 

7. Milliseid radikaliseerumisalaseid täiendkoolitusi vanglaametnikele võimaldatakse? 

8. Kuidas toetab praegune koolitussüsteem erinevatest kultuuridest pärit kinni  

peetavate isikute radikaliseerumisilmingute tuvastamise võimekust? 

 

 

 

  

 

 

 

 


