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Vägivalla mõiste ja mõju

Vägivald võib olla nii füüsiline, seksuaalne, 
psüühiline kui ka hooldusest täielik ilma jätmine 
või hülgamine

Vägivalla tagajärjed on nii psühholoogilised kui 
bioloogilised

Tagajärjed on eluaegse mõjuga ja läbi 
põlvkondade püsivad  



Vaimne vägivald

Hoolitsuse, armastuse ja hoolduse puudumine on 
vaimne vägivald

Samuti lapse emotsionaalne sidumine ja tema 
iseseisvuse piiramine

Lapse hirmutamine ja ähvardamine

Lapse isiku mahategemine ja tema üle naermine

Tõrjumine ja halvustamine 



Verbaalne vägivald

Verbaalne
vägivald

ehk
verbaalne
agressioon

Vaimne
vägivald

verbal aspects of emotional harm from parents (Iwaniec, 
Larkin, & McSherry, 2007), parental psychological 
unresponsiveness or hostility (Shaffer, Yates, & Egeland, 
2009), verbal threats and gestures (Moore & Pepler, 
2006), and emotional neglect (Egeland, 2009) within the 
construct of emotional abuse. 



Verbaalne vägivald

alavääristamine

hindamine ja
kritiseerimine

süüdistamine kamandamine

ähvardamine

halvustavate
nimedega
kutsumine

blokeerimine ja
lõksu ajamine karjumine



Verbaalse vägivalla mõju

Vahetu efekt solvatud tunded, viha, 
ärrituvus, alandus, alandus, 

kahjutunne ja kurbus.

Vägivalla kõige olulisem tegur ja
läheb sageli üle füüsiliseks

vägivallaks.

Minapildi kahjustumine on verbaalse
vägivalla pikaaegne efekt, mis

põhjustab kauakestvaid ja kahjulikke
tagajärgi ning mõjub kogu elu.



Verbaalse vägivalla mõju aju 
arengule

100 miljardit neuronit ja 100 triljonit sünapsit.
Reptiili aju- “võitle, põgene või tardu”. Ajutüvi.
Limbiline süsteem-emotsionaalse elu alus, 
kuidas me teeme järeldusi, otsustame kas 
kogemus saab olema positiivne või mitte, 
emotsionaalse mälu alus. Amügdala ja 
hippokampus.
Neokorteks-kaks aju poolkera, mis 
vastutavad mõtlemise, keele, kujutluvõime ja 
teadvuse eest

Inimese aju on kogemusest sõltuv aju-
ehk käiku jäävad need juhteteed, mis 
on rakendatud
Psühholoogilised tegurid kujundavad 
füüsilisi seoseid ajus
Psühholoogiliste probleemide aluseks 
pole üheselt mitte niivõrd 
närviühenduste hävitamine , vaid 
nende ebapiisav kujunemine 



Verbaalse vägivalla mõju aju 
arengule

Verbaalne agressioon jätab aju arengule püsiva jälje (Belsky & de Haan, 
2011). 

Vanema verbaalne agressioon muudab valgeainet, millest koosnevad 
keelega seotud aju närvi juhteteed (Choi, Jeong, Rohan, Polcari, & 
Teicher, 2009) 

ning hallainet ehk ajukoort aju kuulmiskeskuses (Tomoda, et al., 2011). 

Verbaalse agressiooni mõju on võrreldav koduvägivalla pealtnägemise ja 
perevälise seksuaalse vägivalla kogemisega (Teicher, Samson, 
Polcari, & McGreenery, 2006). 

Lapsepõlves kogetud emapoolne verbaalne vägivald põhjustab 3 korda 
enam piirialase, nartsissistliku, obsessiiv-kompulsiivse ja paranoilise 
isiksusehäire kujunemist teismelisena või noore täiskasvanuna 
(Johnson et al., 2001).



Emotsionaalse vägivalla pikaaegne 
efekt (Norman et al., 2012)

Häire Vägivalla liik OR

Depressioon F 1.54 (1.16...2.04)

E 3.06 (2.43...3.85)

H 2.11 (1.61...2.77)

Ärevus F 1.51 (1.27...1.79)

E 3.21 (2.05...5.03)

H 1.82 (1.51...2.20)

Suitsidaalne kätumine F 3.00 (2.07...4.33)

E 3.08 (2.42...3.93)

H 1.85 (1.25...2.73)

Suitsetamine F 1.55 (1.09...2.21)

E 1.70 (1.55...1.87)

H 1.20 (0.98...1.48)



Sticks, stones, and hurtful words: relative 
effects of various forms of childhood 

maltreatment (Teicher et al., 2006)

Vanema verbaalne agressioon, koduvägivalla tunnistajaks 
olemine, füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine ja nende 
seos psühhiaatriliste sümptomitega (viha-vaenulikkus, ärevus, 
depressioon, ärrituvus)

N=554 , vanuses 18-22 aastat

Verbal Abuse Questionnaire 

Verbaalse agressiooni efekt oli võrreldav efektiga , mida 
põhjustas koduvägivalla kogemine, pereväline seksuaalne 
kuritarvitamine ja suurem füüsilise vägivalla efektist.

Kombineeritud verbaalse vägvalla 

ja koduvägivalla kogemine oli suurema 

efektiga kui 

pereseisene seksuaalne vägivald.



Parents who hit and scream: interactive effects of verbal and 
severe physical aggression on clinic-referred adolescents' 

adjustment (LeRoy et al. , 2014)

Verbaalse ja füüsilise agressiooni mõju ravile pöördunud teismelistel 

N=239 , vanuses 11- 18 aastat 

Küsitleti mitmeid isikuid sh. noorukit ja tema ema 

51% oli kogenud rasket füüsilist ja/või verbaalset vägivalda ühe või mõlema vanema poolt

Ema-laps vahelise vägivalla korral ilmnes oluline interaktiivne seos – kui füüsilisele vägivallale 
lisandus ka verbaalne siis efekt võimendus ja esines enam häiritud käitumist.

Kui füüsilist vägivalda ei esinenud siis verbaalse vägivalla efekt käitumishäirete kujunemisele kadus

Sama interaktsiooni ei esinenud isa puhul 

Isapoolne verbaalne vägivald 

põhjustas käitumisprobleeme pidevalt ja 

sõltumata füüsilisest vägivallast. 



Verbaalne vägivald versus lahke jutt

Verbaalse vägivalla mõju on raske kaotada

Isegi lahkus verbaalselt vägivaldse või ka 
verbaalselt mitte-vägivaldse vanema poolt ei 
tasakaalusta eelnenud verbaalse vägivalla mõju 

Kõige raskem oli tagajärg siis kui laps koges 
isapoolset rasket verbaalset vägivalda ja 
emapoolset vähest sõnalist lahkust 

(Iwaniec, Larkin, & McSherry, 2007)



Parental expressed emotion in depressed adolescents: 
prediction of clinical course and relationship to comorbid 

disorders and social functioning (McCleary &, Sanford, 2002)

High expressed emotion (EE) ennustab halvemat kliinilist kulgu 
mitme psüühikahäire puhul 

N=57, longituuduuring depressiooni kliinilise kulu kohta teismelistel 

Milline on EE ning paranemise seos?

Kõrge EE oli seotud 

teismelise madalama sotsiaalse toimetulekuga 

suurema depressiooni sümptomite hulgaga 

madala EE ennustas paremat paranemist



Effects of parental verbal aggression on 
children's self-esteem and school marks 

(Solomon &Serres,1999)

Kuidas mõjub koolitulemustele ja enesehinnangule?

N=144 10 aastast last

the Harter Self-perception Profile for Children küsimustik ja ema-
isa verbaalse agressiooni küsimustik 

Verbaalne agressioon oli oluliselt seotud halbade tulemustega 
emakeeles

Verbaalse agressiooni kogenutel oli madalam enesehinnang ja 
madalamad õpitulemused.



Kokkuvõte

Lapse peale ei tohi karjuda!


