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SUHTED

Maarja Savi on vaba-
kutseline ajakirjanik

Kuidas minna 
lahku nii, 
et lapsed 
jääksid 
terveks?

LAHUTAMINE HOLLANDI MOODI
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Mõned lahutused on inetud. 
Lausa nii inetud, et kaasatakse 
advokaadid ja lugu lõppeb 
kohtus. Aga mis saab lastest? 
Hollandlaste väljatöötatud prog-
rammi „Dialoog laste nimel” 
eesmärk on aidata just lastel 
kõrge konfliktsusega lahkumine-
kust tervena välja tulla. Kuidas 
see töötab? Uurib Maarja Savi. 

P
raegu ei vaadata enam vil-
tu, kui raskustesse sattunud 
abielu või kooselu lõpetatak-
se. Pigem vastupidi − sellist 
sammu kiidetakse takka, 

sest igal inimesel on tänapäeval õi-
gus olla õnnelik ning elada oma 
elu just nii, nagu talle kõige õigem 
tundub. Jah, see võib tunduda eba-
õiglane nendest ühendatud eludest 
sündinud laste suhtes, kes peavad 
end hakkama ema ja isa vahel jaga-
ma. Veelgi ebaõiglasem oleks sundi-
da neid aga elama vägivaldses peres 
või koos vanematega, kes teineteist 
üldse ei mõista. Ja nii ongi lahus ela-
vad, kuid õnnelikud ja teineteisest 
lugupidavad vanemad lapse jaoks ka-
hest halvimast ikkagi see pisut pa-
rem valik. 

Mis saab aga nendest lastest, kelle 
vanemad ei ole võimelised omavahel 
ühiste laste hooldusõiguse küsimus-
tes kokku leppima? Või nendest las-
test, kes on jäänud kahe tule vahele 
sõjatandril, kus vahendeid ei valita? 
Hollandis läbi viidud uuringu põh-
jal on ligi 30% lahutustest sellised, 
kus vanematel tekivad erimeelsused 
omavahelistes rahaasjades või lapsi 
puudutavates kasvatuslikes küsimus-
tes. Ca 15% lahutustest kujunevad 
aga eriti probleemseteks ehk teisisõ-
nu on nende puhul tegemist kõrge 
konfliktsusega lahutustega.

Seadused suhteid ei muuda
2014. aastal lahendati ainuük-

si Tallinnas 517 kohtuvaidlust laste 
hooldusõigust puudutavates kü-
simustes. Need kohtusse jõudnud 
vaidlused panid paika selle, kes ja 
kui palju lapsega suhelda võib. Ja mis 
veel kurvem − nende samade otsus-
tega pandi paika ka see, kas ja kui 
palju need lapsed ühe või teise vane-
maga suhelda võivad. 
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Tartu Ülikooli sotsiaalteadusli-
ke rakendusuuringute keskus RAKE 
avalikustas kahe aasta eest vanemate 
hooldusõigusi käsitleva uuringu tu-
lemused, millest ilmnes, et kohtus-
se jõudvate vaidluste puhul kipuvad 
lapsed siiski pahatihti tagaplaanile 
jääma. See võib aga tekitada neile 
emotsionaalseid probleeme. Ehk-
ki riik püüab omalt poolt teha kõik 
selleks, et lapsevanemad suudaksid 
ka pärast konfliktset lahkuminekut 
omavahel laste nimel hästi läbi saa-
da, ei ole võimalik seadustega ini-
meste suhtumisi muuta. 

Ühe huvitava aspektina tuuakse 
selles samas uuringus välja, et koo-
litada on vaja ka perekonda ümb-
ritsevat tugivõrgustikku – lapse 
esindajaid, pedagooge, lastekaitse-
töötajaid ja kohtunikke. Taolistes 
konfliktsetes situatsioonides, kus 
lapsed on jäänud kahe, justkui lep-
pimatult tülitseva vanema vahele, ei 
puuduta see ainult neid lapsi, vaid 
ka inimesi nende ümber, alates lähi-
perekonnast, kärgperest ja sõpradest 
kuni riigi- ja haridusametnikeni väl-
ja, kellega see pere igapäevaselt kok-
ku puutub. 

Lahku vahendeid valimata
Kõrge konfliktsusega lahutus on 

selline, kus lapsevanemad ei suu-
da pärast lahkuminekut lõpetada 
omavahelisi vaidlusi; teineteisesse 
ei suudeta suhtuda lugupidavalt või 
vähemalt viisakalt ning üksteisele 
öeldakse halvasti nii omavahelises 
suhtluses kui ka last vahendaja-
na kasutades. Kõrge konfliktsusega 
lahutuste puhul kaasatakse prob-
leemide lahendamisse sageli ka ad-
vokaadid ning suutmatus omavahel 
asju kokku leppida päädib tihti la-
henduse otsimisega kohtus. Mida 
teeb see kõik aga väikese lapse hin-
gega?

Kahe tülitseva vanema vahe-
le jäänud laps ei pruugi olukorda 
mõista. Neil on raske aru saada va-
nematest, kes käituvad küll lapsega 
hoolivalt ja armastavalt, ent suhtu-
vad teineteisesse halvustavalt. Lap-
sel, kes armastab siiralt nii oma ema 
kui ka isa, on valus näha neid oma-
vahel kisklemas. See võib omakorda 
mõjuda traumeerivalt lapse psüü-
hikale, tema võimele täiskasvanuid 
usaldada − kui lapse elus kaob pide-
punkt, mida vaid ema ja isa lapsele 

pakkuda saavad, võib see põhjustada 
hingehaavu, millega ta peab tegele-
ma kogu oma ülejäänud elu. 

Just selleks, et selliseid kõrge 
konfliktsusega olukordi efektiiv-
semalt lahendada, on hollandlased 
välja töötanud programmi „Dialoog 
laste nimel“ (ingl k „No Kids in the 
Middle“), mille fookuses, nagu ka 
nimest välja võib lugeda, on lapsed 
ja vanemate omavaheliste suhete pa-
randamine laste heaolu nimel. Prog-
ramm on suunatud paaridele, kelle 
puhul tavapärane teraapia ei ole loo-
detud tulemusi andnud ning kus 
konflikt on kestnud juba aastaid. 

Kirglikult tülitsevad vanemad 
kalduvad pahatihti arvama, et lapsed 
ei pane nende konflikti tähele. Sõl-
tumata sellest, kas laps on kahe- või 
kaheteistaastane, sõltumata sellest, 
kas laps suudab tekkinud olukorda 
endale teadvustada, võib see temasse 
siiski jätta tõsise jälje. „Dialoog las-
te nimel” ei ole pereteraapia. Seal ei 
keskenduta põhjustele, miks sellises-

se lootusetuna tunduvasse olukorda 
jõutud on, vaid üksnes sellele, kui-
das sellest hetkest edasi liikuda nii, 
et lapsed rohkem ei kannataks. 

Radikaalne lähenemine 
Tõsiasi, et tavapärane paariteraa-

pia kõrge konfliktsusega lahutuste 
puhul ei toimi, on pannud prog-
rammi loojad lähenema situatsioo-
nile teise nurga alt, mistõttu see 
erineb tunduvalt seni kasutusel ol-
nud teraapiavormidest. Näiteks on 
programmi üks eesmärk mõjutada 
lapsevanemaid vastutust võtma. See 
tähendab, et programmis kvalifit-
seeruvad osalema üksnes need pe-
red, kus nii ema kui ka isa võtavad 
individuaalselt terapeudiga ühendust 
ning avaldavad soovi programmis 
osaleda. Juhul kui üks osapool seda 
ei tee, ei ole terapeutide hinnangul 
ka n-ö pealesunnitud abist mingit 
kasu. Sedalaadi lähenemine võib ehk 
esmapilgul tunduda radikaalsena, 
kuid programmi loojate arvates on 
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see ainus viis mõjutada vanemaid 
teadlikult oma käitumise eest vastu-
tust võtma.

Lisaks sellele toimub „Dialoog 
laste nimel“ erinevalt meile harju-
muspärasest teraapiast hoopis gru-
piteraapia vormis, mis tähendab, et 
tegemist ei ole klassikalise perete-
raapiga, kus keskendutakse ühele 
perele ja vaadeldakse süsteemselt 
nende probleeme. Grupiteraapia ee-
liseks on just selle hariduslik pool, 
mis võimaldab osalejatel midagi uut 
juurde õppida. 2,5–4 kuud kestvas-
se ja kaheksast grupikohtumisest 
koosnevasse programmi kaasatakse 
korraga kuni 12 lapsevanemat (kuus 
tülitsevat paari), kes õpivad kahe te-
rapeudi abiga oma mittetoimivaid 
suhtlemismustreid murdma. Lapsed 
saavad omakorda kahe terapeudi ju-
hitud grupis mõistmist ja julgustust, 
et väljendada oma tundeid ja mõtteid 
seoses vanemate tülidega.

Grupis ei saa tülitsevad vanemad 
keskenduda iseenda ilustamisele 

ning üksteise süüdistamisele. Sel-
le asemel pannakse neid olukorda, 
kus neil on võimalik kõrvalt jälgida 
teiste paaride omavahelist dünaa-
mikat ning tunda selles ära iseendi 
last kahjustavaid käitumismust-
reid. Mustrid saavad tekkida üksnes 
kahe inimese omavahelises suhtlu-
ses. Vaid neid kõrvalt nähes ning ära 
tundes on võimalik alustada muu-
tumist!

Kolmas aspekt, mis teeb prog-
rammi „Dialoogi laste nimel“ erili-
seks on see, et teraapiasse kaasatakse 
lisaks tülitsevatele osapooltele ka 
nende tugivõrgustikud. Nii nagu 
RAKE uuringustki ilmnes, on tegeli-
kult ka lahutavat peret ümbritsevad 
inimesed kogu protsessiga seotud 
ning kohustatud situatsiooni lahen-
damise nimel vastutust võtma. Ikka 
ja ainult selleks, et säästa täiskas-
vanute konflikti keerisesse jäävaid 
lapsi. 

Võrgustiku kaasamise eesmärk 
on anda ka peret ümbritsevatele ini-

mestele, alates vanavanematest kuni 
juristideni välja, teada, mis hakkab 
juhtuma. Võrgustiku liikmetel on 
kohustus pärida emalt või isalt aru 
programmis ettenähtud koduste 
ülesannete tegemise ja teraapias toi-
munu kohta, andamaks sel moel vas-
tutus tagasi lapsevanema kätesse.

„Dialoog laste nimel“ Eestis
Tänaseseks on Eestis koolitatud 

viis terapeutide meeskonda Tallin-
nas, Tartus, Pärnus ja Rakveres ning 
läbi on viidud ka esimesed katsetu-
sed. Täispika programmi läbitegemi-
seni koos kuue paariga loodetakse 
jõuda 2016. aasta sügisel.

Hollandlaste kogemuse põhjal 
pöörduvad sageli programmi lä-
biviijate poole esmalt mehed, kes 
soovivad lahendada pikaleveninud 
konflikti, mis takistab neil lastega 
suhtlemist. Tihtipeale on mehe üles-
anne motiveerida ka naist program-
mis osalema ja vastutust võtma või 
paluma selleks võrgustiku abi. 

2016. aasta mais toimunud Ees-
ti Pereteraapia Ühingu juubelikon-
verentsil tutvustasid programmi 
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ja 
teistele terapeutidele paari- ja pe-
reterapeut Marlen Tammsaar-Oj-
amets ning pereterapeut Monika 
Koppel. Nende sõnul on inimesed 
harjunud süüdistama oma ebaõn-
nes või ebaedukates valikutes teisi. 
Sageli usutakse, et süsteem vastutab 
meie tegude eest, olgu selleks koh-
tu-, kooli- või sotsiaalsüsteem. Sel-
leks et kõrge konfliktsusega lahutus 
jõuaks rahumeelse lahenduseni, on 
oluline, et mõlemad osapooled olek-
sid võrdselt valmis võtma teadlikku 
vastutust oma käitumise eest ja selle 
eest, kuidas tekkinud konflikt nende 
lapsi tegelikult mõjutab. Oluline on 
taastada laste turvatunne ja võimalus 
kasvada toetavas keskkonnas.

Kui tunned, et „Dialoog laste ni-
mel” võiks olla abiks, siis lisainfot 
programmi kohta leiad aadressilt 
www.dialooglastenimel.ee. 

Allikad: 
http://lasteombudsman.ee/et/uuring-vanema-
te-vahel-hooldusoiguse-jagamisel-jaab-laps-ta-
gaplaanile
http://www.kinderenuitdeknel.nl/
Statistikaamet
Sotsiaalministeerium
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