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Eessõna
On kainestav mõelda, et praegusel ajal on ilmselt rohkem ümberasustatud isikuid ja
pagulasi kui kunagi varem ajaloos. ÜRO pagulaste ülemvoliniku hinnangul on kogu
maailmas kokku kaheksakümmend miljonit ümberasustatud isikut ning täiendava
hinnangu kohaselt on ligikaudu 40 protsenti nendest lapsed.
Need lapsed on tõenäoliselt oma teekonnal Euroopasse kogenud mitmeid raskusi.
Märkimisväärne hulk nende seas on kogenud väärkohtlemist ja ka võidelnud, et
jätkata riske, ohte ja hirme täis teekonda. Seejärel saabuvad nad võõrasse riiki, kus
süsteemid, keel ja kultuur võivad olla tohutult erinevad. Nad peavad hakkama saama
keerukas, aeganõudvas ja sageli muutuvas süsteemis väga stressirohkete
toimingutega, et nende Euroopas viibimine seadustada.
Euroopasse saabumisel seisavad saatjata lapsed silmitsi kolmekordse ohuga – lastena,
kelle vanusega kaasneb haavatavus ja kes võivad kogeda oma õiguste rikkumisi;
rändajatena, kes seisavad silmitsi diskrimineerimise, häbimärgistamise ja
marginaliseerimisega ning kannatavad piiratud ligipääsu tõttu teenustele ja
võimalustele; ning saatjata lastena, kellel puudub hoolitsev täiskasvanu, kes võiks
neid suunata ja toetada ning toimida nende parimates huvides ja neid abistades.
Ometigi on need lapsed ühtlasi säilenõtked noored inimesed. Neil õnnestus jõuda
Euroopasse – nad on lootusrikkad ning usuvad, et saavad siin hakkama. Kuigi nad on
sageli palju kohutavat kogenud, on nad võitjate, mitte kaotajate leeris. Parim viis veel
lapseeas olijate aitamiseks nende täiskasvanuks saamise teel on pakkuda neile
ohutust ja usaldust ning, näidates nende vastu huvi ja pühendumust, juhtida neid
realistiku tulevikuväljavaate suunas. Nendega tuleks käituda austavalt ning viisil, mis
stimuleerib nende säilenõtkust, agentsust ja iseseisvust kultuuri- ja traumatundlikul
viisil.
Käesoleva juhise avaldamine on seega asja- ja ajakohane. Tuginedes Madalmaade
eestkosteorganisatsiooni Nidose ligikaudu 50-aastasele vahetule kogemusele ning
teiste Euroopa eestkostevõrgustiku (European Guardianship Network – EGN) liikmete
ja partnerite kogemustele, kirjeldatakse juhises selle laste rühmaga töötamise
konteksti ja kaasnevaid probleeme. Juhis annab ülevaate sellest, miks saatjata lapsed
käituvad ja reageerivad sündmustele erinevalt võrreldes lastega, kes ei ole pagulust
kogenud. Selle eesmärk on anda nõu neile, kes töötavad saatjata lastega, et neid
probleeme käsitleda, andes asjatundjatele vahendid nende vajadustele
asjakohasemalt reageerimiseks ning seeläbi hoolduse ja toetuse standardite
paranemiseks, mille tulemusel muutuks laste elu paremaks. Lapsepõlv on lühike aeg
ja saatjata laste puhul seda ehk veelgi enam. Loodame, et see juhis aitab kaasa selle
lühikese aja veidi helgemaks ja pikemaks muutmisel.
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Käesoleva juhise kirjutas Marjan Schippers, kellele tahaksin edastada erilise tänu.
Kahjuks lahkus Marjan meie seast 2021. aasta augustis. Teame, et ilma temata me ei
oleks seda juhist luua suutnud. Olen samuti tänulik Euroopa eestkostevõrgustiku
liikmete ja partnerite ning projektijuhi Terry Smithi hindamatu sisendi eest.
Tanno Klijn
Euroopa eestkostevõrgustiku juhatuse esimees
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Sissejuhatus
2015. ja 2016. aastal jalgsi, ülerahvastatud paatides või veoautodesse peidetuna
Euroopasse sõitnud pagulaste arvukus ning sellest ajast saati Kreeka saarte
ülerahvastatud pagulaslaagrites valitsevate viletsate tingimuste kirjeldamine mõjutas
ja mõjutab endiselt paljude inimeste teadvust. Kõikides ühiskonnarühmades, nii
tööalaselt kui ka väljaspool tööd, puutusid inimesed esimest korda pagulastega kokku.
See on tekitanud küsimusi, ebamugavust ja probleeme, samuti jõuetuse tunnet ja
muret.
Nende pagulaste hulgas on eriti haavatav rühm: saatjata lapsed. Nad lahkusid oma
päritoluriigist ilma oma vanemateta. Mõnikord on nendega kaasas mõni pereliige,
näiteks vanaema või täiskasvanud vend, kuid neil ei ole kaasas täiskasvanut, kellel
oleks vanema õigused. Teisisõnu tähendab see, et õiguslikult ei vastuta keegi nende
eest nende teekonna ja hilisema Euroopas viibimise ajal. Juriidiline termin sellise
lapspagulase kohta on „saatjata alaealine“, nagu on sätestatud mitmes Euroopa Liidu
(EL) õigusaktis. See heterogeenne lastegrupp hõlmab saatjata lapsi sõjapiirkondadest,
aga ka lapsi nn turvalistest päritoluriikidest, nagu Albaania, ja Põhja-Aafrika riikidest,
nagu Maroko ja Alžeeria. On väga ebatõenäoline, et keegi neist ELis elamisloa saab.
See, kas neid võetakse vastu või kas neil on õigus saada tööluba, erineb riigiti. Lisaks
sellele on mõned saatjata lapsed Euroopas enda tahte vastaselt, inimkaubanduse
ohvritena.
Sõltumata nende taustast ja päritolust leiavad paljud saatjata lapsed ennast sarnasest
olukorrast. Nad on üksi ja alaealised, nad on lahkunud oma kodumaalt ning otsivad
kaitset ja varjupaika. Kuid kuigi neil lastel on palju ühist, tuleks neid alati näha
indiviididena.
See juhend on koostatud kõigile, kes on seotud saatjata laste nõustamise ja
toetamisega, Aga ka kõigile, kes on lihtsalt huvitatud sellest, kuidas lapsed tulevad
toime määratu ülesandega leida oma tee tundmatus riigis pärast seda, kui nad on läbi
elanud sõja, vaesuse, põgenemise, traumaatilised kogemused, kaotused, ebakindluse
ja võõrandumise. Sisu põhineb paljude osalevate partnerite teadmistel ja
aastatepikkustel kogemustel, kes moodustavad praegu Euroopa eestkostevõrgustiku
(EGN). Töö lastega on andnud neile kõigile väärtuslikke teadmisi sellest, millised need
lapsed on ja mida nad vajavad. Seega on juhis kasulik eestkostjatele,
sotsiaaltöötajatele, juhendajatele, õpetajatele, lastekaitsesüsteemi spetsialistidele ja
kõigile teistele, kes võivad selle haavatava sihtgrupiga kokku puutuda.
Kõiki lapsi tuleks käsitleda kui indiviide, seetõttu ei ole selle haavatava ja mitmekesise
rühma puhul võimalik kasutada ühtset lähenemist. Juhise eesmärk on tagada lugejale
parem arusaamine laste tugevustest, vajadustest ja emotsionaalsest pagasist.
Teadmised nende taustast, kultuurilistest erinevustest, nõustamise vajadustest,
terviseprobleemidest ja julgeolekuriskidest on hädavajalikud. Ühendades erinevate
Euroopa riikide kogemused nende erinevate vaatenurkade, praktiliste kogemuste,
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teadmiste ja kirjandusega, pakub see põhjalik juhis oskusi ja teadmisi, mis aitavad
kõigil spetsialistidel lapsi aidata. Eesmärk on tagada, et iga laps saaks vajaliku
juhendamise ja toetuse, hariduse, elukoha; et teda koheldaks sobivalt, et ta oleks 18aastaseks saades piisavalt säilenõtke ja iseseisev, et elada elu täiskasvanuna.

Metoodika
Käesolev juhis on koostatud, et anda saatjata lastega töötamiseks vajalikud
põhiteadmised ja -oskused. See põhineb Marjan Schippersi raamatul „Lapsed,
põgenenud ja üksi“ (2017). Marjan oli lastepsühholoog Hollandi eeskosteametis Nidos,
kuhu ta määrati valitsuse poolt 2002. aastal tagama eestkosteteenuseid saatjata
varjupaika otsivatele ja pagulastest lastele. Marjan lahkus meie seast 2021. aasta
augustis.
Aastatepikkune töökogemus selle heterogeense ja pidevalt muutuva lasterühmaga on
kokku andnud suure kogemustepagasi juhendajatelt ja mentoritelt, eestkostjatelt,
käitumisteadlastelt, õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt. Nende sisend pärineb
tähelepanekutest, erinevate probleemidega kokkupuutumisest ja, mis kõige tähtsam,
paljudest vestlustest laste endiga. Teatavaid nähtusi toetavad empiirilise tasandi
kogemused ja seetõttu esitatakse need üldiste väidetena. Selliseks näiteks on lapsed,
kes on sageli näljased ja väsinud ning neil on raske teisi usaldada. Paljud lood ja näited
on esitatud kasutades pseudonüüme, kuid põhinevad päriselus esinenud juhtumitel,
mis on paljuski sarnased.
Kõikides Euroopa riikides on erinevad töömeetodid, seega andsid EGNi liikmed ja
partnerid sellele juhisele väärtuslikku tagasisidet ja sisendit, sealhulgas näiteid ja
toetavat kirjandust. Lisaks on teoreetilise raamistiku toetamiseks kasutatud Euroopa ja
rahvusvahelisi dokumente ning akadeemilisi väljaandeid.

Lugemisjuhend
1. peatükk kirjeldab, miks lapsed oma koduriigist ilma vanemateta lahkuvad ja mida
nad Euroopasse põgenedes kogevad. 2. ja 3. peatükis käsitletakse lapse peamisi
vajadusi Euroopas viibimise algfaasis. 4. peatükis on juttu saatjata laste füüsilisest
tervisest ja eelkõige vaimsest tervisest. 5. peatükis uuritakse saatjata laste käitumist
kultuuri, nende põgenemisega seonduvate kogemuste ja perekonnast äralõigatuse
kontekstis.
Käsitlekse ka säilenõtkust ja kuidas seda saaks tugevdada. 6. peatükis arutatakse laste
tulevikuväljavaateid, tagasipöördusmisest kuni lõimumiseni, samuti käsitletakse noorte
täiskasvanute vajadusi, kui nad jõuavad täisikka. Viimases peatükis keskendutakse
saatjata laste pedagoogilisele juhendamisele kultuuridevahelisest perspektiivist.
Eelmistes peatükkides kirjeldatud juhendamise perspektiive esitletakse struktureeritud
ja sidusal viisil ning käsitletakse ka kultuuritausta arvestavat suhtumist ja
kultuuridevahelist suhtlust.
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1. Üksinda põgenevad lapsed
Kes on need lapsed, kes põgenevad Euroopasse ilma oma vanemateta? Mis on nende
põgenemise põhjus ja mis eelneb põgenemisotsusele? Miks nad üksi põgenevad ja
mida nad teekonnal kogevad?
1.1

Euroopasse ilma vanemateta põgenevad lapsed

Saatjata lapsed on alla 18-aastased lapsed, kes on põgenenud oma päritoluriigist ja
taotlevad Euroopas kaitset või vastuvõtmist. Nad põgenesid ilma täiskasvanuta, kes on
nende seaduslik esindaja. See ei tähenda alati, et nad reisivad üksi. Väikesed lapsed
usaldatakse sageli põgeneva pereliikme või tuttava hoolde või nad reisivad koos
vanema venna või õega. Teistel juhtudel palutakse nn reisiagendil reis korraldada, selle
eest sageli suuri summasid makstes.
Mõnikord kasutatakse termini „inimsmugeldeja“ asemel mõistet „reisiagent“, sest
sageli hõlmab põgenemine riigipiiride ebaseaduslikku ületamist ja seega
ebaseaduslikku läbi riikide reisimist. Reisiagent toob sageli väikesed lapsed Euroopasse
sugulase juurde. Kuid paljud saatjata lapsed saabuvad Euroopasse üksi kas seetõttu, et
nad lahkusid oma päritoluriigist üksi või nad kaotasid teekonnal oma kaaslase või
perekonnaliikme. Vahel leitakse väga väikseid lapsi tänavalt. Neil on kaasas ainult enda
päritoluriigis oleva vanema või Euroopas asuva perekonnaliikme telefoninumber, keda
ei leita.
On ka rühm lapsi, kes ei põgenenud, vaid on Euroopasse smugeldatud, peibutatud või
oma pere poolt inimkaubitsejale müüdud. Need lapsed satuvad sageli prostitutsiooni,
sunniviisilise töö või muu ärakasutamise ohvriks. Kuigi ametlikke asitõendeid on raske
saada, on põhjust uskuda, et lapsi on smugeldatud ka elundite eemaldamiseks.
Aastatel 2014–2016, kui saabus arvukalt põgenikke, väljendasid mitmed
pagulasorganisatsioonid muret arvukate lapspagulaste üle, kes Euroopas kaduma olid
läinud. Need on lapsed, kes põgenemise käigus kadusid ja kellest enam kunagi ei
kuuldud. Kardetakse, et neid lapsi kasutatakse mingil viisil ära või et nad on surnud.
2015. aastal teatas Europol, et 89 000 lapsest, kes olid saabunud Euroopasse saatjata
pagulastena, oli kaduma läinud 10 000 („Mention the unmentioned“ (Maini neid, keda
ei mainita), 2017). 2018. aastal teatas Euroopa rändevõrgustik, et hinnanguliselt on
pärast Euroopasse saabumist kaduma läinud üle 30 000 sisserännanud ja pagulasest
lapse („Saatjata alaealistele lähenemise viisid pärast nende staatuse määratlemist ELis
ja Norras“, 2018).
Pagulaste saabumise kõrgperioodil, aastatel 2014–2016 suurenes oluliselt oma
päritoluriigist põgenenud laste arv. UNICEFi aruandes „Lahkuma sunnitud.
Lapspagulaste ja sisserännanud laste suurenev kriis“ (2016) tuuakse välja, et
2015. aastal taotles varjupaika ligi 100 000 saatjata last kokku 78 riigis. See on kõigi
aegade kõrgeim aastas tuvastatud arv. Eurostati 2019. aasta andmed annavad selge
pildi Euroopas üksi reisivate laste rühmast. 13 800st saatjata lapsest, kes taotlesid
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2020. aastal Euroopas varjupaika, olid kaks kolmandikku 16- ja 17-aastased, 22% 14- ja
15-aastased ning 11% nooremad kui 14-aastased. Poisid moodustasid 85% koguarvust.
Lapsed olid pärit peamiselt Afganistanist (30%), Süüriast ja Pakistanist (mõlemast 10%)
ning Somaaliast, Guineast ja Iraagist (kummastki 5%).

(Eurostati pressiteade, aprill 2020).
Euroopa piirid on viimastel aastatel toimunud suure pagulaste liikumise tõttu üha
tugevamini kaitstud. See muudab pagulastele Euroopasse jõudmise üha raskemaks.
Selle tulemusel on Euroopa piiridel või äärealadel asuvad riigid, mis varem olid ainult
esmase sisenemise riigid või transiitriigid, nagu Maroko, Türgi ja Serbia, muutunud
sihtriikideks. Teistel Euroopa äärealade riikidel, näiteks Kreeka ja Itaalia, on liiga väike
võimekus pagulaste vastuvõtmiseks. Varjupaigamenetlused ja Euroopasse suunduv
pagulasvoog on seetõttu pidurdunud.
1.2

Miks lapsed ja noored oma päritoluriigist põgenevad?

Inimesed põgenevad üldiselt sõja, tagakiusamise, vaesuse ja lootusetuse eest. Aastatel
2014–2020 põgenesid paljud inimesed sõja eest Süürias ja selle ümbruses. Enamik
pagulasi peatub esialgu oma piirkonna pagulaslaagrites. Ainult väike osa neist püüab
tulla Euroopasse, sest nende olukord on lootusetu.
Sellel ajal ütlesid Süüriast pärit saatjata laste vanemad, et nad saatsid oma lapsed
Lääne-Euroopasse, kuna nad kartsid vägistamist, röövimist või värbamist Islamiriigi (IS)
poolt. Paljud Süüria lapsed tulevad Euroopasse ka lootuses, et nende perekond saab
hiljem nendega ühineda. Paljud Afganistani lapsed ütlevad, et pere otsus lasta neil
põgeneda on tingitud Talibani värbamistegevusest nende lähiümbruses. Nende
saatjata laste hulgas on ka seksuaalorjuse ja lasteprostitutsiooni ohvreid, sageli
„tantsupoiste“ (bacha bazi) pidamise tava tõttu Afganistanis.
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Suur osa Eritrea saatjata lastest ütleb, et nad põgenesid eluaegse ajateenistuse ohu
eest nende kodumaal ja asjaolu eest, et nende arvates ei ole neil tegelikke väljavaateid
paremaks tulevikuks. See ei ole alati perekonna valik, kuna lapsed ütlevad, et jätsid
perekonna oma otsusest välja. Nad otsustasid lahkuda koos teistega. Aastakümneid on
lapsed põgenenud ka Iraagist. Viimastel aastatel peamiselt Islamiriigi vastase võitluse
tõttu, aga ka selleks, et pääseda ajateenistusest, naiste suguelundite moonutamisest
või auga seotud vägivallast.
On ka teisi tagakiusamise vorme, mis sunnivad lapsi põgenema. Näiteks see, et on nad
oma riigis ohus (väidetava või tegeliku) homoseksuaalsuse tõttu. Homoseksuaalsed
teod ja suhted on paljudes riikides karistatavad. Mõnes riigis võib karistus tähendada
surmanuhtlust, näiteks Ugandas ning mõnedes Nigeeria ja Sudaani osades (De Vries,
2014). Inimesed, kes kuuluvad vähemusrühma (usulistel või muudel põhjustel), nagu
jeziidid Süürias, on mõnikord sunnitud põgenema, et pääseda tagakiusamise või
hukkamise eest. Euroopasse saabunud jeziidi lapsed on saanud tõsiseid traumasid
2014. aastal Kirde-Iraagis Islamiriigi poolt toime pandud genotsiidi tõttu. On ka lapsi,
kes põgenesid sõjaväelaste või mässuliste rühmitusest, kus nad olid sunnitud
sõjategevuses osalema, ja kes said Euroopasse põgenemisel abi. Teised lapsed
põgenevad perekondlike ja kultuuriga seotud probleemide tõttu. Neid võib ähvardada
aumõrv, sest nende enda või mõne teise perekonna au on rikutud. Või soovib laps
vältida naiste suguelundite moonutamise tava või sundabielu.
Inimesed on sajandeid rännanud paremate võimaluste otsinguil. Tänapäeval tuuakse
põgenemise või rände põhjuseks vaesust ja lootusetust, näiteks Albaanias, Pakistanis
või Aafrika osades. Paljud nende piirkondade noored püüavad
võimaluste otsingul jõuda Euroopasse. Näiteks aastatel 2017–2019 suurenes Kreekas,
Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias ja Hollandis märkimisväärselt PõhjaAafrikast saabuvate laste arv. Paljud neist kasvasid üles äärmises vaesuses. Nad pidid
juba väga noorelt ise enda eest hoolitsema ja olid juba aastaid tänaval elanud. Paljude
puhul algas see 10- või 11-aastaselt, kuid mõned lapsed ütlesid isegi, et nad on elanud
tänaval juba alates 5- või 6-aastasest peale. Just need lapsed on sageli uimastisõltlased,
neil on vähe haridust või puudub see üldse ning nad on ellu jäänud pisikuritegevuse ja
seksuaalse ärakasutamise kaudu. Neil ei ole peaaegu mingit võimalust saada
elamisluba, kuid nad loodavad siiski paremale tulevikule. Teised neist riikidest pärit
lapsed põgenesid Euroopasse, kui nad olid veidi vanemad. Sageli julgustasid nende
vanemad neid seda tegema, sest nad ei näinud oma päritoluriigis lapsele mingeid
väljavaateid.
Teatavat tähelepanu on pööratud ka Vietnamist Euroopasse saabuvatele saatjata
lastele. Aastaid on olnud kahtlusi, et need noored on inimkaubanduse ohvrid. Üldiselt
arvatakse, et nad lähevad Ühendkuningriiki eeldades, et leiavad seal tööd. Nendega on
raske luua püsivaid suhteid ja niipea kui tekib võimalus, lähevad lapsed kuhugi mujale.
2019. aasta lõpus Essexis (Ühendkuningriigis) aset leidnud veoauto külmutuskonteineri
tragöödia, milles 39 vietnamlast suri lämbumise tagajärjel, hõlmas ka lapsi, kes olid
registreeritud saatjata lastena. See näitab veelkord, kui suuri riske on inimesed valmis
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võtma.
Perekonna taasühinemise menetlust nähakse sageli võimalusena põgeneda sõja ja
muude ohtude eest. Sellises olukorras saadetakse teise riiki esmalt laps, et sillutada
teed vanemate, vendade ja õdedega hilisemaks taasühinemiseks. Tavaliselt ei ole
piisavalt rahalisi vahendeid, et kogu pere saaks korraga lahkuda. Samuti on teekond
väga ohtlik ja seega ka ellujäämisvõimalus nii väike, et nad püüavad riski hajutada,
saates vaid ühe pereliikme. Euroopa riigid on sellele reageerides viimastel aastatel oma
perekondade taasühinemise poliitikat muutnud. Tegelikult tähendab see, et mõned
lapsed ei lähe Euroopa riikidesse, kus pereliikmed juba elavad, sest nende riigivalik on
peamiselt motiveeritud perekonna eduka taasühinemise võimalikkusest. Madalmaades
on nähtud murettekitavaid olukordi, mis seda illustreerivad. Näiteks elab laps Hollandis
üksi, mitte koos oma täiskasvanud õega mõnes teises Euroopa riigis, sest perekonna
taasühinemine on vanemate, vendade ja õdede jaoks Hollandis võimalik, kuigi see
võtab pikkade ja keeruliste menetluste tõttu aastaid aega. Teine näide on perekonnad,
kes on üle maailma laiali, sest olukord nende päritoluriigis sundis neid lahkuma
erinevatel aegadel erinevatesse sihtkohtadesse. Seejärel püüavad nad taasühineda
Euroopas, sest nad usuvad, et seal on neil paremad võimalused.
Euroopa piirile jõudes soovib enamik pagulasi, sealhulgas lapsed, edasi sõita
jõukamatesse Loode-Euroopa riikidesse. Nad on kuulnud, et seal on rohkem võimalusi
varjupaiga saamiseks, perekonna taasühinemiseks, töö leidmiseks ja majutuse
saamiseks. Ja et seal on parem kaitse, hoolekanne ja haridus lastele. Kuid sageli on
peamine põhjus see, et neil on juba konkreetses riigis perekond. ELi piires reisimine
võib aga tekitada probleeme.
Dublin III määruses on kindlaks määratud, milline riik vastutab varjupaigataotleja
rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemise eest. Reeglina on see esimene riik (ELi
liikmesriik), kus varjupaigataotleja on registreeritud. Paljud varjupaigataotlejad, kes on
juba Euroopasse sisenemisel mõnes teises riigis registreeritud, seisavad seega silmitsi
Dublini määruse kohase üleandmisega. Kõnealune riik vastutab varjupaigataotluse
eest, seega viiakse varjupaigataotleja taotluse läbivaatamiseks sinna.
Eristatakse kahte tüüpi rühmi. Üks rühm koosneb saatjata lastest, kes viibivad ELis ilma
teistes Euroopa liikmesriikides elavate pereliikmete või sugulasteta. Neid lapsi ei tohi
üle anda liikmesriiki, kus nad esimest korda ELi sisenesid ja/või kus nad esitasid
rahvusvahelise kaitse taotluse. Sellist eristavat lähenemist kohaldatakse saatjata laste
suhtes alates Euroopa Kohtu 2013. aasta otsusest (6. juuni 2013. aasta otsus,
EU:C:2013:367). Otsus põhines sellel, et alati võetakse arvesse lapse parimaid huve
ning saatjata lapsi peeti eriti haavatavaks rühmaks. Erinevalt täiskasvanutest tähendab
see, et lapsi ei tohi reeglina üle anda teise liikmesriiki, kui see ei ole just nende endi
huvides. Teise rühma moodustavad saatjata lapsed, kellel on pereliikmed või
sugulased, kes viibivad seaduslikult mõnes teises Euroopa liikmesriigis ja kelle puhul
oleks taasühinemine sugulastega nende parimates huvides. Taasühinemine sellistel
alustel ei ole alati edukas.
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Enamasti teeb perekond ise otsuse saata laps ilma vanemateta teele. Nemad
otsustavad, kes on füüsiliselt ja vaimselt piisavalt tugev, et teekonnaga hakkama saada.
See on sageli vanim poeg. Perekonna silmis on nende laps selleks piisavalt iseseisev ja
säilenõtke. Seega lahkub laps üldiselt oma perest, tundes ennast täiskasvanuna.
Olenemata oma vanusest usub ta, et on võimeline põgenemisega toime tulema. Sellele
eelneb sageli pikk ettevalmistusperiood. Perekond peab koguma raha ja leidma
reisikorraldaja või reisiagendi.
See ei kehti muidugi kõigi põgenevate laste kohta. Paljud põgenevad ootamatult, ilma
ettevalmistuseta, kui olukord on muutunud nende jaoks liiga ohtlikuks, et jääda.
Eritrea lapsed ütlevad sageli, et nad lahkusid hetkeotsuse ajel koos teistega, kes sel ajal
lahkusid. Nende perekond ei ole alati nende põgenemisega nõus. On ka lapsi, kes on
veel nii noored ja haavatavad, et otsus anda laps reisiagendile on pigem märk
meeleheitest kui kaalutletud otsus. Ühes 2016. aasta uudistesaates ütlesid Türgi piiri
lähedal asuvas pagulaslaagris viibivad Süüria vanemad: „Me sureme siin niikuinii; minu
laps võib merre uppuda, kuid on ka võimalus, et ta jääb ellu.“
Lisaks kõigile neile põgenemise põhjustele võib olla veel üks põhjus – lootus, et laps
saab Euroopas raha teenida ja karjääri teha, mis lõppkokkuvõttes toob kasu kogu
perele. Jõukas läänemaailmas on inimestel sageli raske mõista vanemate otsust lasta
oma lapsel minna ning see võib viia vanemate suhtes eelarvamusliku ja lapse suhtes
kaitsva suhtumiseni. See ei ole tavaliselt kooskõlas lapspagulase kogemusega, kes on
uhke selle üle, et ta on teekonna edukalt lõpetanud ja tahab oma peret aidata.
Märkimisväärset rolli mängivad siin kultuurilised erinevused lääneriikide ja pagulaste
päritoluriikide vahel. Saatjata lapsed on üldiselt pärit nn kollektivistlikust või „meie“kultuurist, mida nimetatakse ka laiendatud perekonna kultuuriks. Euroopa kultuur on
palju individualistlikum või minakesksem. Selle ja kollektivistliku kultuuri vahel on suuri
erinevusi, eriti Loode-Euroopas. Kultuuriliste erinevuste mõistmine aitab mõista
lapspagulaste sisemist motivatsiooni ja käitumist.
1.3

Kollektivistliku kultuuri mõju

Oma päritoluriigis elavad saatjata lapsed sageli laiendatud perekonnas. See tähendab
vanemate, vendade ja õdede, vanavanemate, onude ja tädide ning lähedaste ja
kaugemate nõbudega koos elamist. Nad elavad koos, kannavad üksteise eest hoolt ja
kasvatavad lapsi ühiselt tihedalt seotud kogukondades. Sellega kaasnevaid kultuurilisi
väärtusi ja norme nimetatakse ka kollektivistlikeks. Hofstede, 2020. aastal meie seast
lahkunud emeriitprofessor ja kultuurialaste võrdlusuuringute ekspert, kirjeldas seda
selgelt autoriteetses raamatus „Kultuurid ja organisatsioonid“ (2010): „Laps näeb end
laiendatud perekonnas osana kollektiivsest „meie“ rühmast ja õpib enese teadmata
olema osa rühmast ja tagama, et rühmas valitseks harmoonia. Individualistlikes
kultuurides ületavad üksikisiku huvid rühma huve.“.
Hofstede määratles kultuuri kui lapse vaimset programmeerimist tema kasvatamise
käigus ja vanemaks saades, ka ühiskonna poolt. Kultuur, mis koosneb normidest ja
väärtustest, ei ole seega staatiline, vaid alati muutumises. Muidugi ei ole erinevused
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alati nii suured või selged ning kõik liiguvad erinevuste piires.
Laiendatud perekonnas on sageli suur võimudistants, hierarhia, mis on kindlaks
määratud muu hulgas vanuse järgi. Lapsena õpitakse vanemaid pereliikmeid austama
ja see kehtib ka siis, kui ollakse ise täiskasvanu. Perekonna tipus on selle vanimad
liikmed. Kui võimudistants on suur, ei ole vasturääkimine või oma arvamuse
kujundamise õppimine vastuvõetav ning seda ei julgusta tavaliselt ka perekondlik
kultuur või lapse kasvatus. Pagulaselt küsimine: „Kes teeb teie peres otsuseid?“ võib
aidata seda selgitada. Näiteks üks endine Afganistani pagulane rääkis, et tema
perekonnas teeb otsuseid tema isapoolne vanaema, kes elab Rootsis. „Kui on midagi,
mis on ebaselge või kui on vaja teha otsuseid, siis minu isa ja tema vennad ja õed
konsulteerivad temaga ning tema otsustab. Nad helistavad talle kõigega seoses.
Vanaema on tegelik perepea ja kõik kuulavad teda, kaasa arvatud mu isa.“
Perekonna au on laiendatud perekonna kultuuris väga oluline. Au on oluline tegur
ühiskondades, kus inimesed sõltuvad oma olemasolu eest võitlemisel peamiselt
iseendast. Rühm on tavaliselt tugevam kui üksikisik ja saab suurema tõenäosusega
kätte mõned nappidest ressursidest, mida ta ellujäämiseks vajab. Et see struktuur
korralikult toimiks, peab iga indiviid järgima rühma reegleid ja norme. Vastasel juhul
võib see kaasa tuua rühmast väljaarvamise või veel hullemad tagajärjed. Aureeglid või
aukoodeksid on viis, kuidas hoida teisi, kes samuti nende nappide ressursside pärast
võitlevad, eemal. Kui kõigile jagub ressursse, ei sõltu üksikisikud ellujäämiseks rühmast.
Sellisel juhul väheneb rühmareeglite tähtsus ja jääb rohkem ruumi individuaalseks
tõlgendamiseks. Kuid au tähtsus ei seisne ainult ressursside nappuses. Traditsioonid ja
religioon mängivad samuti olulist rolli aukultuuri säilitamisel. Näiteks Saudi Araabias on
paljud inimesed rikkad, kuid au, aukoodeks ja religioon on väga olulised.
Laiendatud perekonna kultuurides on au sageli seotud kasvatuse ja põlvnemisega
seotud küsimustega (Janssen, 2006). Suhted, mis kujunevad korraldatud abielude
kaudu ja kontrollivad seda, kuidas tüdrukud ja naised meestega suhtlevad, võivad
määrata nende individuaalse vabaduse. See vabadus piiritletakse rangete, sageli
traditsioonidel põhinevate eeskirjade keerulise süsteemiga, mis dikteerib, kuidas
tüdrukud ja eelkõige naised peaksid käituma ning mida oodatakse poistelt ja meestelt
perekonna au kaitsmisel. Rhmaty, transkultuuriline süsteemne terapeut, kirjeldab seda
tabavalt oma raamatus „Pagulaste traumaga tegelemine“ (2011): „Individualistlikus
süsteemis on selle liikmed sageli võrdsed ja kõik, isegi väikesed lapsed, otsustavad
koos, samas kui kollektivistlik süsteem on hierarhilisem. Kollektivistlikus kultuuris
saadakse oma tugevus ja identiteet lapse ja täiskasvanuna oma panusest süsteemi.
Teemad nagu isiklik õnn, iseseisvus, eneseteostus ja privaatsus, mis on minakeskses
süsteemis esikohal, on vähem olulised. Sotsiaalne vastutus ja ühendatus on vaimse
heaolu jaoks olulisemad kui iseseisvus.“ Rhmaty rõhutab oma raamatus ka seda, et
igaüks omab elemente „mina“- ja „meie“-süsteemidest ning leiab nende vahel
tasakaalu.
On selge, et saatjata lastel on sageli suur vajadus tegutseda perekonna huvides,
panustada pere heaolusse ja au tagamisse. Kui lapsed suudavad seda mingil moel teha,

1 Üksinda põgenevad lapsed

19

teeb see neid uhkeks ja tõstab nende enesehinnangut. Isegi kui see tähendab, et nad
peavad omapäi Euroopasse põgenema. Seega võib perekonna taasühinemise
võimaldamine või perele raha saatmine olla väga motiveeriv ja tekitada neis
uhkustunnet. Teisest küljest tunnevad nad enda õlul koormat võimetuse tõttu
perekonna probleemide lahendamisse panustada. See toob sageli kaasa suure häbi
ning läbikukkumise ja väärtusetusega seonduvaid tundeid, sest nad ei ole enda ootuste
kohaselt endast piisavalt andnud.
Saatjata laste motivatsioon, kes tahavad anda oma pere heaks oma panuse, erineb
seega suuresti sellest, kuidas lapsed individualistlikus või minakeskses kultuuris üles
kasvavad, nagu seda üldiselt jõukates lääne ühiskondades võib täheldada. LoodeEuroopas on näiteks lapse individuaalne areng ja tema anded väga olulised. Lapse
kasvatamise peamine eesmärk on aidata tal oma potentsiaali täielikult realiseerida.
Neid lapsi julgustatakse juba varasest east alates mõtlema sellele, kes nad tahavad olla
ning avastama ja arendama oma andeid ja oskusi. Inimesed tahavad lapspagulasi
kaitsta, suunates neid kõrvale oma eesmärgist panustada pere heaolusse, sest nad
näevad, et lapsed kogevad seetõttu palju stressi. Laste jaoks võib see aga tunduda
takistusena sellele, mida nad tahavad saavutada. Teiste kultuuride normide ja
väärtuste mõistmine suurendab võimalust leida lapsele parim võimalik keskkond.
Tausta- ja kultuurierinevuste tundmaõppimine aitab kaasa saatjata laste mõistmisele.
Vähene teadlikkus nendest erinevustest võib kergesti põhjustada arusaamatust ja
vastastikuste kavatsuste valet tõlgendamist. Erinevused on harva nii äärmuslikud, kui
inimesed neil paista lasevad. Au võib mängida olulist rolli ka näiteks individualistlikes
kultuurides. Kui laps on edukas, peegeldub see ka vanematele ja vanavanematele ning
toob perekonnale au. Samamoodi peetakse lapse individuaalset arengut laiendatud
perekonna kultuuris oluliseks lapse enda jaoks ja tema pärast tuntakse head meelt.
Vastuolude üle mõtisklemine aitab kaasa normide ja väärtuste erinevuste mõistmisele.
See aitab ära tunda omaenda norme ja väärtusi ning olla avatud teiste normidele ja
väärtustele. See on kultuuridevahelise suhtluse ja kultuuritausta arvestava suhtumise
alus.
Järgnevates peatükkides käsitletakse üksikasjalikult kultuuritausta arvestavaid teadmisi
ja oskusi ning seda, kuidas saab vältida vääritimõistmisi saatjata laste juhendamisel.
1.4

Põgenemine: mida need lapsed kogevad?

Tavaliselt eelneb põgenemisele pikk ettevalmistus. Nad peavad koguma raha ja leidma
„reisiagendi“ (inimsmugeldaja), kellele nad maksavad reisi korraldamise eest.
Euroopasse põgenevad lapsed on seega tavaliselt pärit jõukatest peredest, kellel on lai
tugivõrgustik. Valdav enamus pagulastest jääb oma piirkonda.
Mida rohkem raha on võimalik reisi eest maksta, seda kindlam on, et pagulane ka
tegelikult kohale jõuab ja seda kiiremini see juhtub. Perekond investeerib põgenemisse
ja peab sageli selle nimel ohvreid tooma, näiteks müüma olulist vara, maja või karja.
Kui nende maja on sõja tõttu hävinud või väärtusetuks muutunud, nagu Süürias sageli
juhtub, müüakse ema kaasavara hulgast kulda ja ehteid. Reisi eest tasumine mõjutab
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tavaliselt negatiivselt maha jäänud perekonna elatustaset. Nooruk on sellest teadlik ja
tahab oma peret võimalikult kiiresti aidata. See kehtib eelkõige nende laste puhul, kel
on pagulaslaagrisse sugulasi maha jäänud. Nad on vahetult kogenud laagrite raskeid
tingimusi – nälga ja ebakindlust. Lapsed tunnevad, et neil lasub suur surve kiiresti
Euroopasse jõuda, varjupaik saada ja perekonna taasühinemine korraldada või raha
koju saata, ja see on märgatav.
Enamiku saatjata laste jaoks on see teekond, mis võtab väga kaua aega ja koosneb
erinevatest etappidest, mille eest sageli makstakse eraldi. Maksmine toimub ka
sunniviisilise töö, prostitutsiooni või lisaraha kujul, mida pere on sunnitud tasuma
(L0nning, 2020).
Näiteks Eritrea pagulane peab kõigepealt oma riigist välja pääsema. Kui see takistus on
ületatud, jätkub teekond Etioopias asuvasse pagulaslaagrisse. Seal peab pagulane
ootama, kuni korraldatakse järgmine etapp veoautole saamise näol. Ka selle eest tuleb
maksta. Veoauto sõidab läbi Sudaani ja Siinai kõrbe, kus inimesed langevad sageli
röövimise ohvriks. Mõnikord hoitakse pagulasi, sealhulgas lapsi, pantvangis ja neid
piinatakse, kuni pereliikmed maksavad lunaraha. On olemas suusõnalisi tõendeid, et
lapsed on näinud ka seda, kuidas mõni kaaspagulane on elundite eemaldamise
tagajärjel surnud.
Liibüas jäetakse pagulased sageli kinnipidamiskeskustesse või pannakse vastavatesse
asutustesse luku taha. Poisse ja tüdrukuid sageli vägistatakse ning sunnitakse neid
järgmise teekonna osa eest tasumiseks töötama. Eritreast ja Somaaliast pärit
pagulased reisivad tavaliselt Liibüa kaudu, kuigi naised ja tüdrukud valivad mõnikord
meestest erineva marsruudi. Liibüas seisavad pagulased silmitsi tõsise vägivallaga, sest
pärast Gaddafi surma 2011. aastal ei ole seal olnud toimivat valitsust. Seepärast
otsustavad paljud ohtliku piiriületuse kasuks, et Euroopasse minna. Pagulased ütlevad,
et Liibüas olid nad mõnikord kuude kaupa luku taga, kus neil oli vähe süüa ja juua ning
nad ei teadnud, millal nad saavad oma reisi jätkata. Paljud lahkuvad Liibüast
Euroopasse, minnes paadiga Itaaliasse, aga ka Türgi kaudu ja sealt edasi paadiga
Kreekasse või läbi Balkani riikide reisides. Süürlased, pakistanlased ja afgaanid
põgenevad tavaliselt Türgi kaudu.
Reis paadiga üle Vahemere on väga riskantne ning reisimine mööda maad on ohtlik ja
raskustest tulvil. Surm on alati lähedal. Pagulased teavad seda väga hästi, aga võtavad
sellegipoolest riski. Paljud lapsed, kes on reisi üle elanud, on näinud teisi uppumas ja
peaaegu ise uppunud. Saatjata lapsed räägivad sellest mõnikord oma
varjupaigaintervjuu ajal või räägivad oma kogemustest kellelegi, keda nad usaldavad.
Ka teekond mööda maad on väga ohtlik ja üha enam lootusetu. Näiteks Balkani
marsruut on alates aastatest 2015–2016 väravate ja piirivalve toel suletud. Kuna
Euroopas püstitatakse üha rohkem tõkkeid, jääb reis sageli pooleli. Kuid pagulased on
endiselt lootusrikkad ega anna alla. Prantsusmaa, Belgia ja Madalmaade läänerannikult
püüavad täiskasvanud ja lapsed jõuda väikeste paatide või veoautodega Inglismaale.
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Ükskõik kui mitu korda nende teekonda ka ei katkestataks püüavad nad ikka edasi. On
pagulasi, kes püüavad mitu kuud järjest jõuda Horvaatiasse näiteks Bosniast või
Sloveeniast. Vaatamata väga karmile kohtlemisele, mida nad sageli tagasisaatmisel
piiril kogevad, jätkavad paljud neist proovimist. Nüüd on aga tekkinud uus suundumus:
pagulaste Euroopaga piirnevatesse riikidesse elama asumine. Sellised riigid nagu Türgi,
Bosnia ja Maroko on transiitriigid, mis on kiiresti muutumas sihtriikideks. See on
olukord, milleks need riigid ei ole tavaliselt valmis. Seega pole nad korraldanud
varjupaigamenetlust või varjupaigataotlejate vastuvõttu ning puuduvad tõlgid või
keeleõpe uustulnukatele.
Saatjata lastel, kes lõpuks Euroopasse jõuavad, on peaaegu eranditult olnud pikk ja
väga raske ning proovikive täis teekond. Nälg, janu, füüsiline ebamugavustunne,
vigastused, külm ja äärmuslikud vägivallakogemused on tavaliselt osa koormast, mida
nad endaga kaasas kannavad. Sellest hoolimata on nad õppinud ellu jääma ja paljudel
on järk-järgult välja kujunenud nn ellujäämiskäitumine. See tähendab näiteks seda, et
nad on õppinud varastama, valetama, kaklema, põgenema ja teeneid saama. Nad ei
usalda kedagi, kuid suudavad siiski omakeskis turvatunnet leida ja solidaarsust üles
näidata.
Tüdrukud on põgenemise käigus eriti haavatavad. Nad ei ole tavaliselt harjunud
reisima ilma perekonna kaitseta ja langevad sageli seksuaalse kuritarvitamise ohvriks.
Mõnikord otsivad nad kaitset tugevalt poisilt või mehelt, pakkudes end neile naiseks.
Tüdrukud pannakse mõnikord nende turvalisuse tagamiseks enne reisi perekonna
poolt mehele. Need on enamasti registreerimata, religioossed abielud, mille viib läbi
imaam või preester. Paljudes riikides, kust varjupaigataotlejad tulevad, on korraldatud
abielud tavalised.
Sellistesse abieludesse astutakse noorelt ja olukorra tõttu on vähem võimalusi õige
partneri valimiseks. Mõned värskelt abiellunud noored mainivad Euroopasse jõudes, et
nende juba korraldatud abielu sõlmiti lihtsalt reisi tõttu varem ning et nad tahavad
abielu jätkata ja olla koos. Kuid on ka juhtumeid, kus abielu ei ole lõplikult sõlmitud ja
pärast Euroopasse saabumist tühistatakse see perekonna nõusolekul. Need „abielud“
olid eelkõige viisiks, kuidas muuta teekond vähem ohtlikuks, sest paljusid poisse ja
tüdrukuid kuritarvitatakse seksuaalselt.
Sageli võtab kaua aega, enne kui mõni poiss millestki sellisest räägib, sest ta tunneb
end tohutult häbistatult. Tavaliselt ei räägi nad sellest üldse.
Reeglina peab pagulane Euroopas kaitset taotlema, et ta saaks seaduslikult riigis elada
ja tal oleks õigus vastuvõtule (voodi, toit ja peavari). Ilma vanemateta saabunud lapse
hooldusõigus tuleb samuti korraldada. See, kuidas ja kelle poolt eestkosteõigus
määratakse, on ELi eri liikmesriikides väga erinev. Neid teemasid käsitletakse järgmises
peatükis.
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1.5

Amiri lugu põgenemisest

Amir1 on 15-aastane poiss Afganistanist. Tema isa otsustas, et Amir peab põgenema,
sest Taliban otsis teda. Ta tahtis vältida oma poja värbamist, nagu oli juhtunud teiste
küla poistega, keda siis enam kunagi ei nähtud. Reisimiseks vajaliku raha kogumine
võttis aega, kuid lõpuks alustas Amir oma teekonda.
Taani jõudes rääkis Amir põgenemisest, teekonnast ja sellest, mis juhtus pärast tema
saabumist: „Minu jaoks oli põnev, kuid ka raske, et isa oli valinud mind Euroopasse
minema. Ma olen vanim poeg, seega on normaalne, et lähen mina ja mitte mu noorem
vend. Ma olin just saanud 15-aastaseks ja seega olen tegelikult mees. Olin lapsena väga
tugev. Sellepärast aitasin alati oma onu kauplemisel. Sõitsime sageli tema hobuse ja
vankriga kodust väga kaugele, nii et ma olin reisimisega harjunud. Minu nõbu Ali lahkus
samuti, kui ta oli 16-aastane. Ta läks oma onu juurde Rootsi. Ma nägin Facebookis
fotosid. Seal tundus külm, igal pool valge lumi. Kuid ma teadsin ka, et ta käis seal
koolis. Arvasin, et see oleks tore, nii et tahtsin ka seda. Õnneks korraldas mu isa kõik
ära. Ta müüs üsna suure osa karjast ja maksis selle eest saadud rahaga reisiagendile.“
„Ta korraldas nii, et ma saaksin sõita veoautoga Afganistanist Pakistani. Pakistanist
läksin ma Iraani. Seal lukustati meid kõrgete seintega ruumi ja me ei saanud välja
minna. See ei olnud tore ja ma kartsin, sest me ei teadnud, kui kaua me seal olema
peame. Aga umbes nädala pärast viidi meid autoga mägedesse ja me ületasime mäed
jalgsi. Õnneks oli seal mees, kes teadis teed.
Ta käskis meil alati kiirustada. Kõik ei suutnud seda teha. Seal oli ka väikseid lapsi.
Mõnikord aitasin neil kõndida ja kandsin nende asju.“
„Pärast terve päeva ja öö kestnud kõndimist jõudsime Türki, kus pidime taas ootama.
Väikeses ruumis oli väga palju inimesi. Toitu peaaegu ei olnud ja see haises kohutavalt.
Õnneks oli vesi olemas. Mõne aja pärast organiseeris teine reisiagent meile paadi, et
saaksime Kreekasse sõita. Ilmselt oli mu isa juba maksnud, sest mul lubati liituda. Kõik
ei saanud kaasa tulla, mis oli kohutav. Need inimesed nutsid ja karjusid. Olin
šokeeritud, kui ma paati nägin. See oli üsna väike ja nii palju inimesi pidi sisse
mahtuma. Ma lugesin kokku üle saja inimese. Paat oli tõesti liiga täis. Ma kartsin väga.
Lained olid kõrged ja vesi tungis paati. Kogu pagas visati üle parda, kuid kõik läks ikkagi
valesti. Paat läks vett täis ja hakkas aeglaselt vajuma. Ma arvan, et see lekkis. Mul oli
päästevest seljas nagu teistelgi, kuid mõned inimesed, sealhulgas lapsed, uppusid
ikkagi. Ka mina oleksin peaaegu uppunud. Ma arvan, et minu päästevest oli parem kui
teistel ja ma oskan natuke ujuda, nii et ma pidasin kauem vastu. Mul tõesti vedas, sest
mind päästsid õigel ajal inimesed suurel laeval, kes tulid meile appi. Ma olin nii õnnelik,
kui ma kaldale jõudsin. See oli tõesti Kreeka – ma olin Euroopas!“
„Ma ei läinud Kreeka vastuvõtukeskusesse, sest kuulsin, et seal ei ole hea. Läbisin koos
suure grupiga jalgsi Balkani riigid. Mõnikord sõitsime bussi või rongiga ja siis jälle
1

Amiri lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
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kõndisime. Inimesed maksid minu eest, kuid ma pidin aitama neil nende lapsi ja pagasit
kanda. See oli tõesti väsitav, kuigi mul ei olnud midagi selle vastu. Lõpuks sõitsin
rongiga läbi Saksamaa Taani. Ma ei tahtnud Saksamaale jääda, sest kõik lähevad sinna,
nii et seal ilmselt ei ole piisavalt kohti. Sellepärast ma siia tulingi. Mulle öeldi, et pean
minema varjupaigataotluse esitamiseks taotluskeskusesse. Õnneks olin koos ühe
afgaanist mehega. Tal oli palju lapsi ja ma aitasin teda lastega. Koos jõudsime
taotluskeskusesse. Tundsin end nii õnnelikuna ning tundsin kergendust ja uhkust, et
olin teekonna läbi teinud!“
„Meid registreeriti ja pidime palju ootama. Seal oli üks tore mees, kes küsis minult tõlgi
abiga, kas ma tahan kellelegi helistada, et teatada, et olen ohutult kohale jõudnud. Ma
muidugi tahtsin seda väga. Õnneks teadsin oma isa telefoninumbrit peast. Ma peaaegu
et nutsin, kui telefonis tema häält kuulsin. Minu isa ka, ma kuulsin seda tema häälest.
Ma igatsesin oma isa, ema ja vendi väga. Ma ei olnud neid pikka aega näinud. Ma
arvan, et olin teel kaks või kolm kuud. Ma olin nii õnnelik, kui ma kuulsin oma isa häält,
aga see suurendas mu igatsust veelgi. Mõtlesin, et kas ma neid enam kunagi näen. Ma
reisisin nii pikka aega ja see oli nii raske, nemad ei saaks sellega hakkama.“
„Registreerimiskeskuses pidin neile kõik ära rääkima. Õnneks oli olemas tõlk, kes oskas
mulle selgitada, mida minult küsiti. Reisiagent oli mulle öelnud, mida on oluline öelda
põgenemise põhjuse kohta: Taliban. Aga nad ei tahtnud seda veel kuulda. Nüüd taheti
ainult teada, kes ma olen ja kõik muu selline. Käisin ka mingi arsti juures, et kontrollida
ega ma ei ole endaga mingit haigust kaasa toonud. Nad kardavad seda. Meil kõigil oli
sügelised, sealhulgas minul alates Türgist, ja paljud inimesed köhisid. Siis viidi mind
koos teiste poistega hoonesse, kus ma sain magada ja süüa. Seal olid minusugused
poisid, aga ka poisid teistest riikidest. Oli ka väga tumedaid poisse Aafrikast, kellel olid
krussis juuksed. See oli kummaline. Ma ei olnud kunagi varem selliseid inimesi näinud,
ei kodus ega teel siia, aga nüüd elame koos. Seal oli ka palju mehi Süüriast. Sain
nendega hästi läbi. Mängisime koos jalgpalli, mis oli tore, ja see aitas mul mõneks ajaks
asju unustada.“
„Toit oli aga kummaline. Meile anti kogu aeg leiba, mis ei olnud üldse maitsev. Siinsed
inimesed on väga pikad, mis on samuti kummaline. Ja nad on heledad, heledate
silmade, juuste ja nahaga. Aga mis mind alguses väga häiris, oli see, et naised ei kanna
loori, nad on tegelikult üsna paljastatud. Mul oleks häbi, kui mu ema seda näeks.
Nüüdseks olen sellega harjunud. Nüüd meeldib mulle vaadata Taani tüdrukuid ja
mõnikord vaatavad ka nemad mind.“
„Peagi viidi mind bussiga teise pagulaslaagrisse, varjupaigataotlejate keskusesse, kus
ma praegu olen. Siin läbin oma varjupaigamenetluse ja nad otsustavad, kas ma võin
jääda ja kas ma saan lasta oma pere siia tuua. Ma olen väga õnnelik, sest samas majas
elab veel üks afgaani poiss, Ahmed. Ta on samuti hesaar. Me teeme palju asju koos,
näiteks sööme ja mängime jalgpalli. Ta on justkui perekonna eest. Aga ma olen ka
mures. Ahmed ütles, et nad on afgaanide suhtes väga ranged, et eritrealastele ja
süürlastele antakse varjupaiga staatus ja nende perekonnad võivad siia tulla, kuid
hesaarid peavad Afganistani tagasi pöörduma. Ja nüüd ma ei suuda millestki muust
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mõelda. Mu isa saab ilmselt väga vihaseks, kui ma pean tagasi minema. Tegelikult ütles
ta, et ma ei saa kunagi tagasi tulla, sest Taliban maksab minu põgenemise eest kätte.
Ma ei tea, mida teha. Ma ei saa magada ja saan tihti vihaseks. Need mõtted ajavad mu
pea ringi käima ja ma muretsen nii palju. Ma läksin hiljuti kaklema. See lihtsalt juhtus.
Karistuseks pidin minema mõneks päevaks teise pagulaslaagrisse. Loodan, et näen
varsti oma advokaati. Seda ütles mu isa, kui mul lubati talle uuesti helistada. „Mine
oma advokaadi juurde, mine oma advokaadi juurde.“ Aga nad ütlevad, et ma pean
ootama.“
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2 Euroopasse jõudmine
Mis juhtub, kui saatjata lapsed jõuavad Euroopasse? Kas nad jäävad riiki, kuhu nad
saabusid või on see vaid transiitriik? Kuidas saab neid kõige paremini toetada? Mida
nad vajavad?
Kõik, kes on pärast traumeerivat põgenemist lõpuks Euroopasse jõudnud, tunnevad
kõigepealt suurt kergendust, et senine teekond on õnnestunud. Kuid peagi peavad nad
toime tulema arvukate reeglitega, puutudes kokku erinevate ametnikega ja pikkade
ooteaegadega, lisaks paljude ebamäärasuste ja mõõtmatu bürokraatiaga keeles,
millest nad aru ei saa. Inimestele antakse sageli juhiseid seoses sellega, kuidas tagada,
et nad saaksid kaugemale Euroopasse reisida, näiteks registreerimist vältides. Kui nad
saabuvad, ei ole saatjata lastel kedagi, kes oleks õiguslikult volitatud nende nimel
tegutsema. See tuleb ära korraldada, nagu ka asjakohane hooldus ja majutus. See on
pagulaste ja kindlasti ka saatjata laste jaoks väga stressirohke periood.
2.1

Saabumis-, transiit- või sihtriik?

Euroopa piiril asuvad riigid on sageli sisenemis- või transiitriigid. Paljud pagulased
suunduvad tegelikult Loode-Euroopa jõukamatesse riikidesse. Nende soov jätkata
teekonda muudab nende vajaduse juhendamise järele veelgi pakilisemaks. Püüe
vältida transiitriigis registreerimist tähendab sageli seda, et neil ei ole õigust saada
majutust ega toetust. Või et neid võidakse kinni pidada, kui nad registreerimisest
keelduvad, nagu seda tehakse mõnes Ida-Euroopa riigis. Lapse põgenemine ja
ebakindlustunne jätkuvad ning neil ei ole ikka veel aega taastuda, hüvasti jätta ja
leinata lahkumist oma perekonnast ja päritoluriigist. Tihtipeale lükkub väga raskest
teekonnast taastumine tegelikult edasi.
Äsja Euroopasse saabunud lapsed kannatavad sageli halva hügieeni mõjude tõttu ning
on väsinud ja näljased. Nad ei usalda võõraid inimesi ja sageli ütlevad teised inimesed,
perekond, kaaspagulased või reisiagent neile, mida teha. Kui spetsialistid on sellest
teadlikud ja seavad sellele reageerimise esikohale, siis on nende poolt antavad juhised
tõhusamad. Tänu sellele saaksid äsja saabunud lapsed tunda, et neid nähakse ja
kuulatakse ning nende vajadustega tõepoolest arvestatakse.
2.2

Formaalsused: registreerimine, varjupaigamenetlus ja eestkoste

Varjupaigamenetlusega kaasneb palju bürokraatiat. Enamikus riikides, eriti Euroopa
piiril asuvates riikides, ei ole piisavalt tõlke. Seetõttu on menetlus saatjata lapse jaoks
täiesti hoomamatu ja segadust tekitav. Paljud neist lastest kasvasid üles riikides, kus
valitsus on korrumpeerunud ja ebausaldusväärne, mistõttu nende peamine hoiak on
sageli usaldamatus ametnike suhtes (Roder & Muhlau, 2012). Varasemad kogemused
on näidanud, et alguses tunduvad saatjata lastele kõik ametnikud, kellega nad kokku
puutuvad, ühesugused. Nad ei saa aru, kes mille eest vastutab ja põhimõtteliselt ei
usalda kedagi. Nende usk kaasinimestesse on sageli saanud kannatada sõja ajal
toimunud traumaatiliste sündmuste ja põgenemise tõttu.
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See on lapse jaoks raske olukord, sest ilma menetluseta ei ole neil seaduslikult õigust
riigis elada. Seega on saatjata laste puhul üks olulisemaid vajadusi menetlusprotsessi
mõistmine. Seda saab teha üksikasjalike ja sageli korduvate selgitustega nende enda
keeles. Siis hakkab laps mõistma, et menetlusi tuleb järgida ja et neid ei saa mõjutada
survestamise või altkäemaksu abil. Tõlkide ja kultuuridevaheliste mediaatorite ning
nende endi riigist pärit inimeste abi on selles osas hädavajalik.
Varjupaigamenetluse olulisuse mõistmisel tahab laps sellega võimalikult kiiresti ühele
poole saada. Usalduse puudumine ja lapse kannatamatus on vahel parima võimaliku
toetuse saamisel takistuseks. Lisaks sellele on pagulasi tõenäoliselt reisiagendi,
kaaspagulaste või perekonna poolt või sotsiaalmeedia kaudu juhendatud seoses
sellega, mida nad peaksid või ei peaks varjupaigataotluse esitamisel ütlema. Kahjuks on
see teave enamasti vale. Seega ei selgitata põgenemislugu alati täies ulatuses, samas
kui see, mis nendega tegelikult juhtus, on sageli palju mõjusam ja annaks
varjupaigataotlusele rohkem sügavust ja usaldusväärsust. Pagulane võib rääkida oma
tegeliku loo alles pärast varjupaigamenetluse lõppu, kui ta on hakanud oma nõustajat
usaldama.
Teine komistuskivi paljude laste jaoks on Dublin III määrus. Kuigi Euroopa Liidu Kohtu
2013. aasta otsuses (EU:C:2013:367) on sätestatud, et lapse huve tuleb alati arvesse
võtta, tekitab teise riiki üleviimise võimalus sageli ebakindlust ja stressi. Nende
menetluste pikk kestus võib avaldada lapsele kahjulikku mõju.
Stressirohked olukorrad võivad tekkida näiteks siis, kui lastel on sugulasi Euroopa piiril
asuvates riikides. Sellistel juhtudel võidakse nad sinna üle viia, kui on otsustatud, et see
on nende huvides. Vastuvõtt ja kaitse on nendes riikides sageli halvasti korraldatud
ning perekonna taasühinemine võib võtta kaua aega või üldse mitte õnnestuda. Lisaks
ei pruugi lapse ja sugulas(t)e vahel olla mingit tõelist emotsionaalset sidet. Dublin III
määrust kohaldatakse eri liikmesriikides erinevalt. See võib tähendada, et laps otsustab
mitte minna lähisugulase juurde ühes liikmesriigis, selleks et taotleda perekonna
taasühinemist teises liikmesriigis. Lapse otsust võib mõjutada tema perekond
päritoluriigis, lootuses, et see parandab nende võimalusi edukaks ja kiireks perekonna
taasühinemiseks. Selline olukord ja otsus võib põhjustada lojaalsuskonflikti ning panna
suure koormuse lapse ja tema sugulaste õlule.
Samuti on probleemiks hooldusõiguse puudumine. Igal Euroopa riigil on oma süsteem
vanemate puudumise korral hooldusõiguse küsimuse käsitlemiseks. On riike, kus
kohtunik määrab ametliku eestkostja, kes saab ajutise hooldusõiguse ja on riike, kus
eestkosteõiguse saavad vabatahtlikud. Mõnes riigis korraldab eestkostja ka vastuvõtu,
teistes riikides korraldatakse see eraldi. On riike, kus tagatakse tõlk ja advokaat, ja
riike, kus see nii ei ole.
2.3

Vastuvõtt varjupaigas

Saatjata laste vastuvõtmine on Euroopa piires väga erinev. Paljudes riikides on suured
vastuvõtukeskused. Need on üksi reisivate laste jaoks sageli ebaturvalised ja
kaootilised kohad. Mõnes riigis korraldavad saatjata laste vastuvõttu noorte
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hoolekandeorganisatsioonid, kuid nende laste hoolduse kvaliteet on enamasti
madalam kui teiste noorte hoolekandesüsteemis olevate laste puhul. Sõltuvalt riigist ja
piirkonnast otsustavad saatjata laste paigutuse üle eri asutused, kes lähtuvad oma
otsustes pigem saadavalolekust kui lapse individuaalsetest vajadustest. Üha enam on
riike, kus pakutakse saatjata lastele teatud tüüpi hoolduspere võimalust. Madalmaades
on edukalt toiminud kuni 15-aastaste saatjata laste vastuvõtmine sarnase kultuuri- ja
rändetaustaga peredes. Enamikus riikides kasutatakse tavalisi hooldusperesid, kes
tegelevad noorte hoolekandega. See kehtib ka väikesemahulise majutuse kohta.
Mõnes riigis on see välja töötatud spetsiaalselt saatjata laste jaoks, teistes riikides on
see osa noorte hoolekandesüsteemist.
Asjakohane vastuvõtt sõltub lapse konkreetsest olukorrast. Kas ta on oma
lõppsihtriigis, kus tal on elamisluba ja ta keskendub lõimumisele? Või näeb ta seda riiki
ajutise peatuskohana ja tahab edasi liikuda teise riiki? Kas tal on võimalik saada
elamisluba ja kas ta peaks keskenduma oma kodumaale tagasipöördumisele või
jätkama ebaseaduslikku reisimist? Või ootab ta tegelikult oma vanemaid, et nad
saabuks perekonna taasühinemise menetluse kaudu?
Näiteks Kreekas keskendutakse METAdrasi eestkosteprogrammi raames saatjata laste
jälgimisele ja neile individuaalse toetuse pakkumisele. See võib hõlmata katseid
taasühendada neid oma pereliikmetega või, kui tegemist on Dublini juhtumiga,
püüavad eestkostjad neid viia kokku nende pereliikmetega mujal Euroopas. Koos
välismaal viibivate sugulastega teevad nad kindlaks iga lapse parimad huvid ja teatavad
sellest varjupaigateenistusele. Rahvusvaheline Punase Risti Komitee pakub
jälgimisteenust, et püüda saatjata lapsi taas oma peredega kokku viia. Tegemist on
ülemaailmse teenusega nimega Restoring Family Links (perekondlike sidemete
taastamine).
Erinevate ELi projektide raames jagatakse üha enam teadmisi ja kogemusi seoses
sobiva vastuvõtuga. 2016. aastal uuris Groningeni ülikooli pedagoogikaprofessor
Kalverboer asjakohases uuringus laste heaolu, nende elamistingimusi ja nende kohta
Madalmaade ühiskonnas ning uuringust selgus, et saatjata lastele on kõige parem, kui
nad paigutatakse vastuvõtuperedesse. Perekondadesse paigutatud lapsed suhtuvad
oma positsiooni Madalmaade ühiskonnas kõige positiivsemalt. Väikestes rühmades
elavatel lastel on sageli vajaka kiindumussuhetest, hoolitsusest, toetusest ja
stabiilsusest. Lapsed, kes viibivad suurtes vastuvõtuks loodud üksustes, näiteks
varjupaigataotlejate keskustes, ütlevad sageli, et nad tunnevad end üksildase, kurva ja
Hollandi ühiskonna poolt tõrjutuna. Neil on puudu täiskasvanute hoolest ja toetusest.
Varjupaigas, ükskõik millises vormis see esineb, on oluline tuvastada inimkaubanduse
ohvrid. Saatjata lapsi ähvardab ärakasutamise ja kuritarvitamise oht. Hea
riskihindamine peab olema osa asjakohasest vastuvõtusüsteemist ning tõhusa
eestkoste ja hoolduse osutamisest.
Kaitstud varjupaik
Mõnes Euroopa riigis on inimkaubanduse ohvrite kaitseks loodud spetsiaalsed
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varjupaigad. Nende varjupaikade elanikke kaitstakse eelkõige võimalike
inimkaubitsejate eest, kes võiksid lapsi mõjutada. Lapse olukorda vaadeldakse
üksikasjalikult ja uuritakse kõiki võimalusi, näiteks politseile teatamine, päritoluriiki
tagasipöördumine või varjupaiga taotlemine. Juhises keskendutakse sellele, et laps
saaks end turvaliselt tunda ja kuidas aidata tal oma võimetest teadlikumaks saada.
Mida kauem poisid ja tüdrukud inimkaubitseja mõju alt eemal on, seda suurem on
tõenäosus, et nad suudavad keskenduda oma enda tulevikuväljavaadetele. See hõlmab
ka tagasipöördumist päritoluriiki (Pater, Spinder & Berk, 2009).
Samuti tuleb ületada hirm inimkaubitseja ees. Näiteks kardavad Nigeeria tüdrukud
sageli, et nende perekonda Nigeerias mõjutatakse voodooga (musta maagia vorm). See
on inimkaubitsejate strateegia, et lapsed ei julgeks nende juurest põgeneda või neist
politseile teatada. Mõnikord pöörduvad lapsed hirmust või sunniviisiliselt tagasi
inimkaubitseja juurde. Negatiivset mõju võib vähendada lastelt telefonide ära võtmine
ja neile turvalise koha pakkumine. Vastuvõtukeskuse lähenemisviisi eesmärk on muuta
inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed enesekindlamaks. Ja selle äsja omandatud
enesekindlusega peaksid lapsed olema võimelised nägema asju teisest vaatenurgast ja
kaaluma võimalust, et ka nende elu võiks olla teistsugune.
Toetus ja juhendamine vastuvõtu algul
Saatjata lastel on Euroopas viibimise alguses sageli raske mõista, et eestkostja on seal
nende toetamiseks ja juhendamiseks. Nad kohtuvad paljude erinevate ametnikega ja
lapsed ei ole tavaliselt tuttavad hoolekande- ja sotsiaaltöötaja ametiga. Nende
päritoluriikides korraldatakse abi perekonnas või kogukonnas, mitte valitsuse või
spetsialistide kaudu. Saatjata lapsed, kes süsteemi ei usalda ütlevad mõnikord oma
eestkostjale: „Sulle makstakse minu aitamise eest, seega ei saa ma sind kunagi
usaldada, sest sa teed seda raha, mitte minu pärast.“ Ajapikku usaldamatus kaob, sest
lapsed mõistavad, et eestkostjad pakuvad neile toetust, kuna nad tunnevad nende
pärast muret. Kui laps hakkab oma eestkostjat kutsuma oma õeks, vennaks, isaks või
emaks, võib seda pidada usalduse märgiks. Teisest küljest võib eestkostja, kes tahab
lapse eest liiga kiiresti liiga palju otsustada, saada vastupanu osaliseks. Põgenemise
käigus harjusid lapsed teatud iseseisvuse tasemega ning nad võisid end mõnes mõttes
täiskasvanuna ja iseseisvalt tunda. Lapse iseseisvuse austamine ning tal oma olukorras
autonoomia ja agentsuse kogemise võimaldamine tugevdab tema säilenõtkust.
Lapsed, kes reisivad koos muude pereliikmetega kui nende vanemad
Mõned lapsed saabuvad Euroopasse koos vanavanemate, onude, nõbude või
täiskasvanud õdede-vendadega. Euroopa riigid käsitlevad selliseid olukordi erinevalt.
Mõnes riigis määratakse lapsele eestkostja, kuna lapsevanem ei ole kohal. Teistes
riikides peetakse neid selle perekonna osaks, kelle juures nad viibivad ja eestkostjat ei
määrata. Mõnes riigis tagatakse ka täiskasvanuga abielus olevale lapsele eestkoste,
kuid teistes mitte. Lapsega sõlmitud abielu teema keerukust võib märgata tehtud
seadusemuudatustes: Saksamaal (alates 2017. aastast) ja Madalmaades (alates
2015. aastast) ei tunnustata lapsega sõlmitud abielu enam seadusliku abieluna.
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Vastuvõtt pärast varjupaigamenetlust
Lapse edasised plaanid määravad enamikus riikides tegevused, millele keskendutakse.
Kui laps on oma lõppsihtkohas ja tal lubatakse sinna jääda, keskendutakse vastuvõtul
lõimumisele. Kui ta rändab edasi, keskendutakse vastuvõtul perekonnaga
taasühinemisele ning kui lapsele keeldutakse elukohta andmast, keskendutakse
üldiselt tagasipöördumisele.
Lapsed, kellele tõenäoliselt varjupaika ei tagata
Mõnede laste puhul on varjupaiga saamine vähetõenäoline, sest nad on pärit n-ö
turvalisest riigist. Nad ei põgenenud tegelikult oma päritoluriigist tagakiusamise tõttu,
vaid rändavad Euroopas ringi, otsides paremaid võimalusi. Nad elavad sageli koos ühes
rühmas. Need lapsed on peamiselt pärit Magribi ja Balkani riikidest, mis ei kuulu ELi.
Sõltuvalt riigi varjupaigasüsteemist võidakse nad saata vastuvõtukeskusesse ja neile
võidakse määrata eestkostjad.
Nende laste juures võib mõnikord märgata instinktiivset ellujäämiskäitumist:
kuritegelikul teel raha teenimine ning sageli odavate ja kergesti kättesaadavate
uimastite, näiteks epilepsiavastaste ravimid, võtmine ja alkoholi joomine. Sellistes
lasterühmades on oma reeglid, dünaamika ja hierarhia ning see tagab teatud
turvalisuse. Nende puhul võib märgata agressiivset ja ähvardavat käitumist. See
põhjustab probleeme mitmete riikide suurtes vastuvõtukeskustes. Tihtipeale ei tunne
lapsed end hooldusperedes hästi, pidades neid liiga rõhuvaks, ja nad ei ole hästi
pereeluks kohanenud. Suurtes hoolekandekeskustes käituvad nad tavaliselt vastavalt
rühma koodeksile. Väikestes hoolekandekeskustes, kus neid intensiivselt juhendatakse,
eelistatult nende kodumaalt pärit inimeste poolt, õnnestub neil sageli luua suhteid ja
nad on juhendamisele vastuvõtlikud. Kreeka, Belgia ja Madalmaade kogemused on
näidanud, et kui lapsel on ligipääs regulaarsele psühholoogilisele toele, jõuab ta järkjärgult eesmärkideni ja hindab oma vajadused ümber. See peab toimuma koos
turvalise majutuse ja spetsialisti pakutava individuaalse hooldusega.
Mõned neist lastest kasutavad varjupaiga vastuvõttu turvalise kohana, kus täidetakse
nende põhivajadused või osutatakse arstiabi. Kuid kogemus on näidanud, et kui nad
tunnevad, et saavad nendega töötavaid spetsialiste usaldada, siis mõtlevad lapsed ka
oma tulevikuvõimalustele ja paluvad näiteks abi sõltuvusest vabanemiseks, tööalase
hariduse leidmiseks või perekonna juurde naasmiseks. Need kodust põgenenud lapsed
vajavad sageli keskmisest varjupaigataotlejast rohkem aega, et mõista, et on inimesi,
kes tahavad neile lihtsalt parimat ja saavad aidata neil endale tulevikku luua, näiteks
mõne koolituse abil. Paljud lapsed lahkuvad aga mingil hetkel teadmata sihtkohta.
Mõni võib isegi kuid või aastaid hiljem sama riigi varjupaigataotlejate
vastuvõtukeskusesse naasta.
Lahkumine teadmata sihtkohta
Mõnikord lapsed kaovad vastuvõtukeskustest – sageli selleks, et reisimisega jätkata.
Nad ei ole veel sihtkohta jõudnud või neile tundub, et varjupaigamenetlusega ei ole
lootust elamisluba saada. Mõnikord on nende 18. sünnipäev lähenemas, mistõttu on
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oht, et nad repatrieeritakse või nad kaotavad oma õiguse vastuvõtule. Lapsed jäävad
riiki kas ebaseaduslikult või püüavad rännet jätkata.
Nad reisivad samamoodi nagu varemgi: teistelt kuuldud juttude põhjal,
inimsmugeldajate abiga või olukordades, kus neid ära kasutatakse. Mõnikord reisivad
nad üksi, ilma igasuguse abita, elades hirmus ja ebakindluses. Näiteks 854st saatjata
lapsest, kes taotlesid Austrias varjupaika ajavahemikus 2019. aasta jaanuarist kuni
oktoobrini, 80 protsendi suhtes ei algatatud varjupaigamenetlust. Mõnel juhul juhtus
see seetõttu, et nad kuulutati täiskasvanuks teaduslikult kaheldava vanuse hindamise
alusel või kuna neid peeti Dublin III määruse alusel üleantavateks isikuteks. Kuid 471
lapse puhul, mis on enam kui pooled taotluse esitajatest, varjupaigamenetlus lõpetati
ja nende praegune asukoht on teadmata (Asylkoordination Osterreich, 2020).
Nende lahkumine muudab nad veoautodes või paatides avamerel reisides
ärakasutamise, kuritarvitamise ja eluohtlike smugeldamisega seotud olukordade
suhtes väga haavatavaks. Euroopa eestkosteorganisatsioonide ühendajana püüab
Euroopa eestkostevõrgustik neil lastel silma peal hoida, et saada rohkem teavet nende
reisimise ja ärakasutamisega seotud olukordade kohta, millega nad kokku puutuvad.
Pere taasühinemine
Õigus perekonnaelule on inimõigus. Kuid perekonna taasühinemise õiguse tagamine
varjupaigamenetluse kaudu on Euroopa riikides siiski väga erinev. See on seotud
hirmuga, et paljud pered reisivad oma lastega ühinemiseks Euroopasse. Seetõttu on
perekonna taasühinemise menetlus paljudes riikides väga ebameeldivaks muudetud.
Üksinda reisivate laste jaoks on see sageli tõsine tagasilöök. Lõputult pikad ja
keerulised toimingud, toetavad dokumendid, mida on peaaegu võimatu kätte saada,
ületoodavate pereliikmete reisi rahastamine, sellega kaasnev ebakindlus – kõik see
paneb paljud lapsed pikaks ajaks surve alla. Kui menetlus lõpuks ei õnnestu või kui pere
otsustab uue info tõttu mitte tulla või kui kõik ei saa reisida, siis on see nende laste
jaoks väga raske.
Järgmises peatükis käsitletakse seda, kuidas saatjata lapsed tulevad toime
varjupaigamenetluse või perekonna taasühinemise menetlusega seotud stressiga ning
kuidas nad reageerivad oma pere igatsemisele, traumeerivatele kogemustele ja
perekonna taasühinemise ebaõnnestumisele. Samuti käsitletakse nende vajadust
kohaneda uue, teistsuguse kultuuriga riigiga ning seda, kuidas lapsi selles protsessis
toetada ja aidata.
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2.4

Süüriast pärit Asley lugu

Asley2 on 10-aastane. Ta põgenes Süüriast aasta tagasi, reisides koos oma 22-aastase
onuga. Belgiasse saabudes paigutati nad koos suurde varjupaigataotlejate keskusesse.
Asleyl oli õigus saada ka eestkosteteenuseid, seega määrati talle eestkostja. Tema
noorel onul Ahmedil oli keskuses raske. Ta oli stressis nii oma pere kui ka Asley ja tema
enda perekonna taasühinemisprotsessi pärast. Ta oli jätnud oma naise koos esimese
lapse, üheaastase pojaga Türgi piiril asuvasse pagulaslaagrisse ja oli nende pärast väga
mures. Asley oli esitanud taotluse perekonna taasühinemiseks oma vanemate ning
noorema venna ja õe üle toomiseks.
Ahmed ei suutnud ilmselgelt Asley eest hoolt kanda. Ta oli palju üksi ja kõndis pidevalt
keskuses omaette ringi. Eestkostja arutas seda Asley ja tema onuga ning ka tema
vanematega Süürias ning arutas ka seda, kas tema jaoks oleks parem elada koos
väikese rühmaga või vastuvõtuperes. Tema vanemad ja onu nõudsid, et nad jääksid
kokku. Tema onu pidas seda oma kohustuseks, sest ta oli Asley vanematele lubanud
Asley eest hästi hoolitseda. Ahmed andis endast parima, kuid ta lihtsalt ei suutnud
tüdruku eest piisavalt hoolitseda.
Kuna keskuse teistelt elanikelt saabus üha rohkem murelikke teateid, otsustas
eestkostja sekkuda. Ta helistas Asley vanematele ja ütles, et pärast kolleegidega
konsulteerimist otsustas ta Asleyle vastuvõtupere leida. Asley saaks sinna jääda, kuni
tema vanemad kohale jõuavad. Kui vanemad kuulsid, et vastuvõtupere on samuti
moslemid ja räägivad araabia keelt, olid nad nõus. Vastuvõtupere oli noor Maroko paar
kahe algkooliealise lapsega. Enne peresse paigutamist korraldati Asley ja tema
eestkostja juuresolekul telefonikõne Maroko hooldusema ja Asley ema vahel. Ema
selgitas, mida ta pidas lapse kasvatamisel oluliseks: kuulekus, austus, au tagamine,
islami väärtuste kohaselt elamine ja head õpitulemused. Vastuvõtupere ema kinnitas,
et need on ka tema peres olulised väärtused.
Asley ütleb: „Alguses ma ei tahtnud minna, tahtsin jääda Ahmedi juurde. Nii me
lahkudes kokku leppisime ja mu ema ütles alati: „Ära jäta Ahmedi. Sa pead kogu aeg
Ahmedi juures olema, kuni me sinna jõuame.“ Aga kui nad omavahel telefonitsi
rääkisid, olid mu isa ja ema nõus. See tundus mulle väga hirmutav, sest ma ei olnud
kunagi marokolastega kohtunud. Mu eestkostja viis mind sinna ja kui me kohale
jõudsime, nägin üht minuvanust tüdrukut. Ilma pearätita. See oli minu jaoks
kummaline, sest kas nad polnud ka mitte usklikud? Aga ta oli väga sõbralik ja tema ema
samuti. Ja neil oli nii hea toit, just nagu mu ema sageli tegi, mida ma ei olnud ammu
söönud. See tegi mind õnnelikuks. Ja nad palvetavad ka, nii et see rahustas mind. Ning
jah, ma võisin nendega lihtsalt araabia keeles rääkida. See nõudis harjumist, sest kuigi
tegemist on araabia keelega, on see erinev, kuid me saime üksteisest hästi aru. Kodus

2

Asley lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
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räägivad nad tavaliselt omavahel prantsuse keelt, nii et õppisin selle kiiresti ära ja
mõne kuu pärast lubati mul minna Lailaga samasse kooli, tavalisse kooli.“
„Laila ja mina saime lähedasemaks, mis oli väga tore, kuid siis tahtsin ma lõpetada
pearäti kandmise, nagu Laila ja tema ema. Moslem võib olla ka ilma pearätita. Nad
ütlevad, et see on sinu ja Allahi vaheline asi, kellelgi teisel pole sellega mingit pistmist.
Nii et ma võtsin ka pearäti maha. Nii mõnus oli tunda tuult oma juustes, kui ma
jooksin! Aga ma olin ka ärevil, sest ma teadsin, et mu vanematele see ei meeldiks. Eriti
kuna ma ei ole nendega koos. Palusin oma hoolduspere emal ja eestkostjal neile mitte
rääkida. Mõnikord helistavad nad üksteisele, et arutada, kuidas mul läheb ja millal nad
tulevad. Kui nad tulevad, hakkan ma lihtsalt uuesti pearätti kandma, ütlesin ma. Aga
mu hoolduspere ema ja eestkostja ütlesid, et see ei ole hea mõte. Nad ütlesid, et
peame neile enne nende tulekut ütlema ja selgitama, et siin on kõik palju vabam. Ja et
see muudab sind, aga ma olen ikka veel tubli, usklik tüdruk. Ma muudkui närvitsesin,
sest nad tulevad paari nädala pärast ja on palju muudki, mis neile ei meeldi. Näiteks
koos poistega sportimine ja ujumistunnid, koos poistega tantsimine koolipidudel... ja
tegelikult ei taha ma enam pearätti kanda.“
„Ma muutusin üha närvilisemaks, ka sellepärast, et pean Laila ja tema ema maha jätma
ja mulle nii meeldib siin, lihtsalt kõik meeldib. Siin on rohkem asju lubatud: lapsi ei
lööda karistuseks ja nädalavahetusel teeme lõbusaid asju. Nad on ka lihtsalt õnnelikud
ja rõõmsad, samas kui minu vanemad on alati mures ja kurvad sõja ja kõigi surnute
ning kõige pärast, mida oleme kaotanud: meie maja, poe, kõige pärast. Ma tõesti tahan
neid näha. Ma igatsen neid väga, aga ma kardan ka nii väga, kuidas see välja kukub.“
„Paar päeva tagasi ütles mu hoolduspere ema, et nii ei saa jätkata. Nii et ta helistas mu
emale ja seletas, kuidas siin on kõik teisiti ja vabam ning et mina, nii nagu Laila, ei
kanna pearätti. Mu ema ütles, et ta mõistab ja tal on hea meel, et ma olen siin nii
õnnelik ja et ma ei pea muretsema, sest ta armastab mind väga ja kõige tähtsam on
see, et me saame jälle koos olla. Ma olin õnnelik, kui ta seda ütles. Ta oli minu vastu
väga lahke, aga ma olen ikka veel väga närvis. Minu hoolduspere ema ütles, et ma võin
alati külla tulla, kui ma jälle oma vanematega elan. Ja ma võin isegi kauemaks nende
juurde jääda, et ma saaksin ikka tavakoolis käia ega peaks minema
varjupaigataotlejatele mõeldud kooli, kus õpitakse ainult keelt. Minu vanemad peavad
kõigepealt ootama varjupaigataotlejate keskuses, kuni nad saavad kuskil maja, mis võib
kaua aega võtta. Minu hoolduspere ema kavatseb nüüd mu eestkostjalt küsida, kas ma
võin siia veidi kauemaks jääda ja nädalavahetustel oma vanemaid külastada...“
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3 Vastuvõtu ja juhendamisega
seonduvad olulised kaalutlused
Olenemata sellest, kas saatjata laps on saabunud Euroopasse transiitriiki või sihtriiki,
on asju, mis on igas olukorras olulised. Tekib stress ja ebakindlus toimingute suhtes,
millele lisandub ka perekonna puudumine, samuti ärevus, hirm ja segadus seoses uue
riigi, võõra keele, teistsuguse ühiskonna ja kultuuriga. Kuidas lapsed, kes on üksi
Euroopasse põgenenud, sellega toime tulevad? Mida nad vajavad, millega nad kokku
puutuvad, millised on nende tugevused ja kuidas neid veelgi tugevdada? Kuidas neid
kõige paremini vastu võtta ja juhendada?
3.1

Olulised põhivajadused algfaasis Euroopas

Pärast kergendust ja rõõmu Euroopasse jõudmisest ning senise teekonna üleelamisest
järgneb sageli tõrjutuse ja leinaperiood. Lapsed igatsevad oma peresid, muretsevad
nende pärast, tahavad vastata nende ootustele ja lootustele. Või siis muretsevad
teekonna järgmise osa pärast, võib-olla seetõttu, et nad on kõigest Euroopa piirialadel.
Varjupaigamenetlus tekitab palju stressi ja ebakindlust, sest selle esimese perioodi
jooksul ei ole veel teada, kas transiit, varjupaigataotlus või perekonna taasühinemine
õnnestub. Saatjata lapsed on mõnikord neid uues riigis vastu võtva olukorra osas
pettunud. Nad arvasid, et tulevad rikkasse riiki, kus rahast puudust ei ole, kuid saavad
väga vähe taskuraha, millest ei piisa, et aidata perekonda või maksta võlgu. Neile ei
meeldi pakutav toit, seda ei ole piisavalt ja see ei maitse hästi. Bürokraatia on väga
keeruline ja raske on mõista, miks kõik nii kaua aega võtab. Raha, eluaseme ja kooliga
seoses on liiga palju reegleid. Kõige selle tõttu ütlevad mõned saatjata lapsed üsna
varsti pärast saabumist, et tahavad koju minna, sest kogu olukord on niivõrd
pettumust valmistav.
Vaatamata stressile, ebakindlusele ja pettumusele on enamik saatjata lapsi Euroopasse
jõudmise pärast põnevil. Nad on rahul toetusega, mida nad saavad ja näevad nii oma
pere kui ka enda jaoks võimalusi tulevikuks. Nad näitavad tohutut säilenõtkust, millele
aitavad sageli kaasa regulaarne ja positiivne suhtlus perekonnaga.
Selles algfaasis on näha väga erinevaid käitumisviise. Mõnede saatjata laste käitumine
on rahutu ja ärritunud. Nad saavad kiiresti vihaseks ja kogevad frustratsiooni. Nad
vaidlevad, tekitavad kaost ja kaklevad. Mõned lapsed on mornid ja endassetõmbunud
ning neid ei ole lihtne midagi tegema panna. Teised hoiavad eemale neile pakutavast
juhendamisest, tehes asju omamoodi või mitte soovides minna neile pakutavasse
varjupaika, näiteks hooldusperekonda või rühmakodusse. Nad tahavad elada ainult
suurtes varjupaikades, sest seal on vähem reegleid ja neil on rohkem iseseisvust.
Kui riigi varjupaigataotlejate vastuvõtt ei ole asjakohane, esineb sageli lisaks
agressiivsusele, kaklustele ja alkoholi kuritarvitamisele ka rohkem kurbust,
meeleheidet ja enesetapukalduvusi.
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Sellistest olukordadest saadud kogemused näitavad, kui oluline on puhkamise ja
turvatunde periood pärast põgenemist. Ajavahemik, mille jooksul laps kogeb piisavat
turvalisust, et raskustest taastuda, otsida oma perekonda, leinata kaotatut ja luua
sõprussuhteid eakaaslastega, hakates samas mõistma, millist toetust ta võib
spetsialistidelt saada.
Turvalisus
Algfaasis vajavad saatjata lapsed puhkust ja aega, et Euroopas jalad alla saada.
Kõigepealt peavad nad taastuma tihtipeale kohutavates tingimustes elamisest, nälja,
janu, halva hügieeni, füüsilise ebamugavustunde kogemisest ja saadud vigastustest
ning muudest reisi käigus saadud traumeerivatest kogemustest. Nad võivad olla teel
oma perekonnast lahku läinud ja neid tuleb kõigepealt nende otsingul aidata. Nad
peavad harjuma ilma pereta olemisega. Kas nad näevad oma perekonda kunagi uuesti?
Paljud lapsed tunnevad pärast saabumist leina. See on kurb periood, mis on neile väga
raske. Samuti on palju ebakindlust: kas nad suudavad oma perekonda piisavalt aidata,
kas kõik sujub Euroopas, kas nad jõuavad sihtriiki või kas nende varjupaigamenetlus
õnnestub.
See puhkeperiood võib olla justkui limbo, kus lapselt ei nõuta väga palju ja
keskendutakse raskustest taastumisele, võimalikule perekonna otsimisele, samuti
menetlustega seotud selgitustele ja toetusele (tõlk peab olema kättesaadav). See aitab
paljudel lastel algfaasist üle saada. Aitavad ka kontaktid perekonna ja teiste samas
olukorras olevate inimestega. Mõned lapsed ei ole kunagi tundnud turvalisust (või ei
ole seda pikka aega kogenud), nii et nad on alati valveolekus. Nad ei tea, mida
tähendab elada ilma sõja, vägivalla, nälja või ohus olemiseta. Nad kannatavad
traumaga seotud sümptomite käes, on kergesti ärrituvad ja rahutud või võivad
ootamatult vihastuda. Võib kuluda pikka aega, enne kui nad suudavad end lõdvaks
lasta ja turvaliselt tunda. Näiteks üks 14-aastane poiss Afganistanist ütles kord, et ta
oleks tahtnud varem teada, et Euroopas ei ole sõda. Talle oli muidugi öeldud, kuid
esialgu ei tähendanud see talle midagi. Ta ei teadnud midagi elust ilma sõja- või
vägivallaohuta. Võttis aega, enne kui ta suutis harjuda eluga, kus puuduvad konfliktid,
kus ei pea kogu aeg valvel olema või minema välja toitu otsima.
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Üks Hollandi esmase vastuvõtu perest pärit hoolduspere vanem räägib
kirglikult, kui palju naudib ta nende saatjata laste eest hoolitsemist, kui
nad on just riiki saabunud. Ta on avastanud, et nad vajavad palju puhkust
ja et alguses ei tohiks neid liiga palju tülitada. Nad magavad palju. Enamik
neist ei käi esimestel nädalatel koolis, sest nad ei ole selleks veel valmis.
Hea toit ja tähelepanu, vestlemine ja perele helistamine on see, mis teeb
nad õnnelikuks. Mõnikord räägivad nad oma põgenemisest, kuid mitte
alati. Ta võtab ühendust lapse perekonnaga, kaasates perekonda kõigesse
toimuvasse, näiteks varjupaigamenetlusse. Ta näeb, kuidas lapsed
hakkavad lõdvestuma ja avanema, kui neid ei survestada ja nad saavad
oma perega suhelda. Ta usub, et see aitab tal ka lapsi
varjupaigamenetluseks ette valmistada. Koos perekonna ja eestkostjaga
uuritakse, kus laps saaks pärast esmast vastuvõttu kõige paremini elada,
kas ehk Madalmaades on perekond, kelle juures ta võiks elada või kus ta
saaks lähedal elada.
Inimkaubanduse ohvrid on tavaliselt elanud pikka aega ebaturvalistes tingimustes.
Need lapsed meelitati sageli Euroopasse lugudega võimalustest, mis neid seal ootavad.
Mõnikord sai nende perekond selle eest isegi raha. Teele asudes selgus, et tegelikult oli
kavas ärakasutamine, näiteks prostitutsioon või sunniviisiline töö. Seejärel
ähvardatakse lapsi sellisel viisil, et nad ei julge põgeneda. Sageli näevad nad seda elu
enda saatusena. Euroopasse jõudes kaovad nad näiteks bordellidesse,
kanepiistandustesse või narkolaboritesse. Riikides, kus on varjupaigataotlejate
vastuvõtt kaitse all, pakutakse neile esmalt puhkust ja turvalisust. Seejärel uuritakse
olukorda ja kaalutakse võimalusi edasise ärakasutamise vältimiseks.
Turvalisus on oluline tegur, et vähendada traumaga seotud vaevusi ja stressi, mis on
tingitud põgenemisest ja sellega seotud ebakindlusest. Esmaste vajaduste, nagu
puhtad riided, toit ja peavari, rahuldamine aitab kaasa turvatunde tekkimisele.
Riided ja dušš
Euroopa äärepoolsetes riikides on pagulased, kellel on pärast mitmeid ebaõnnestunud
katseid lõpuks õnnestunud läbipääsmatu piir ületada, sageli pidanud pikka aega
kohutavaid tingimusi taluma. Esimene asi, mida nad vajavad ja mida nad tõesti
hindavad on dušš ja puhtad kuivad riided. See laseb neil end taas inimesena tunda,
pärast seda, kui neile on jahti peetud ja nad on elanud pidevad liikumises ja hirmu
tundes. Loomulikult vajavad nad ka toitu, sest nende teekonnal on toitu sageli napilt ja
piiratud koguses.
Toit
Söömise ning piisavas koguses ja tuttava toidu kättesaadavuse tähtsust alahinnatakse
varjupaikades sageli. See on osaliselt tingitud vähestest teadmistest saatjata laste
elutingimustest enne Euroopasse tulekut ning ka toiduga seotud kultuurilistest
erinevustest.
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Enamik saatjata lapsi oli reisi ajal näljas. Paljud neist olid enne põgenemist kogenud ka
sõjast ja vaesusest tingitud nälga. Euroopasse jõudes eeldavad lapsed, et leiavad eest
rikka ja turvalise riigi, kus on piisavalt toitu. Söömine on esmane vajadus, mis on vajalik
ellujäämiseks. Inimesel, kes elab vaesuses või sõjapiirkonnas või kes on põgenemas,
puudub kindlus, et ta saab midagi süüa. Varjupaigas viibivad saatjata lapsed
keskenduvad seetõttu esialgu toidule ning on sageli pettunud ja häiritud vähestest
toidukogustest. Saatjata lapsed, kes elavad rühmades, peavad sageli mõistmatuks ja
nörritavaks, et toit on piiratud, et neil ei lubata süüa siis, kui nad tahavad, et külmik on
lukus ja et nad ei tohi valida, mida nad süüa tahavad. Nad ei saa aru, sest nad on rikkas
riigis, kus peaks olema piisavalt toitu. „Süürias on toit alati laual ja sa võid võtta, mida
tahad, siis kui tahad,“ ütleb vihane poiss, kes elab rühmas. „Aga siin ma ei saa süüa. On
palju reegleid, millest ma ei saa aru. Olen sageli näljane ja see teeb mind väga
vihaseks.“
Ka hooldusvanemad on täheldanud toidust põhjustatud stressi. Algul saatjata lapsed
koguvad toitu, peites seda oma voodi alla või oma toas asuvasse kappi. Need
hoolduspered on märganud, et kui alati on piisavalt toitu saadaval ja toidu kogumine
on lubatud, väheneb automaatselt lapse kinnisidee toidu suhtes. Aja jooksul võetakse
omaks kindlustunne toidu kättesaadavuse suhtes ja see ei ole enam stressi allikas.
Seda eriti rühmades, mis lasevad lahti toiduga seotud reeglitest ja tagavad, et lastel
oleks piisavalt toitu, mis on alati kättesaadav. Toidule keskendumine möödub või
väheneb tavaliselt mõne kuu pärast.
Paljudes kultuurides on koos söömine hetk emotsioonide jagamiseks. Kui on midagi,
mida tähistada, näiteks abielu või sünd või kui on kurbust või leina, siis jagatakse
sellega kaasnevaid emotsioone einestamise ajal. Koos söömine, lõhnade ja maitsete
ühine kogemine on seotud emotsioonide jagamisega ja lähedaste inimestega aja
veetmisega. Toit on ka võimalus jagada, olla külalislahke. Toit on alati saadaval,
külalistele pakutakse toitu ja kõik on alati teretulnud. Söömine on seega ka
koosolemise ja kogukonnatunde alus.
Loode-Euroopa traditsiooniline kultuur on väga erinev. Süüakse kindlatel aegadel ja
ülejäänud ajaks pannakse toit ära. Külalised kutsutakse inimeste kodudesse ja neile
valmistatakse spetsiaalselt toitu. Ootamatute külaliste laua ääres vastu võtmine ei ole
tavaline. Kui on midagi tähistada, valmistatakse pidulik söök, kus on palju maitsvat
toitu, kuid koos söömine ei ole traditsiooniliselt aeg koos leinamiseks või kurbuse
jagamiseks.
Kui varjupaik annab lastele võimaluse ise süüa teha ja lubab neil otsustada, kuidas nad
oma raha toidule kulutavad, tekib rühma igapäevategevustes üldiselt vähem
probleeme.
Vastuvõtt
Mõned vastuvõtuasutustes koos elavad rühmad vastavad saatjata lapse vajadusele
varjupaiga, turvalisuse ja järjepidevuse järele, öeldes neile selgesõnaliselt: „Tere
tulemast, siin sa hakkad elama ja jääd siia nii kauaks kui vaja.“ Juhised on paindlikud ja
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vastavalt olukorrale kohandatud, mis tähendab, et üldiselt on võimalik järjepidevus
saavutada. Vajaduse korral kasutatakse liikuvaid teenuseid, et lapsed saaksid
ümberpaigutamise asemel jääda rühma, kellega nad koos elavad. Nende rühmadega
tahetakse pakkuda lapsele teadmist, et see on tema uus kodu, et ta kuulub siia ja on
siin teretulnud. See võimaldab lapsel end turvaliselt tunda ja lõdvestuda ning seejärel
järgmisesse faasi edasi liikuda.
Saatjata laste nõustamisel ja toetamisel on oluline, et laps tunneks ennast teretulnuna,
et teda kuulataks ja austataks. Saatjata lapsed ütlevad sageli, et see, mida nad tõesti
vajavad on inimlik kontakt, mis põhineb austusel ja huvil.
Kontakt
Nagu eespool mainitud, ei ole saatjata lapsed tavaliselt varem kokku puutunud
spetsialistidega, kes pakuvad hoolt ja tuge. Nad on harjunud, et neid aitavad nende
perekond või kogukond – inimesed, keda nad tunnevad. Üldiselt soovivad saatjata
lapsed tunda, et näiteks vastuvõtukeskuse töötaja, mentor või eestkostja on nendega
kontaktis seepärast, et ta on neist huvitatud ja hoolib neist ning et ta ei tee seda ainult
oma tööülesannete täitmiseks. Lapsed ütlevad, et on oluline, et eestkostja või mentor
oleks olemas siis, kui nad teda tõesti vajavad, näiteks kohtumisel
immigratsiooniasutuse või advokaadiga, terviseprobleemidega seotud kohtumisel või
telefonikõnede ajal oma perega. Mentorid või eestkostjad peavad mõnikord sellega
harjuma. Nad on peamiselt õppinud reageerima rasketel või probleemsetel hetkedel,
mitte niivõrd siis, kui kõik on hästi.
Perekond
Kontakt oma perekonnaga on äärmiselt oluline peaaegu kõigi saatjata laste jaoks. Nagu
eespool kirjeldatud, on need lapsed on pärit laiendatud perekonna kultuurist. Seega
kuigi nende perekond on geograafilises mõistes kaugel, on nad ikkagi väga tihedalt
nende eluga seotud. Laps on tulnud Euroopasse, et neid aidata ja panustada pere
heaolusse. Sageli tunneb ta end perekonna eest vastutavana ning soovib seetõttu
varjupaigamenetluse ja perekonna taasühinemise protsessi edukalt läbida või teenida
raha, et seda koju saata. See muidugi aja jooksul muutub, kui tegelikkus, nagu ka
perekonna ootused ja lootused osutuvad teistsuguseks.
Praegu on palju odavaid võimalusi perega ühendust võtmiseks, näiteks mobiiltelefoni
või interneti kaudu. Saatjata lapsed võivad kasutada palju sotsiaalmeediat, et hoida
ühendust oma perekonnaga – nii nendega, kes jäid maha, aga ka pereliikmetega, kelle
nad teel kaotasid või kes põgenesid muul ajal ja teist marsruuti järgides. Need
pereliikmed võivad olla halvas seisus või kehvades oludes. Nagu ütles üks endine
pagulane: „Pärast põgenemist, on internet ainus koht, kus sa saad oma perega
kohtuda.“
Saatjata lapsed mõtlevad palju oma perele, eriti saabumise algfaasis. See on märgatav
nende pidevas interneti või telefoni kasutamises. Hooldusvanemad ja teised
spetsialistid ei mõista seda alati ja see võib põhjustada vaidlusi. Näiteks öeldi kahele
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vennale, et nad on lugupidamatud, sest nad rääkisid telefonitsi oma Iisraelis viibiva
isaga, kes helistas neile õhtusöögi ajal. Nad pidid paluma isal neile hiljem helistada.
Poisid tundsid, et selles olukorras saadi neist väga valesti aru. Nad olid väga mures oma
isa pärast. Nad ei teadnud täpselt, mis toimub, kuid nad teadsid, et ta oli hädas ja vajas
raha.
Mõnikord on lapse vanemad nii raskes olukorras, et nendega ei saa ühendust võtta.
Või vanemad võivad olla kadunud. See on kurb ja laste jaoks väga stressirohke.
Kui lapsevanematega on võimalik ühendust võtta, saavad lapsega töötavad
spetsialistid anda neile tõlgi abil realistliku pildi lapse olukorrast ja võimalustest. Perele
selgitamine, et nende ootused olid ebarealistlikud, võib vähendada lapsele avalduvat
survet või selle kõrvaldada. Üks 16-aastane Süüriast pärit poiss rääkis, kui suurt
kergendust ta tundis, kui tema eestkostja seletas tema isale, et see ei ole poisi süü, et
varjupaigamenetlus ja perekonna taasühinemine nii kaua aega võtab, vaid et reegleid
on muudetud ja kõik peavad nüüd kaua ootama. Enne seda oli isa pojale pidevalt
öelnud, et ta peaks rohkem pingutama või kaebama, et protsessi kiirendada. Isa arvas,
et tema poeg on midagi valesti teinud, eriti kuna tema vennapoeg oli juba ammu
suutnud oma pere üle tuua, kuid nüüd sai ta aru. Sellest ajast saati on poiss olnud
rahulikum ja näitab nüüd esimest korda huvi kooli ja uue keskkonna vastu. Ta on
nüüdseks selgelt läbinud algfaasi ja tunneb end vabalt, et uurida võimalusi Euroopasse
jäämiseks.
Administratiivtoimingute mõistmine
Saatjata lapsed on maailmas ringi reisinud ilma vanemateta, kas üksi või koos teiste
pereliikmete või inimestega oma riigist. Sellel teekonnal on nad pidanud tegema palju
otsuseid iseseisvalt: kuidas ja kellega reisida, kuhu jääda ja kuhu mitte ning milliseid
marsruute valida. Teatud mõttes tulevad nad ise endaga toime ja on iseseisvad. Kui
nad seisavad Euroopas silmitsi bürokraatlike registreerimis- ja varjupaigamenetlustega,
kaotavad nad sageli selle endaga toimetuleku tunde. Nad teavad, et nende tulevik
sõltub varjupaigamenetlusest, kuid nad ei mõista seda selle täies keerukuses, juba
ainuüksi keeleprobleemide ja usaldusväärsete tõlkide puudumise tõttu. Kuid sageli on
nende jaoks uus ka see, et nad ei saa menetlusi mõjutada näiteks survestamise, raha
maksmise või mõjukate inimeste kaasamisega.
See võib viia agentsuse vähenemiseni, tundes, et nad ei saa mõjutada olukorda,
varjupaigamenetlust ega oma tulevikku (sealhulgas oma pere tulevikku). Seega on
saatjata lapse heaolu seisukohalt äärmiselt oluline, et ta menetlustest aru saaks,
mistõttu ta vajab, et tal oleks käepärast inimesed, kes oskavad tõlkida ja selgitada ning
on selles osas ka usaldusväärsed. Head näited asjakohasest teabe edastamisest on
endiste pagulaste poolt YouTube’i üles laetud lühikesed vlogid, mis on tehtud saatjata
laste emakeeles. Teine hea näide on saksa keeles ilmunud erinevaid teemasid kajastav
lastesõbralik brošüür lapspagulastele, mis sisaldab tsitaate ja nõuandeid
lapspagulastelt (Jugendliche ohne Grenzen, 2017).
Kokkuvõttes on end ohutult ja teretulnuna tundmine ning piisavas koguses ja sobiv
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toit, kindlustunne elukoha suhtes, huvil ja toetusel põhinev inimkontakt, tihe kontakt
perega ja arusaamine käimasolevatest menetlustest tegurid, mis aitavad kaasa
inimväärse turvatunde saavutamisele. Turvatunne aitab saatjata lastel stressist ja
traumeerivatest sündmustest üle saada ja neist taastuda ning nad saavad seejärel
avastada võimalusi uues ühiskonnas, kuhu nad nüüd sattunud on – ühiskonda, kus nad
seisavad silmitsi täiesti teistsuguse kultuuriga, mis võib neile mõnikord tunduda
mõeldamatu, samuti keerulise bürokraatia ning uute riskide ja kiusatustega. Sobiv
toetus ja asjakohane teavitustöö võivad olla neile suureks abiks ja riske vähendada.
3.2

Euroopaga tutvumine

Varjupaigamenetluse esimene etapp on paljude saatjata laste jaoks sageli tormiline
aeg. Nende laste jaoks, kellele on antud elamisluba, tähistab järgmine etapp nende elu
algust selles Euroopa riigis. Nende laste jaoks, kelle varjupaigamenetlus on käimas ja
nende laste jaoks, kes on saanud menetluse osas negatiivse otsuse ebakindlus jätkub
ning vabatahtlik või sunniviisiline tagasisaatmine päritoluriiki on midagi, mida tuleb
nüüd tõsiselt kaaluda. Mõned saatjata lapsed võivad otsida võimalusi rändamise
jätkamiseks ja kuskil mujal uuesti proovida.
Saatjata lastel on õigus haridusele kõikides Euroopa riikides, sõltumata sellest, kuidas
kulgeb nende varjupaigamenetlus. Praktiliste takistuste ja poliitika tõttu ei ole aga
õigus haridusele alati nõuetekohaselt tagatud ning see võib takistada laste
juurdepääsu haridusele või tingida selle edasilükkumise. Jõukates sihtriikides on sageli
paremad struktuurid kui Euroopa äärealadel asuvates riikides, kuid
varjupaigataotlejatele antav haridus ei ole alati võrdne elamisloaga lastele antava
haridusega. Kool on koht, kus lapsed on koos oma eakaaslastega ja kus nad õpivad oma
uut riiki tundma. Kuid kool on ka koht, kus lapsed peavad tegelema uute ohtude ja
mõnikord ka ahvatlustega, kui nad on oma pere silma alt väljas.
Kultuurilised harjumused ja elatustasemed võivad olla väga erinevad, eriti kui pagulase
päritoluriiki on pikka aega koormanud sõda või toimiva riigikorra puudumine. Mida
suurem on lõhe päritoluriigi ja Euroopa riigi kultuuri ja elatustaseme vahel, seda
suurem on kultuurišokk ja probleemid, mida saatjata lapsed võivad kogeda koolis
teiste lastega suheldes, uue kohaga harjudes ja uue riigi kogukonda sisse elades.
Näiteks on eritrealastel Euroopa riikidega keskmiselt raskem kohaneda kui süürlastel.
Süüriast pärit saatjata lastel on Euroopas kergem sidemeid luua kui nende Eritreast
pärit eakaaslastel.
Lapsed võivad enda jaoks harjumatus riigis kokku puutuda igasuguste ohtudega,
näiteks hoovused meres, lumised mäed või väga tihe liiklus. Lisaks sellele võivad
kultuurilised erinevused olla segadust tekitavad, näiteks see, et lapsed on vabalt
täiskasvanute seltskonnas, meestel ja naistel on lubatud olla ühes seltskonnas, naised
ei kata ennast avalikus kohas ja ujumine ei ole sooliselt eraldatud. Kõik see on
paljudele saatjata lastele uus ja väga segadust tekitav. Seega võivad kultuurilised
erinevused viia sobimatu käitumiseni. Algfaasis ei pruugi lapsed teada, kuidas käituda
tüdrukute ja poistega, kes on napilt riides. Nad peavad aru saama, et need tüdrukud ei
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taha, et neid puudutatakse ja et nende piire tuleb austada. Saatjata tüdrukud peavad
sageli õppima oma piire näitama. Paljud neist ei ole kunagi õppinud seda tegema, sest
nende perekonnad ja kogukond hoiavad neil oma päritoluriigis hoolikalt silma peal ja
aitavad neid piire säilitada.
Sellele lisandub on ka tehnilise ja digitaalse maailma keerukus. Neil, kes on pärit
Afganistani või Eritrea maapiirkonnast, võib sellega harjumine aega võtta.
Eritrea pagulaste tervist ja heaolu käsitlevas uurimuses Pharos3 (2016) jõuti
järeldusele, et paljud Eritrea pagulaste praegusest põlvkonnast on pärit
maapiirkonnast, kus inimesed ei ole Lääne ühiskonnaga tuttavad. Kultuurišokk on
seega kahtlemata selgelt tajutav. Lisaks on suurel osal neist pagulastest väga vähe
haridust, nii et nende jaoks on uue ühiskonna mõistmine veelgi raskem. Näiteks
paljudel saatjata lastel tekivad võlad, sest nad ei osta ühistranspordipileteid või ei
maksa internetitellimuste eest. Esialgu on neil raske mõista, et kõik need nähtamatud
digitaalsed tehingud jõuavad hiljem nendeni tagasi.
Ka väiksed asjad võivad olla keerulised, näiteks kui tegemist on sotsiaalsete
kommetega. Endine Somaaliast pärit pagulane räägib, et tal võttis kaua aega, enne kui
ta harjus sellega, kuidas inimesed Hollandis üksteist tervitavad. „Surutakse kätt paar
korda edasi-tagasi ja vaadatakse teineteisele silma. Meie jaoks on vanemale inimesele
silma vaatamine lugupidamatu, seega tuleb austuse näitamiseks pilk langetada.
Alguses oli selline tervitusviis minu jaoks tõesti raske. Tundsin end halvasti ja
lugupidamatuna. Nüüd olen ma sellega harjunud.“
Vajaminevad oskused, uued ohud, millega nad silmitsi seisavad, segadusse ajavad
kultuurilised erinevused ja vanemliku juhendamise puudumine teeb need noored
vigade tegemise ja väärkohtlemise suhtes eriti haavatavaks. Suureks abiks võib olla
see, kui anda neile aega ja võimalusi oma igapäevategevustes kultuurilistest
erinevustest ning sellest tingitud segadusest ja hukkamõistust rääkida. Samuti on väga
kasulik, kui lapsed saavad rääkida inimestega, kes on pärit sarnasest laiendatud
perekonna kultuurist. Kultuurišokist ja nende hämmingust rääkimine on siis nende
jaoks palju vähem piinlik.
Haridus
Haridus on lapspagulaste vaimse tervise peamine kaitsev tegur. Kõigil lastel, kaasa
arvatud saatjata lastel, on õigus haridusele. Paljudes Euroopa riikides on uutele
saabujatele ette nähtud mõni keelekursus. Pagulaslapsed on üldjuhul väga
motiveeritud kooliteed alustama. Kuid kool ise on sageli probleemiks ja
vaidlusküsimuseks. Haridusele juurdepääsul seisavad lapsed sageli silmitsi paljude
takistustega, mis võivad mõjutada nende motivatsiooni koolis käia. Kuigi motivatsioon
õppida võib väga palju sõltuda ka konkreetsest lapsest, tema kogemustest,
hariduslikust taustast ja rände eesmärkidest, võivad mõned praktilised probleemid
3Pharos

on Madalmaade ekspertkeskus, mille eesmärk on tagada kõigile Madalmaades
elavatele inimestele, sealhulgas pagulastele, võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele.
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tema motivatsiooni negatiivselt mõjutada. Näiteks on paljudel saatjata lastel esialgu
raske iga päev õigel ajal kooli jõuda, sest nad ei pruugi olla sellega harjunud või kuna
nad ei ole pikka aega koolis käinud. „Ma olen juba kaks päeva koolis käinud. Kas ma
pean jälle minema?“ ütlevad nad. Mõned lapsed ei ole harjunud kella järgi elama. Õigel
ajal kohalejõudmine on ju õigupoolest väga läänelik komme. Samuti on palju lapsi, kes
magavad halvasti stressi, ärevuse ja traumaga seotud vaevuste tõttu, mis teeb nende
jaoks hommikul ärkamise raskeks ning neid, kellel on stressi tõttu raskusi
keskendumisega. Mõned saatjata lapsed on kirjaoskamatud ja neile ei meeldi kool, sest
nad tunnevad end rumalana või ei mõista sugugi, mida neile õpetatakse. Enamik neist
ei räägi oma õpetajatele oma kirjaoskamatusest, sest nad häbenevad seda. See kehtib
ka osalus- või individuaalõppe puhul.
Paljud saatjata lapsed on harjunud õppetööga klassiruumis, kus on õpetaja, keda
austatakse, kes teab kõike ja annab need teadmised oma õpilastele edasi. Paljud neist
ei pruugi arvata, et iseseisev õppimine annab hea hariduse. Kui nad häbenevad, et nad
ei ole millestki aru saanud, ei pruugi nad küsimusi esitada. Lisaks võivad nad tunda, et
ei saa õiget haridust, sest keeleõpe on madalal tasemel ja et see pole „päris haridus“,
millega nad olid kodus harjunud. Hollandi teadlane Sleijpen leidis oma kvalitatiivses
metaanalüüsis (2017), et haridus tugevdab saatjata laste säilenõtkust. Haridust
peetakse parema tuleviku aluseks. See aitab tähelepanu kõrvale juhtida ja annab
noortele tunde, et neil on millegi üle kontroll, nimelt enda koolitulemuste üle. Samas
on see stressitekitaja, sest soovitakse vastata perekonna ootustele.
Kõik need kogemused võivad põhjustada motivatsiooniprobleeme ja koolist
puudumist. Kool muutub kiiresti konfliktide allikaks, kui juhendajad ja kool järgivad
reegleid ega anna lastele aega puhata, koolirütmiga harjuda ja õppida õigel ajal kohal
olema. Lisaks võib see, kui õpetajad ei võta piisavalt arvesse noorte pagulaste
kultuurilist tausta, põhjustada arusaamatusi, valediagnoosimist ja olukorra
parandamise asemel selle halvendamist (Graham, Minhas, & Paxton, 2016). Ka
õpetajate ootused lastele ei tohiks olla liiga madalad, sest see ei tunnusta varem
tehtud õppetööd.
Kuid ka õpetajate lähenemisviisidel võib olla väga positiivne mõju. Kui nad võtavad
arvesse õpilaste kultuurilist tausta, võib see hõlbustada ja tõhustada õppimist (Graham
et al., 2016).
Õpetajad saavad anda olulise panuse vajaliku turvatunde loomisesse, pakkudes
inimlikku kontakti. Nad ei tegele varjupaigamenetluse või vaimse tervisega seotud
probleemide lahendamisega, kuid nad saavad saatjata lapsi aidata, pakkudes neile
tähelepanu ja toetust. Nende roll on ka murettekitavale käitumisele või
ebausaldusväärsetele sotsiaalsetele kontaktidele tähelepanu pöörata. Saatjata lapsed,
kellel puudub vanemlik järelevalve on väga haavatavad. Neid ohumärke võib arutada
hooldusvanemate, mentorite ja eestkostjaga.
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3.3

Kaitse pakkumine

Asjaolu, et saatjata lapsed on üksi ja kultuurilised erinevused muudavad nad eriti
haavatavaks. Kuid ka soov aidata oma perekonda või lootusetu tulevik, mida nad
arvavad end ees ootavat, kui nad ei saa elamisluba, muudab need lapsed
ärakasutamise ja väärkohtlemise suhtes äärmiselt haavatavaks.
Seksuaalsus
Laiendatud perekonna kultuuriruumis kasvanud poistele ja tüdrukutele ei õpetata
kasvatamise ajal eriti palju selle kohta, kuidas end seksuaalse kuritarvitamise eest
kaitsta. Seda ei tehta, kuna noori kaitseb üldjuhul pereliikmete järelevalve ja ranged
käitumisreeglid. Kui see kaitse põgenemise ajal ja varjupaigas kaob, on need lapsed
selgelt seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise suhtes väga haavatavad.
Paljud lapsed kogevad põgenemise käigus seksuaalset vägivalda. Pharose uuringu
Eritrea pagulaste tervise ja heaolu kohta (2016) hinnangul on suur osa Sudaani ja Liibüa
kaudu rännanud naistest langenud seksuaalvägivalla ohvriks. Seksuaalne
kuritarvitamine meeste seas on tabuteema.See on isegi rohkem tabu kui naiste
kuritarvitamine. Pharos ei välista võimalust, et ka paljud poisid ja mehed on seda
kogenud. Seksuaalne kuritarvitamine võib poiste jaoks väga segadusse ajav olla, kuna
nad kasvasid üles teadmisega, et seks meeste vahel (homoseksuaalsus) on väga halb.
Seega on see teema tihedalt seotud ka häbiga. Eritrea elanikud ütlevad, et tüdrukud ja
võib-olla ka poisid otsivad mõnikord reisi ajal kaitset ja maksavad selle eest ennast
pakkudes. Sellisel juhul ei tea kõrvaline isik, kas tegemist on tavalise suhtega või tasuga
millegi eest.
Mõnikord jätkub vägivald ka pärast põgenemist. Lapsed võivad endiselt vajada
varjupaiga kaitset. Üks saatjata lastega tegelev nõustaja ütles, et tal võttis aega, et
harjuda mõnede tüdrukute käitumisega. „Nad on nii harjunud end meestele
turvalisuse eest pakkuma, et nad teevad sama ka sinuga. Nad poevad sulle külje alla ja
vaatavad sind võrgutavalt.“ Ta arvas, et see on murettekitav ja et on oluline aidata neil
selline käitumine lõpetada, sest see võib kergesti viia ärakasutamiseni.
Enamikus kultuurides ei pakuta seksuaalharidust. Saatjata lapsed teavad vähe
seksuaaltervisest ja abielueelne seksist hoidumine on tavaliselt normiks. Üldiselt ei tea
lapsed, kuidas ennetada rasedust ja sugulisel teel levivaid haigusi. Segadust tekitab ka
inimeste käitumine lääne ühiskonnas. Paljud saatjata lapsed ei tea, et sotsiaalses
suhtluses tuleb arvestada teiste inimeste piiridega.
Sageli peavad nad ise oma piire avastama, sest keegi pole seda nendega üles kasvades
arutanud, eriti arvestades, et seks peaks aset leidma alles pärast abielu. Teadmatus
võib viia noorte väärkohtlemiseni ja segaduses olek võib panna lapsi ise teiste inimeste
piire eirama. Nende jaoks on sageli võõras teadmine, et lubamatu seksuaalkäitumine
on karistatav. See teadmine võib suurendada ka nende säilenõtkust. Kui lapsed on
teadlikud, et vastuvõetamatust seksuaalkäitumisest võib teatada, julgevad nad
tõenäolisemalt vastu hakata, näiteks ähvardades isikust teada anda.
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Koolis ja vastuvõtuasutuses tuleks igapäevaselt vabalt rääkida suhetest ja
seksuaalkasvatusest, säilenõtkusest, erinevatest normidest ja väärtustest ning mõista,
mis on ja mis ei ole nende uues riigis karistatav. Nii võib vältida saatjata laste
väärkohtlemise ohvriks langemist või nende endi kuritahtlikku käitumist. Inimene,
kellel on kogemusi seksuaalhariduse andmisel ja kellel on sama kultuuritaust kui lapsel,
võib siinkohal suureks abiks olla. Ta võib teemale läheneda päritoluriigi normide ja
väärtuste seisukohast.
Ärakasutamine
Enamikus Euroopa riikides ei ole varjupaigataotlejatel lubatud töötada. Lastel on veelgi
vähem õigusi või võimalusi töötamiseks. See ning vanemliku järelevalve puudumine
muudavad saatjata lapsed seksuaalse kuritarvitamise ja sunniviisilise töö suhtes
haavatavaks. Vajadus saata raha oma perekonnale, maksta inimsmugeldajale või kaubitsejale, maksta perekonna reisimise eest perekonna taasühinemiseks või
kodutusest pääsemiseks muudab nad ärakasutamisel kergeks sihtmärgiks. On palju
lugusid noortest, kes hakkavad tegelema prostitutsiooni või narkokaubandusega,
näiteks narkokullerina, töötajana kanepikasvanduses või toitlustussektoris. Miskipärast
on levinud väärarusaam, et inimkaubandus on eranditult piiriülene kuritegu. Seetõttu
kipuvad paljud spetsialistid jätma tähelepanuta asjaolu, et inimkaubandus võib
toimuda ka riigisiseselt. Inimkaubanduseks võib pidada igasugust tegevust, mille
eesmärk on teise isiku ärakasutamine pettuse, sundimise või ähvardamise kaudu.
Loodud on tänuväärseid algatusi. Näiteks elamud, kus noortele pakutakse algfaasis
osalise ajaga töökohti. See on suurepärane võimalus tutvuda ühiskonnaga, mille keskel
nad nüüd elavad ning saada ettekujutus oma siinsest rollist ja võimalustest. See
kogemus õpetab neile ka ühtteist raha teenimise kohta. Nii on võimalik vältida noorte
mõjutamist, et nad ei hakkaks teadmatusest või meeleheitest ebaseaduslikes
ärakasutavates olukordades kerge vaevaga raha teenima.
Uued kiusatused
Lisaks kiusatusele kerge vaevaga raha teenida peavad saatjata lapsed toime tulema ka
kiusatustega, mida vabades ja jõukates lääneriikides peetakse tavaliseks.
Paljud saatjata lapsed hakkavad suurtes vastuvõtuasutustes jooma ja suitsetama, eriti
algfaasis. See on enamikule neist uus ja võib mõnikord muutuda liiga sagedaseks. Neil
võib olla suur kiusatus kasutada alkoholi või narkootikume, et tulla toime traumaga
seotud vaevuste ja stressiga, näiteks ärevuse, ärritatuse ja unehäiretega, sest see võib
toimida justkui ravina, mis paneb neid end mõnda aega paremini tundma. Kuid liigne
alkoholitarbimine võib suurtes vastuvõtukeskustes või väikestes rühmades tekitada
olukordi, mis paisuvad nii suureks, et tuleb kohale kutsuda politsei. See võib olla
lapsele kahjulik. Kriminaalõigussüsteemiga kokku puutudes on oht, et nad kaotavad
oma elamisloa.
Tähtis on, et varjupaigakeskuste ja koolide töötajad tuvastaks riskikäitumise varakult.
Seejuures võib olla abiks ohumärkide loetelude kasutamine. Saatjata lapsi tuleb
põhjalikult teavitada alkoholi- ja uimastitarbimise terviseriskidest, sõltuvusest ja
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vastuvõetamatu käitumise tagajärgedest.
Teatud hetkel hakkavad lapsed oma kodukoha kultuuri ja uue kultuuri vahel
orienteeruma. Sellega kaasnevad riskid, sest kaasaegses lääne ühiskonnas esinevat
käitumist nende endi kultuuris sageli ei sallita. Lapsed võivad seetõttu Euroopas oma
perekonnaga tülli minna, sest nende käitumist peetakse perekonna au rikkumiseks.
Perekonna taasühinemise puhul aitab, kui perekond on oma lapse „läänestamisse“
kaasatud, eelistatavalt algusest peale, et nad mõistaksid, et sellest saab nüüd lapse
jaoks normaalsus. See võib aidata ennetada probleeme perekonna taasühinemisel või
kuulujuttude levimist kogukonnas. On näiteid ka tüdrukutest, kes olid pärast aastaid
Euroopas üleskasvamist niivõrd läänelikuks muutunud ja ühiskonnaga kohanenud, et
nende päritolumaale naasmist peeti ohtlikuks. Mõnes riigis sai see kaitsevajaduse
aluseks ja põhjuseks, et tagada tüdrukutele ja nende peredele elamisluba.
3.4

Perekonna ootused

Kui laps on edukas, panustab ta laiendatud pere ausse ja heaolusse ning saadab neile
raha või suudab korraldada perekonna taasühinemise. Saatjata laps tahab selles osas
oma pere ootustele vastata. Riikides, kust lapsed põgenevad, on mõnikord realistlikud,
kuid sageli ebarealistlikud ettekujutused varjupaiga saamise, eduka ja jõuka elu
ülesehitamise või soovitud perekonna taasühinemise kiiresti saavutamise võimalustest.
Sotsiaalmeedia kaudu jagatakse küll teavet, kuid see teave ei ole alati õige. See võib
avaldada lapsele suurt survet. Saatjata lapsed ütlevad, et nad ei suuda oma perele
hästi selgeks teha, miks nad ei saada koju üldse raha või piisavalt raha. Sellepärast nad
ju ongi Euroopas, kus „tänavad on kullaga sillutatud“. Sageli tunneb pere ka teisi
inimesi, kes viibivad lapsega samas piirkonnas ja kes saadavad Euroopast raha koju või
kellel on õnnestunud korraldada perekonna taasühinemine mõne kuu jooksul. See
paneb lapse õlule suure koorma, eriti kui pere arvab, et see on lapse süü. Neile
öeldakse sageli, et nad peavad lihtsalt endast parima andma.
Sageli saadavad sisserändajad oma päritoluriigis viibivatele sõpradele ja pereliikmetele
fotosid endast mõne ilusa auto kõrval, et jätta mulje, et nad on edukad. 30-aastane
pagulane ütleb, et kui ta oma vanaemale Somaalias raha saadab räägib too kõigile, kui
hea ta pere vastu on. Tänu sellele suureneb tema prestiiž. Nii aitab ta kaasa mitte
ainult tema heaolule, vaid suurendab ka laiendatud perekonna au. Ainus probleem on
see, et esineb ka vastupidist olukorda. Sellisel juhul helistab vanaema ja ütleb talle, et
tema tädipoeg on saatnud oma emale, vanaema sugulasele, suure summa raha ja et
vanaema tunneb häbi, sest tema lapselaps ei ole talle ammu raha saatnud. Siis tunneb
ta survet, et peab ka raha saatma, et vanaema teda enam ei häbeneks. Tema vanaema
ei tea, et tal endal on tegelikult väga vähe raha.
Suureks abiks võib olla see, kui lapsega töötav spetsialist helistab perele ja selgitab, et
laps peab kõigepealt läbima varjupaigamenetluse ning et ta on kohustatud koolis
käima ja seetõttu ei saa töötada. Või ütleb, et perekonna taasühinemise taotlus on
nõuetekohaselt esitatud, kuid see võtab aega või võib-olla peab perekond kõigepealt
saatma perekondlikku sidet tõendavad dokumendid. Kui perele öeldakse, et kõik
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tundub pettumust valmistav kehtivate reeglite, mitte aga nende poja või tütre vähese
pingutamise tõttu, kes tõesti annab endast parima, võib see lapse koormat
kergendada. Lisaks võidakse selle suhtluse käigus perekonda tegutsema julgustada.
Näiteks rääkides neile, kuidas nad saavad aidata kaasa varjupaigamenetluse või
perekonna taasühinemise õnnestumisele. Üks võimalus kaasa aitamiseks võiks olla
nende lapse varjupaigataotlust toetavate tõendite otsimine või raha kogumine ja
perekonna taasühinemiseks vajalike dokumentide hankimine.
Tulevik võib kaasa tuua ajutise või alalise elamisloa, perekonna taasühinemise, selle
ootamise või kodumaale tagasipöördumise mõtted – teemad, mis mängivad kõik selle
lasterühma elus suurt rolli. Seda tulevikku käsitletakse üksikasjalikult 7. peatükis, kuid
kõigepealt käsitletakse saatjata laste füüsilist ja vaimset tervist ning käitumist.
3.5

Abdullah‘ lugu: tema esimesed kogemused Euroopas

Abdullah4 põgenes Süüriast, kui ta oli 15-aastane. Ta elas koos isa ja ema, venna ja
kolme õega Türgi lähedal asuvas pagulaslaagris. Tema isa sai sõjas haavata. Tal on
jalas mürsukild ja see ei parane. Ta ei saanud seetõttu põgeneda ja otsustas, et
Abdullah peaks minema. Abdullah põgenes smuugeldaja abiga meritsi Türgi kaudu
Kreekasse. Paat jõudis kohale ja peaaegu kõik paadis viibijad jõudsid ohutult kaldale.
Abdullah sõitis Kreekast Saksamaale veoautoga. Noorte hoolekandeasutus võttis ta
enda hoole alla. Kui nad said olukorra kohta täpsema selgituse, esitati
varjupaigataotlus. Abdullah paigutati esialgu noortekodusse ja viidi hiljem üle rühma
ühes keskmise suurusega linnas riigi keskosas. Ta elab seal koos 12 teise poisiga
erinevatest riikidest ning teda toetatakse ja juhendatakse ööpäevaringselt. Abdullah‘le
on määratud eestkostja ja talle anti ajutine varjupaigaluba, kuni tema
varjupaigataotluse kohta otsuse tegemiseni. Saksamaa seaduste kohaselt saab
perekonna taasühinemise taotlust käsitleda ainult siis, kui varjupaigataotlus on
rahuldatud. Varjupaigamenetlus ise kestab 6–18 kuud.
Abdullah räägib enda loo: „Olin nii õnnelik, kui kuulsin, et mul on varjupaigaluba ja ma
võin esitada taotluse perekonna taasühinemiseks. Helistasin oma isale ja ka tema oli
väga õnnelik. Õnneks olid mul mõned vajalikud dokumendid kaasas ja taotluse sai kohe
esitada. Aga mu eestkostja ütles: „Me peame kõigepealt ootama lõplikku
varjupaigaotsust ja siis on meil kuid aega taotluse esitamiseks,“ nii et ta ei kiirustanud.
See ajas mind vihale. Ja mu isa ütles mulle pidevalt telefonis, et ma peaksin kiirustama,
sest neil hakkab raha otsa saama. Ütlesin oma eestkostjale pidevalt, et ta täidaks
paberid, kuid esialgu see ei aidanud. Ma vaidlesin ka teiste inimestega. Olin väga
ärritunud.“
„Siis viidi mind noortekodust üle rühma. See oli nende sõnul tavaline. Kuid minu
perekonna taasühinemise taotlust ei olnud ikka veel esitatud ja nüüd oli mul uus
eestkostja. Nad ütlesid, et see on alaline eestkostja ja et eelmine oli ajutine esindaja.
4 Abdullah‘

lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
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Ma ei saa aru, mis vahet seal on. Nad kõik räägivad paberitest ja ootamisest. Uus
eestkostja ütles, et ta tahaks mind aidata, kuid Saksamaa valitsus lubab väga harva
perekonna taasühinemist, isegi kui sulle varjupaik tagatakse. Ma läksin järjest rohkem
endast välja ja isa küsis pidevalt, miks ei ole taotlust veel esitatud.“
Ta ütles ka, et ta ei tea täpselt, kuidas asjad käivad, sest ta on selles ametis uus. Ta
lubas selle välja uurida.
„Me elame siin koos 12 poisiga, kes on pärit kõikvõimalikest riikidest: Iraagist,
Afganistanist ja mõned ka Süüriast. Mulle meeldib see väga. Üks poiss on juba
perekonna taasühinemise taotluse esitanud. Teine ei ole veel taotlust esitanud, kuid ta
ei ole ka kindel, kas ta seda tahab. Tema täiskasvanud õed, kes on 18 ja 19 aastat
vanad, ei saa temaga siin ühineda. Ta sai sellest alles nüüd teada ja ei taha oma perele
kannatusi valmistada, sest kogu pere ei saa perekonna taasühinemises osaleda ja tema
õed peaksid ilma vanemateta maha jääma. Lihtsam on, kui ta jääb ise ilma vanemateta
siia, sest ta on poiss. See on tema jaoks raske, aga ma saan temast aru. Me räägime
sellest palju, mis on tore. Ja nüüd on selgusetu kas perekonna taasühinemine on
Saksamaal üldse enam võimalik. Ma arvan, et oleksin pidanud minema teise riiki.“
„Ma pean siin koolis käima, mingisuguses titekas tunnis, kus me ainult saksa keelt
õpime, sõnu harjutame ja muud sellist. Tõesti väga lapsik. Ma olin Süürias lütseumis ja
siinsed reeglid on jaburad. Sa ei saa rahakaarti toidu ja muude asjade ostmiseks, nagu
siis, kui ma algul Saksamaale jõudsin. Nad valmistavad meile taimetoitu või toitu ilma
sealihata, aga sellel ei ole eriti maitset. Me vaevu sööme seda ja siis oleme näljased.
Meil on lubatud süüa põhitoidukordade vahel, kuid mitte öösel. Ma ei saa aru, nad on
siin nii rikkad...“
„Minu arust on nõme, et meid saadetakse kell 10 voodisse, sest me peame hommikul
kooli minema. See on lihtsalt väga lapsik ja see on rühmas tegelikult järjest hullemaks
läinud. Seega meid karistatakse taskuraha maksmise peatamise või teistest
eraldamisega. Vaidlusi on üha rohkem ja rohkem. Ma arvan, et asjad oleksid teisiti, kui
meid ei koheldaks nagu väikseid lapsi. Kui nad ei kehtestaks kõiki neid naeruväärseid
reegleid ja kui nad kaasaksid meid rohkem asjadesse.“
„Siin on üsna tüütu olla, kuigi meil saab süürlastega ka palju nalja ja me joome
mõnikord alkoholi, kuigi see pole lubatud. Me vaidleme küll päris palju teiste või
personaliga. Ma ei räägi sellest oma isale, eriti mitte joomisest, aga samuti mitte
kõigist minu kaebustest ja töötajatega vaidlemisest. Ta tunneks minu pärast häbi, sest
ma ei ole tänulik, et Saksamaa minu eest hoolt kannab. Ta arvaks, et ma käitun
lapsikult, mitte täiskasvanulikult. Ma ju põgenesin selleks, et perekonda aidata,
sellepärast ma tahangi seda rahakaarti, et saaksin neile raha saata. Mu isa ütleb, et
nende raha on otsakorral ja nüüd kardab ta, et lennupiletite ostmiseks raha ei jätku.“
„Mul on hea meel, et me õpime jalgrattaga sõitma ja ujuma. Ma juba muidugi oskasin
seda, aga nad arvavad, et me ei oska piisavalt hästi rattaga sõita ja vesi on nende sõnul
väga ohtlik. Ei oskaks arvata, aga hiljuti uppus siin jões üks poiss. Me saame ka
seksuaalharidust. Mõne lapse jaoks rühmas on see väga kummaline, sest nad ei tea
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sellest midagi. Ma arvan, et on hea, et nad seda teevad. Üks poiss isegi seksis
tüdrukuga ja sellisel juhul peaks teadma nakkustest ja kondoomidest, muidu võib
tekkida probleeme ja meil on juba piisavalt probleeme.“
„Neli meist on juba rongis trahvi saanud, sealhulgas mina. Me ei teadnud, mis süsteem
nende piletitega on. Istusime lihtsalt rongis maha, sest keegi ei peatanud meid ega
küsinud meilt pileteid. Käisime oma sõprade juures sellest noortekodust, kuhu meid
alguses paigutati. Tagasiteel kontrollisid meid rongis piletikontrolörid ja nüüd peame
selle eest maksma, päris palju, ma ei tea kui palju. Aga mu eestkostja ütleb, et peame
maksma. See võetakse meie taskurahast, mis on niikuinii väga väike. See on nii tüütu,
et ma püüan sellele mitte mõelda. Nii nagu ma püüan mitte mõelda sellele
väikelapsele, kes kukkus üle parda ja uppus. Öösel tuleb see mind tihti kummitama,
koos tema ema karjumisega... see on tõesti väga hirmutav...“
„Õnneks tuleb homme siia keegi, kes selgitab meile varjupaigamenetlust ja aitab meid
perekonna taasühinemise taotluse esitamisel. Ma rääkisin temaga telefonis. Ta räägib
araabia keelt. Ma usaldan teda, sest ta on samuti pagulane ja ta on väga tore. Ma
arvan, et saame varsti asjad lahendatud. See oleks nii hea, siis saaksin ma jälle isale
helistada ja talle öelda.“
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4 Saatjata laste tervis
Milline on saatjata laste tervis? Kas neil on mingeid haigusi või traumasid? Kas nad
vajavad ravi ja kus nad seda ravi saavad? Kuidas tulla toime traumaga varjupaiga
vastuvõtuprotsessis, hooldusperekonnas või klassiruumis? Mida tuleks teha ja mida ei
tohiks teha?
Pagulaste lood oma põgenemis- ja sõjakogemustest puudutavad sageli sügavalt
inimesi, kes ise on üles kasvanud stabiilses ja jõukas ühiskonnas, nagu see on enamikus
ELi liikmesriikides. Sellega seoses võib olla kasulik omada teadmisi inimese stressile
reageerimise süsteemist, psühhotraumast ja kultuuridevahelisest tervisekäsitlusest.
See aitab meil mõista saatjata lapse olukorda, tema käitumise põhjuseid, vajadusi ja
seda, kuidas teda tuleks toetada.
4.1

Füüsiline ja vaimne tervis

Euroopasse saabudes kannatavad pagulased sageli füüsilise kurnatuse,
vedelikupuuduse, alajahtumise ja traumade all. See langeb sageli kokku kehvade
elutingimuste, ebatervisliku eluviisi või krooniliste haigustega, mis mõjutavad nende
füüsilist ja vaimset tervist (Euroopa Komisjon, 2020). Põgenemise käigus on pagulastel
on suur oht nakatuda haigustesse, näiteks sügelistesse, tuberkuloosi või
suguhaigustesse.
Paljudes liikmesriikides toimub rahvatervisele ohtlike levinud haiguste, näiteks
tuberkuloosi ja teatavate sugulisel teel levivate haiguste seire. Mitmes riigis, sealhulgas
Taanis, kutsutakse äsja saabunud varjupaigataotlejad tervishoiutöötaja juurde
arstlikule läbivaatusele. Enamik neist võtab selle kutse vastu, sest see annab neile
võimaluse saada arstiabi. Spetsialistid on sageli õiguslikult kohustatud edendama laste
tervist ja heaolu, mis hõlmab ka saatjata lapsi. Samuti antakse tervisealast haridust,
pöörates tähelepanu täiendavate vitamiinide võtmise tähtsusele päikesevalguse
vähesuse tõttu (eriti Põhja-Euroopas) ning rasestumisvastaste vahendite ja turvalise
seksi olulisusele, et vältida soovimatut rasedust ja nakkusi. Paljudes liikmesriikides
räägitakse lastele riigi soolistest kommetest, samuti liikluseeskirjadest ja avamerel
ujumise ohtudest. Erinevates liikmesriikides jagatakse lastega teavet erinevatel viisidel
ja erinevate etappide jooksul. Mõnes riigis tehakse seda saabumisel, samas kui teistes
riikides on see osa lõimumiskursusest neile, kelle varjupaigataotlus rahuldatakse.
Pagulased on sageli kogenud ebameeldivaid ja eluohtlikke olukordi, mis on tingitud
sõjast, vägivallast ja tagakiusamisest. See kehtib ka saatjata laste kohta, kes puutusid
sageli kokku ohtlike tingimustega näiteks Türgis või Liibüas, kus nad elasid ebainimlikes
olukordades ja neid kasutati ära. Teekond Kreekasse, Itaaliasse või Hispaaniasse
ülerahvastatud ja meresõiduks kõlbmatutel kummipaatidel on paljude laste jaoks
samuti traumeeriv, nagu ka nende kogemused Kagu-Euroopa piiridel, kust nad sageli
väga vägivaldselt tagasi saadetakse. Pärast Balkani marsruudi ametlikku sulgemist on
selline tagasisaatmise poliitika murettekitavalt laienenud ja seda rakendatakse üha
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enam merel. Piirivägivalla seirevõrgustiku andmetest järeldub, et viis aastat pärast
„rändesuve“ on füüsiline ja süsteemipõhine vägivald piiridel Balkani piirkonnas ja
Kreekas endiselt uskumatult kõrge (juuni 2020).
Üks Afganistani poiss rääkis sellest, mida ta oli näinud: „Ma arvan, et üritasin umbes 20
korda piiri ületada. Iga kord lõi meid politsei tagasi. Nad võtsid kõik, sealhulgas mu
telefoni. Pärast seda kaotasin kontakti oma vanematega, sest nende telefoninumber
oli minu telefonis. See oli kohutav. Me elasime metsas ja sageli polnud meil toitu.“
Kui neil õnnestub piir ületada, on olukord Euroopas nende jaoks sageli väga
stressirohke. Rasked tingimused Kreekas, ülerahvastatud varjupaigakeskused,
sisserändajate kinnipidamiskeskus mõnes Ida-Euroopa riigis, keerulised
varjupaigamenetlused, tagasilükkamise või Dublini määruse kohase üleandmise oht
ning perekonna taasühinemise saavutamise tohutu tähtsus. Eriti stressirohke on see,
kui ränne on sunniviisiline, kuna inimesed peavad perekonna juurest sageli lahkuma
rasketes või ohtlikes tingimustes ning jätma maha neile tuttava kultuurilise tausta,
ühised normid ja väärtused, tavad ja religiooni.
Hämmastaval kombel on need noored pagulased oma olukorda arvestades sageli ikka
veel positiivsed, lootusrikkad ja säilenõtked, kuid seda ei saa öelda kõigi kohta.
Inimeste võimel tulla toime traumaatiliste sündmuste ja pikaajaliste stressirohkete
olukordadega on piirid.
Üks Süüria poiss ütles: „Ma tean täpselt, millal mu terviseprobleemid algasid. See oli
paadis, Türgi ja Kreeka vahel, kui meil sai kütus otsa ja kõik sattusid paanikasse, kaasa
arvatud mina. Ma ei saanud sealt välja. Ühel hetkel ma ei teadnud enam, kas olen
inimene või loom. See oli õudne! Ei, ma ei tea, kuidas meid päästeti. Ma ei mäleta
sellest enam midagi. Ja pärast seda oli ka kõik kohutav. Pidin pidevalt laagrist laagrisse
liikuma, mis on eriti halb minusugustele lastele, kes on üksi. See oli ebahügieeniline,
me magasime koos paljude inimestega väikestes telkides, rotid olid kõikjal. Kreekas
pandi mind mõneks ajaks psühhiaatriakliinikusse, sest olin väga agressiivne. Nad
sidusid mu kinni ja tegid mulle süste, kuni ma kõik unustasin.“
Saatjata lapsed võivad hakata end ebakindlalt tundma ka omaenda reaktsioonide ja
käitumise tõttu, mida nad ei ole kunagi varem kogenud ja mis on põhjustatud traumast
ja stressist. Lisaks võib arusaam haigusest ja ravi otsimine erineda sellest, millega nad
on harjunud (Oppenheim et al., 2015) ja see võib stressi suurendada. Selliste vaevuste,
nagu õudusunenäod, meeleheide või äkiline agressiivsus ja kõrgendatud valvelolek,
kogemine ja nende seletamine sõltub kultuurist. Siinkohal on abiks kultuuridevahelised
teadmised tervisekäsitlustest.
4.2

Tervisekäsitlus kultuuridevahelisest perspektiivist

Kui inimesed seisavad silmitsi haiguse, kannatuste või probleemidega, otsivad nad
võimalikke põhjuseid ja sobivaid ravimeetodeid. Seda illustreerib haiguse ja
paranemise isiklik teooria (Hermans, Raes, & Orlemans, 2017). Selgituste ja põhjuste
sarnasusi ja erinevusi võib leida nii ühiskonna sees kui ka erinevate ühiskondade vahel.
Näiteks võib üks inimene omistada oma haiguse sisemisele häiritusele, samas kui teine
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sama kultuuritaustaga inimene omistab samad sümptomid välistele teguritele.
Suhtlemisprobleemid võivad tekkida juhul, kui hoolekandetöötaja läheneb haigusele
ainult enda vaatenurgast füüsilise või vaimse haiguse ja ravi suhtes, ilma et ta uuriks
lapse seisukohti, eriti kui nende vaatenurgad on väga erinevad. See võib tekitada
lapses tunde, et hoolekandetöötaja ei mõista teda. Või laps võib jõuda järeldusele, et
hoolekandetöötaja ei saa teda ikkagi aidata (Kleinman, 2005). Seetõttu on oluline
uurida koos lapse ja eelistatult ka tema perekonnaga, mis on nende arvates põhjuseks
ning otsida koos ravivõimalusi, mis võiks sümptomeid leevendada.
Paljudes kultuurides on tavaline, et igasugustele vaevustele otsitakse füüsilist seletust.
Kui psühholoogilist stressi kogetakse somaatiliste sümptomite kujul, nimetatakse seda
somatisatsioonihäireks. Psüühiliste ja füüsiliste vaevuste vahel puudub eristus. Sellistes
kultuurides eksisteerivad psühholoogilised kaebused ainult psüühiliselt haige või
„hulluks“ olemise kujul. Paljudes maailma kultuurides on see suur tabu ja perekonna
au rikkumine. Kui ühte pereliiget peetakse „hulluks“, on kogu pere au rikutud. Posselt
et al. (2017) uuringus pagulase taustaga noortele osutatavate teenuste parandamise
kohta käsitleti, kuidas inimesed võivad kogeda stressi, kui teised nende kogukonnas
saavad teada, et nad on ravil. Kogukonnas ümbritseb sageli vaimse tervisega seotud
teenuste kasutamist häbi.
Kui lapsed käivad Euroopasse jõudes mõne terviseprobleemi lahendamiseks arsti
juures, võivad nad seista silmitsi hoopis teistsuguse lähenemisega, kui see, millega nad
on harjunud. Lapsed võivad pöörduda arsti poole eeldades, et neile kirjutatakse välja
tugevad ravimid, nagu seda mõnedes riikides tehakse (Mangrio & Sjogren Forss, 2017).
Näiteks kui Madalmaades kirjutab arst välja ainult paratsetamooli, ilma edasise
läbivaatuse või suunamiseta, nagu seal sageli juhtub, võib laps tunda, et teda ei võeta
tõsiselt. Saatjata lapsel võib tegelikult olla teistsugune selgitus vaevustele, mida ta
kogeb, kuid ta ei ole veel valmis sellest rääkima. Üldiselt on lapsed kõhklevad haiguste
traditsioonilistest või spirituaalsetest seletustest rääkimisel, sest nad kardavad, et seda
võidakse kummaliseks pidada. Nad tunnevad end sageli seetõttu ebamugavalt. Aga kui
nad saavad aru, et see on vastuvõetav, ütlevad nad, et kannatavad näiteks kurja silma
käes või on vaimudest, näiteks džinnidest või kuradist vaevatud. Traditsioonilises
meditsiinis on selle lahenduseks vaimude või kurja silma välja ajamine või talle meele
järele olemine.
Põgenemise ajal kasutavad saatjata lapsed sageli traditsioonilisi vahendeid, näiteks
vaimude väljaajamine. Imaami või preestri puudumisel palvetavad nad koos ja ajavad
koos vaime välja. Palvetamine aitab paljudes kultuurides vaime eemal hoida. Araabiaislami taustaga eestkostja mõistis, et Eritrea kopti õigeusku poiss pidas kurja silma oma
ärevuse sümptomite põhjuseks. See lihtsustas sel teemal rääkimist, sest eestkostja sai
öelda, et ka tema kultuuris teatakse, mis on kuri silm.
Sageli on hea näidata, et olete tuttav traditsiooniliste tervendavate ja spirituaalsete
selgitustega. Seejärel saate koos sama kultuuritaustaga laste või täiskasvanutega otsida
lähenemisviisi, mis vastab lapse uskumustele. Nende uskumusi arvesse võttes saab
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järk-järgult hakata toimuma paranemine. Majumder et al. (2018) uuring võimalike
barjääride kohta vaimse tervisega seotud teraapiasuhtes saatjata lastega viitab, et laps
eelistab endaga sarnase taustaga hoolekandetöötajaid. Lääne spetsialistid peavad
käitumist ja vaevuste või sümptomite tõlgendamist spirituaalses ja traditsioonilises
kontekstis (näiteks kuri silm) sageli dissotsiatsiooni, meelepette või psühhoosi
märkideks.
Kuigi see võib ka tegelikult nii olla, ei tohiks seda eeldada ilma kultuurilist konteksti
põhjalikumalt uurimata. Kultuuridevahelise mediaatori kasutamine võib aidata teil
mõista noore inimese vaimse tervise probleeme ja koos lahendusi otsida.
Kultuuridevaheline mediaator on keegi, kellel on noore inimesega sarnane
kultuuritaust ja kes aitab ületada kultuurilist lõhet ning samuti keelt tõlkida. See võib
olla spetsialist või keegi noore inimese võrgustikust, näiteks imaam või preester.
Madalmaade projekti „Säilenõtkus“ raames saadi väga positiivseid kogemusi
kultuuridevaheliste mediaatorite kasutamisel saatjata lastele kultuuriliselt tundlike
traumateadlike sekkumiste korraldamisel. Kultuuridevaheline mediaator tõlgendab
kultuure nii terapeudile kui ka noorele (Van Es et al., 2019).
Üks kultuuridevaheline mediaator rääkis väga entusiastlikult sellest, kui rahul olid
mõned lapsed olnud tema külaskäiguga nende väikesesse rühma. Rühmas oli üsna
palju probleeme, mida nende juhendajad ei suutnud lahendada, nii et nad olid palunud
kultuuridevahelist mediaatorit. Lapsed tundsid ennast temaga kohe vabamalt. Nad
küsisid talt igasuguseid asju ja näitasid talle oma tube. Peagi rääkisid nad talle sellest,
kuidas sealsed reeglid neid häirivad ja kuidas nad on varjupaigamenetluse pärast
mures. Lõpuks rääkisid nad talle kurjast silmast, mis üht last pidi vaevama, muutes
poisi aeg-ajalt agressiivseks. Nad tahtsid, et preester tuleks, kuid eeskirjade kohaselt ei
tohtinud keegi kirikust maja külastada. Niisiis arutas mediaator laste probleeme ja
kurja silma probleemi laste ja juhendajatega. Peagi jõudsid nad eeskirjade osas
kokkuleppele ja leiti preester, kes võis poissi kurja silma osas aidata.
Mõnda siin kirjeldatud vaevust või sümptomit nimetatakse läänepärases
tervisekäsitluses pigem ärevuseks, depressiooniks või traumaga seotud sümptomiteks.
Stressisüsteemi toimimise ja traumajärgsete sümptomite tekke mõistmine muudab
traumeeritud või stressis laste käitumise mõistmise lihtsamaks, võimaldades leida viise,
kuidas nende arusaamade ja nende endiga paremini sidet luua.
4.3

Vaimse tervise probleemid

Me teame, et vaimne tervis on sageli tabuteema ning arusaam terviseprobleemide ja
nende põhjuste vahelisest seosest võib kultuuriti suuresti erineda. Traumaatiliste
sündmuste tagajärjed on sageli saatjata laste jaoks väga rasked. Nad ei pruugi olla
tuttavad selliste vaimse tervise probleemidega, mistõttu ei pruugi nad neid vaevusi või
sümptomeid ära tunda või mõista, eriti ilma vanemliku juhendamiseta. Nad tunnevad
end seetõttu väga ebakindlalt. Nad võivad tõlgendada oma vaevusi või sümptomeid
isiksusehäire, nõiduse või sisemise jõu kadumisena. Stressiga on saatjata lapsed
tuttavad ja enamik neist teab seda mõistet, sest nad kogevad sageli tugevat stressi.
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Stress
Saatjata lapsed peavad toime tulema varjupaigamenetlusega seotud stressiga,
ebakindlusega oma tulevikuväljavaadete suhtes, asjaoluga, et nad olid sunnitud oma
päritoluriigist lahkuma, igatsusega perekonna järele ja murega perekonna heaolu
pärast. Paljud said enne reisi ja reisi ajal traumeeriva kogemuse. Selle tulemusena
kannatab suur hulk saatjata lapsi traumast ja kroonilisest stressist põhjustatud
terviseprobleemide all.
Stress on emotsionaalne ja füüsiline reaktsioon potentsiaalselt ohtlikele või
heidutavatele olukordadele. Teatud koguses stressi on vajalik, et toimiksime nii nagu
peab ja suudaksime hinnata, kas olukord on potentsiaalselt ohtlik. Kuid kui inimene
puutub pikema aja jooksul stressiga palju kokku, võib stressisüsteem muutuda nii
ülestimuleerituks, et mõistliku hinnangu andmine selle kohta, mis on ja mis ei ole
ohtlik, muutub võimatuks. Ülekoormatud süsteemiga inimesel ei ole sageli enam head
ohutunnetust ja arusaama ohtlikest olukordadest.
Samuti võib esineda pidev ohutunne, mistõttu on inimene pidevas kõrgendatud
erutuse seisundis. Inimene on kogu aeg kõrgendatud erutusolekus, valvas ja närviline
ning võib kergesti minna võitle-või-põgene seisundisse. See langeb kokku vähenenud
keskendumisvõime ja kehvasti toimiva mäluga (Struik, 2010). Saatjata lastel võib olla
ülitundlik stressisüsteem, madal taluvus ja palju stressi vallandajaid. Selle tulemusena
satuvad nad kiiresti kõrgendatud või keskmisest madalamasse erutusseisundisse või
see periood kestab pikalt (vt kasti). Sellega kaasnev käitumine tuleneb seega
instinktiivsest reaktsioonist tegeliku või tajutud ohu kogemisele. Ümbritsevatele
tundub, et laps muutub agressiivseks täiesti ootamatult ja ilma märgatava põhjuseta.
Kroonilise stressi ja traumaga seotud vaimse tervise probleemid võivad laste
toimimisele suurt mõju avaldada. Nende kognitiivne võimekus võib nende
probleemide tõttu väheneda ja emotsioonide intensiivsus raskendab piisavat
emotsioonide reguleerimist. Emotsioonid ja mõtted võivad olla laste jaoks liig ning nad
võivad oma kogemusi uuesti läbi elada, kuni nende võime sündmusi mäletada ja
talletada väheneb (Struik, 2010). See selgitab, miks saatjata lastel on raske kooli
minemiseks motivatsiooni leida, eriti esialgu.
Stressireaktsiooni süsteem
Inimese stressireaktsiooni süsteemi reguleerib ürgaju, mis juhib vahetut
reaktsiooni – vastust tajutud ohtudele. Vabanevad sellised virgatsained
nagu adrenaliin ja noradrenaliin, mis suurendavad südame löögisagedust ja
lihaspinget. Sellisel juhul on keha hüperstressi seisundis, mille eesmärk on
vahetu ohu vältimine. Teine stressireaktsiooni süsteem, mis aktiveerib
HPA-telje, pakub „kütust“, et aidata sellel hüperstressi seisundil pikema aja
vältel „püsida“, tootes selleks hormooni nimega kortisool (Stofsel &
Mooren, 2010; Struik, 2010). Talutava stressi ala nimetatakse ka
„stressitaluvuse aknaks“ (Ogden & Minton, 2000). Kui stressitase püsib
selle ala piires, võib laps (või täiskasvanu) kogeda stressirohke olukorraga
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seoses emotsioone, kehalisi aistinguid ja mõtteid, ilma et oleks vaja
aktiveerida kaitsesüsteemi ja kogemust tõhusalt töödelda. Sama kehtib ka
traumeerivate kogemuste puhul.
Kui stressitase ei ole enam talutav ja stressireaktsiooni süsteem tajub liiga
suurt ohtu, aktiveerub kaitsesüsteem. Ohu vältimiseks võib keha lülituda
kõrgendatud stressiseisundisse (hüperstress). Selles seisundis toimub
vahetu reageerimine otsesele ohule. Südame löögisagedus ja lihaspinge
suurenevad, laps on valvas ja tähelepanelik, tema meeled muutuvad
ülitundlikuks. Kõik on keskendunud ähvardavale ohule. Vabanevad
hormoonid dopamiin ja norepinefriin. See on seisund, kus kasutatakse
aktiivset kaitset ohu vastu, nagu võitlemine, põgenemine või aktiivne
tardumine.
Kui aktiivne kaitse takistab ellujäämist ja ohtu ei ole võimalik vältida, lülitub
stressireaktsiooni süsteem passiivsele kaitsele. Keha valmistub väga
tõsiseks vigastuseks, mingit laadi šokiks, ja säilitab võimalikult palju
energiat. Keha lülitub vähenenud stressi seisundisse (hüpostress). Aju
kaotab ajutiselt ohu hindamise võime ning mõtlemis- ja probleemide
lahendamise võime lülitub välja. Hüpostressi seisundiga kaasneb muu
hulgas aeglane pulss ja aeglane pindmine hingamine, aeglustunud
vereringe ning madal kehatemperatuur. Vabanevad opiaadid, mis
leevendavad valu ja tekitavad teatava rahutunde. Passiivsed
ellujäämisreaktsioonid hõlmavad alistumist ja tardumist (paralüüs).
Dissotsiatsiooni võib esineda mõlemas stressiseisundis (Ogden & Minton,
2000; Struik, 2010).

Stressitaluvuse aken (Ogden & Minton, 2000)

Psühhotrauma
Trauma tähendab otseses mõttes haava. Haav peab paranema ja selleks võib kuluda
omajagu aega. Enamik inimesi suudab šokeerivate sündmuste tagajärgedega
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adekvaatselt toime tulla, kuid on ka neid, kellel tekivad tõsised probleemid. Sündmus
iseenesest ei määratle kogetavaid sümptomeid. Need on tingitud osaliselt näiteks
varasematest traumaatilistest kogemustest, sellest, kui säilenõtke inimene on,
sotsiaalsest toetusest, mida talle pakutakse, ja geneetilisest eelsoodumusest. Leideni
ülikooli perepedagoogika emeriitprofessor Van IJzendoorn järeldab oma raamatus
piiriülese lastekasvatuse kohta (2008), et diferentsiaalne vastuvõtlikkus prognoosib, et
mõned lapsed on keskkonnamõjudele vastuvõtlikumad kui teised, seda positiivses või
negatiivses mõttes. Mitmed tema uurimisrühma uuringud on näidanud, et eelkõige
dopamiinisüsteemiga seotud geenid muudavad lapsed keskkonna suhtes rohkem või
vähem vastuvõtlikuks. Nende geenide teatud kombinatsioonid võivad takistada mõne
lapse puhul pärast väärkohtlemist või hooletusse jätmist posttraumaatilise stressihäire
arenemist või eksternaliseerimist ja väljapoole suunatud käitumisprobleeme.
Posttraumaatilistest vaimse tervise probleemidest räägitakse juhul, kui taastumine
võtab liiga kaua aega. Kõige sagedamini esineb soovimatut taaskogemist, vältimist ja
suurenenud ärrituvust. Taaskogemine tähistab ülimalt kontrollimatuid ja korduvaid
mälestusi, mille käigus tuntakse, nähakse ja kuuldakse uuesti trauma elemente ning
tuntakse nende lõhna. Sageli aktiveerub ka autonoomne närvisüsteem. See muudab
taaskogemise niivõrd valdavaks ja „reaalseks“, kuigi traumaatiline sündmus toimus
minevikus ja teises kohas ning tegelik olevik on tavaliselt turvaline. Taaskogemine
jätkab traumeeritud isiku erakordselt ärevana hoidmist, kuna see on väga realistlik
ning tavaliselt kaob selle puhul aja- ja kontekstitaju (Jongedijk, 2014). Seda on võimalik
ka vallandada. Üks negatiivse mälestuse detail võib aktiveerida kogu mälestuste
võrgustiku, kuid laiendada ka mälestuste negatiivset võrgustikku (Struik, 2010). See
võib põhjustada posttraumaatiliste sümptomite süvenemist.
Loomulik reaktsioon hirmule on vältimine. Traumeeritud inimene väldib seda, mida ta
kardab. Posttraumaatiliste vaimse tervise probleemide peamine komponent on hirm
traumaatiliste sündmuste meenutamise ees (Jongedijk, 2014). Saatjata laste puhul
avaldub see näiteks selles, et nad väldivad vastamist hea tagamõttega küsimustele,
mida spetsialistid esitavad uudishimust. Vältimine võib aga olla ka osa sellest, et laps ei
taha või ei julge voodisse minna, sest ta kardab, et teda tabavad magades soovimatud
unenäod, mille keskmes on taaskogemine, või õudusunenäod. Seetõttu on
õudusunenägudest või nende hirmust tingitud unehäired saatjata laste seas väga
levinud.
Vältimiskäitumise põhjuseks võib olla ka häbi või süütunne. Seda on täheldatud sageli
saatjata laste puhul, kellel on olnud traumeerivaid kogemusi seksuaalse vägivalla
ohvrite või tunnistajatena. Paljud neist poistest ja tüdrukutest ei räägi nendega
töötavatele spetsialistidele enda kogemustest, sest neid peetakse häbiväärseks. Nad ei
räägi sellest ka omavahel, isegi kui teistel lastel on sarnaseid kogemusi. Siin mängib
rolli ka oma au kaotamise oht. Kui partner, perekond või kogukond peaks avastama, et
poiss või tüdruk on langenud vägistamise ohvriks, tekib tõrjumisoht. Hüperstress võib
põhjustada kõrgenenud pingetaset, mis võib väljenduda mitmel moel. Laps võib olla
ülivalvas, ärev või kergesti ärrituv ning tal võib esineda keskendumisraskusi või
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unehäireid. Need sümptomid võivad viia kergesti äkiliste ärritus-, viha- ja
agressiivsuspurseteni, millel ei tundu näiliselt põhjust olevat. Seda on saatjata laste
puhul sageli täheldatud, eriti saabumisele järgneval ajal, mis on nende jaoks
stressirohke.
Teine reaktsioon psühhotraumale on dissotsiatsioon. Dissotsiatsiooni ilmnemisel
nõrgenevad lihased, inimesele on raskem läheneda ja esineda võib ka teadvuse
muutusi (Jongedijk, 2014). Dissotsiatiivsed sümptomid on osa traumaatilisest
stressireaktsioonist ning nende raskusaste ja kestus varieeruvad. Dissotsiatiivsust
esineb mis tahes trauma korral. See hõlmab peamiselt amneesiat (mälukaotus) ja
kergeloomulist depersonaliseerumist. Inimene tunneb end olevikus tõkestatuna, kuna
teda valdavad liigselt mineviku tunded (Stofsel & Mooren, 2010). Dissotsiatsioon võib
tekkida traumaatilise sündmuse, aga ka taaskogemise ajal (Struik, 2010). Üks
dissotsiatsiooni liik on enesevigastamine. Naha kahjustamine võib leevendada nii
füüsilist kui ka emotsionaalset pinget. Nii võivad hirmud ja korduvad negatiivsed
mõtted väheneda või täielikult kaduda (Jongedijk, 2014).
Enamik inimesi taastub šokeerivast sündmusest ise. Mitmed uuringud näitavad, et
ainult 10 protsendil täiskasvanutest, kes on kogenud eluohtlikke olukordi, tekib hiljem
näiteks depressioon, ärevushäire, sõltuvushäire või posttraumaatiline stressihäire
(PTSH), mille puhul nad vajavad professionaalset abi.
Muud vaimse tervise probleemid
Posttraumaatilise stressi ja depressiooniga seotud probleemide vahel esineb
märkimisväärset kattuvust. Nii täheldatakse neid vaimse tervise kaebusi sageli koos.
Pagulaste puhul väljendub see letargias, energiapuuduses ning negatiivsetes või isegi
suitsiidsetes mõtetes ja tegudes. Kui pagulased muutuvad suitsiidseks, on see sageli
seotud sellega, et neil puuduvad tulevikuväljavaated, näiteks kui nende
varjupaigataotlus lükatakse tagasi.
Mõnikord otsivad pagulased lohutust ainete kuritarvitamisest, nagu alkohol, nn
pehmed narkootikumid või ravimid. See võib aidata neil vältida traumaatilisi mälestusi
või häbitunnet ning vähendada suurenenud ärrituvust, isegi kui toime on kõigest
lühiajaline. Ilmselgelt on neil aga oht sõltuvuse tekkimiseks.
Millegi või kellegi kaotamine ja sellega kaasnev lein on miski, millega peame kõik ühel
hetkel silmitsi seisma. Kõikjal maailmas käivad leinaga kaasas rituaalid, nn
üleminekuriitused. Rituaale iseloomustab peamiselt tugi, mida need pakuvad
üksikisikutele ja kogukonnale suurte elumuutuste läbielamisel. Kui rituaale või
tseremooniaid ei sooritata või kui neid ei tehta õigesti, võivad inimesed end pikalt
lõhestatuna tunda.
Enamik pagulasi seisab silmitsi suurte kaotustega. Nad on kaotanud nii lähedased, vara
ja staatuse kui ka neile tuttavad sümboolsed toimingud ja konteksti, milles ühiselt
rituaale harrastada. Kaotusega tegelemine võib olla keerulisem, kui puudub
tähendusrikas kultuuriline, religioosne, sotsiaalne või konkreetsele grupile toetuv
kontekst (Smid, 2020). Selle tulemusel võivad inimesed muutuda depressiivseks,
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vihaseks ja ärevaks, mis võib suurendada agressiivseid tundeid ja käitumismaneere.
Need, kes leinavad, võivad kogeda süngust, psühholoogilist eemalolekut, painavaid
mõtteid, süütunnet, kahtlusi, kas nad suudavad oma elu üle kontrolli saavutada, ja
isegi hallutsinatsioone, nagu väidab hollandi psühholoog Van Hest artiklis, mis käsitleb
leinamist pagulaste hulgas (2012). Ta lisab, et ravi ajal võivad tseremooniad aidata
leina läbi töödelda.
Last suunates võib küsida talt, kuidas inimesed tema kultuuris kaotuse, surma ja
leinaga toime tulevad. Näiteks seisis üks eestkostja silmitsi järgmise dilemmaga. 12aastane poiss tahtis pageda Hollandisse, et pääseda oma raskelt haige ema juurde.
Poisi ema suri aga vahetult enne tema lendu. Eestkostja, kes oli Hollandis juba kõik
tema saabumiseks ette valmistanud, soovis poisi ja tema perega arutada, kas ta soovib
endiselt tulla. Pere jaoks ei tulnud aga kõne allagi teatada poisile kurvast kaotusest.
Igaühelt oodati, et sellest ei räägita. Eestkostja tundis, et poisi teavitamata jätmine on
peaaegu et ebaeetiline, kuid austas pere soove. Poiss jõudis Hollandisse täpselt ema
matuseks ja kuulis alles siis tema surmast. Ta ei olnud šokeeritud ja oli väga tänulik, et
ta sai hüvastijäturituaalis osaleda.
Pikaldane lein võib põhjustada psühhopatoloogilisi sümptomeid, näiteks neid, mis on
seotud depressiooni, ärevuse, dissotsiatsiooni, kompulsiivsuse, posttraumaatilise
stressihäire ja patoloogilise leinaga. Sellistel juhtudel võib olla soovitatav võimaldada
asjakohast kultuuridevahelist psühholoogilist abi.
4.4

Abi psühholoogiliste probleemide korral

Enne kui lapsi saab psühholoogiliste probleemide korral aidata, tuleb ületada mitmeid
takistusi. Spetsiaalselt lapspagulastele mõeldud ja kultuuriliselt sobilikud teenused ei
ole alati kättesaadavad piisavas mahus või neid ei pakuta kõigis piirkondades. Ometi
ravitakse saatjata lapsi sageli vaimse tervise probleemide tõttu. Paljude nende laste
jaoks tähendab psühholoogi või psühhiaatri poole pöördumine, et sa oled „hull“, sest
see on mitmetes kultuurides suur tabu. Sugugi mitte kõik lapsed, kes siiski pöörduvad
kellegi poole, ei lähe sinna teist korda tagasi. Sest mis kasu on ainult „rääkimisest“?
Majumderi et al. (2018) kohaselt ei pruugi Lääne vaimse tervise ideedel põhinev nn
vestlusteraapia teistes kultuurides toimida, kuna enda eraelust rääkimist
stigmatiseeritakse ja peetakse tabuks. Lisaks sellele on Jarlby et al. (2018) sõnul
traditsioonilise vestlusteraapia puhul oht, et negatiivsetest minevikukogemustest
rääkimine traumeerib inimest uuesti. Enamik saatjata lapsi kasutab
toimetulekumehhanismina mineviku asemel tulevikule keskendumist. Suurem osa
neist on õppinud tulema ebameeldivate kogemustega toime nii, et nad ei mõtle neile
ega räägi neist. Kui teraapia ajal on vaja neid halbu mälestusi meenutada, võib see olla
väga hirmutav ja tunduda ebaturvaline või isegi panna nad terapeuti kahtlustavalt
suhtuma. Seetõttu on oluline ka see, et nõustaja või spetsialist oleks usaldusväärne. Et
nad „ütlevad, mida nad teevad, ja teevad, mida nad ütlevad“.
Usaldamatus on probleemne ka ravi kontekstis. Paljud noored pagulased ei usalda
tervishoiusüsteemi ja kardavad ametiasutusi (Colucci et al., 2015). Nad usuvad, et
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kaitsevad sellega ennast, kui nad võõraid ei usalda (Majumder et al., 2018). Tegemist
on toimetulekumehhanismiga, mis on osutunud pagulasele kasulikuks. Selleks et mis
tahes terapeutiline sekkumine õnnestuks, peab teraapia osutaja ja lapse vahel olema
paigas vähemalt elementaarne vastastikuse mõistmise vundament. See ei tähenda, et
laps peaks tervishoiutöötajat täielikult usaldama, kuid ta peaks tundma end piisavalt
turvaliselt, et julgeda end lõpuks avada. Seetõttu on hädavajalik teraapiat alustades
lapsele sõnaselgelt ootustest ja võimalustest rääkida. See tähendab, et seda ei tule
pelgalt lapsele selgitada, vaid tuleb ka kontrollida, kas laps saab sellest aru. Laps peab
teadma, mida oodata ja mida mitte. Kultuuridevahelise mediaatori või lapse
võrgustikust kellegi kaasamine võib seda mõistmist hõlbustada.
Lisaks „hulluks“ tembeldamisele ja usaldamatusele on ka teisi põhjusi, miks noored
pagulased ei pruugi ravi soovida. De Anstissi ja Ziaiani (2010) uuringus on toodud välja
järgmised võimalused: vaimne tervis ei ole nende jaoks parasjagu esmatähtis; neil on
vähe teadmisi vaimse tervise kohta; nad ei usalda tervishoiusüsteemi;
psühhosotsiaalsete probleemide ja abi otsimisega seotud stigmad; sotsiaalsed ja
kultuurilised tegurid, mis mõjutavad seda, kuidas probleeme mõistetakse ning millal ja
kust abi otsitakse; perekonna privaatsuse kaitsmise tähtsus. Majumder et al., (2018) ja
Vermette et al. (2015) viitavad ühtlasi, et nii noored kui ka spetsialistid tajuvad ühe
takistusena keelt.
Valibhoy et al. (2017) kvalitatiivses uuringus noorte pagulaste kogemuste kohta vaimse
tervise teenustega Austraalias leiti, et ravi näib olevat kõige kasulikum, kui see
keskendub teemadele, mida noored ise peavad oluliseks. Lisaks mõjutab ravi kulgu
märgatavalt spetsialisti tundlikkus kultuurilise tausta ja sellega seotud stressorite
suhtes (Valibhoy et al. 2017). Seega on ravi edukuse tagamiseks ülimalt oluline olla
ühenduses sellega, kuidas noor inimene probleemi ja lahendusi kogeb ja näeb.
Igaüks, kes nõustab saatjata last, peab olema väga tähelepanelik, kui asi puudutab
traumeerivatest sündmustest rääkimist. Nendest rääkimise järel on oht, et see võib
last uuesti traumeerida, ja see võib omakorda sümptomeid süvendada. Oluline on
pakkuda tuge ja pühenduda, kui laps soovib oma lugu jutustada. Niisiis on hea kuulata,
kuid tuleb olla ettevaatlik, et mitte liiga sügavale kaevuda. Laske lapsel olukorda
kontrollida, et ta saaks ise otsustada, mida ta soovib rääkida. Selles võib olla kasulik
kokku leppida. See muudab lapse jaoks ohutuks teiega praegu millegi jagamise, kuid
mitte millestki sellisest rääkimise, mis oli väga palju hullem – vähemasti mitte veel.
Varjupaigamenetlus seab lapsega töötavad spetsialistid lapse lugude kontekstis
dilemma ette. Sageli on lapse parimates huvides avada oma põgenemise tegelikke
põhjuseid. See võib aga olla tema jaoks väga raske. Spetsialistid on korduvalt näinud,
kuidas lapsed vestluse ajal täielikult eralduvad või tarduvad (dissotsiatsioon või
hüpostress), mis muudab probleemid hullemaks. Oma varjupaigataotluse põhjustest
rääkides loodab aga enamik lapsi, et menetlus lõpetatakse võimalikult kiiresti. Sageli
on nad selles olukorras väga tugevad ja säilenõtked.
Austrias keskendutakse stabiliseerimisfaasis pigem sisemiste ressursside ja
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toimetulekustrateegiate toetamisele kui minevikusündmustega tegelemisele. See
kehtib eriti kogu varjupaigamenetluse vältel, mida iseloomustavad ebakindel tulevik ja
ajutised elutingimused. Siinkohal ollakse seisukohal, et traumaatiliste kogemuste
käsitlemine olukorras, kus puudub turvaline keskkond, ei ole pagulaste
psühhoteraapias sobilik. Sisemise turvatundeni on võimalik jõuda alles pärast seda, kui
saavutatud on väline turvalisus. See on seotud ka sagedusega, kui tihti lapspagulasi
algfaasis ühest kohast teise liigutatakse, mis ei võimalda nende ravi puhul
järjepidevust. Otsus selle kohta, kas alustada algfaasis pärast saabumist traumaga
seotud sekkumisi või mitte, peaks põhinema alati konkreetsel olukorral ja seda peaks
hindama vaimse tervise spetsialist.
Enamik inimesi taastub iseseisvalt ja keskkonna abiga. See tähendab, et
posttraumaatilised stressireaktsioonid, mida võib täheldada sageli esimestel päevadel
kuni nädalatel pärast šokeerivat kogemust, vähenevad loomulikult. Selles etapis tuleks
vältida tormakat lähenemist patoloogilisest vaatevinklist, et võimaldada loomulikku
taastumist. Siinkohal on abiks sotsiaalne tugi, lapse täpselt kursis hoidmine olukorraga
ja psühhoharidus (Oppenheim et al., 2015; Jongedijk 2014).
Psühhoharidus on kergem terapeutiline sekkumine, mida peetakse noorte pagulaste
puhul sobilikuks ja kasulikuks. Muu hulgas keskendub see normaliseerimisele.
Psühhoharidus õpetab inimestele, et nende reaktsioon ebatavalisele
minevikusündmusele on normaalne. Enamik inimesi ei tea, mis on nende kaebuste või
sümptomite põhjus või kuidas need on seotud minevikus toimunud sündmustega.
Tähtis on rõhutada, et nad ei ole „hullud“. Hea võrdlus on raske vigastus, mis võib küll
paraneda, aga järele jäävad armid (Jongedijk, 2014).
Oluline on kaasata võimalikult kiiresti saatjata lapse tugivõrgustik või võtta ühendust
perekonnaga hoolimata sellest, kus nad maailmas viibivad. Häbi tõttu on sageli
keeruline perele lapse vaimse tervise probleemidest ja juhtunust rääkida. Kuid pere
toetus ja kiindumus on lastele sageli abiks. Paljudele noortele tuleb kasuks ka see, kui
nad saavad varjupaigas tuge kaaskannatajatelt ja loovad seal uusi sõprussuhteid.
Psühhohariduslikud rühmad võivad sellesse positiivselt panustada.
Posttraumaatilise stressiga seotud probleemide ravi
Kui inimesed ei tule vaimse tervise probleemidega iseseisvalt toime, võib olla vajalik
ravi. Psühhiaatri ja Hollandis vaimse tervise teenuseid osutava asutuse kliinilise juhi
Jongedijki (2014) sõnul, kes on spetsialiseerunud sõjaohvrite traumade ravimisele, on
PTSH ravijuhend üheselt mõistetav. Eelistatud on traumale suunatud teraapiavormid,
nagu kujuteldav kokkupuude (imaginary exposure – IE), kognitiivne käitumisteraapia
(KKT) ja EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Need on
lähenemised, mida saab kasutada otseselt traumaatiliste mälestuste käsitlemiseks.
Praktikas tundub aga, et need tekitavad mitme traumaga patsientides sageli pingeid ja
hirme. Paljud spetsialistid valivad seetõttu mõne stabiliseeriva teraapiavormi. Need on
sekkumised, mis ei tegele mitte trauma, vaid muude psühholoogiliste ja
psühhosotsiaalsete probleemidega.
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Pagulaste ravis on osutunud kasulikuks narratiivse kokkupuute teraapia (Narrative
Exposure Therapy – NET). NET eesmärk on aidata inimesel koostada oma elust
kronoloogiline jutustus, integreerides traumaatilised sündmused sellesse elulukku.
Selle aluseks on tavaliselt kolm elementi: elujoon, jutustus ja tunnistus. See on
pagulaste puhul laialdaselt kasutatav raviviis, mis on osutunud tõhusaks.
Stress ja traumaga seotud vaimse tervise probleemid mõjutavad märgatavalt käitumist
ja seda käsitletakse järgmises peatükis.
Ühes Rootsi uuringus leiti, et saatjata lastele kirjutatakse psühhotroopseid ravimeid
välja sagedamini kui saatjaga ja kohalikku päritolu lastele (Axelsson et al., 2020).
Sarnast suundumust on täheldatud ka Taanis, kus lapsed tulevad mõnikord
psühholoogi vastuvõtule, eeldades, et neile väljastatakse psühhotroopse ravimi
retsept. Seetõttu ütlevad psühholoogid seanssi alustades alati esimese asjana, et
tõenäoliselt ravimit ei määrata, et anda lapsele võimalus ümber mõelda.
4.5

Lugu Rahelist ja tema unetutest öödest

Rahel5 on 16-aastane ja ta on pärit Eritreast. Ta on olnud Hollandis mitu kuud pärast
põgenemist, milleks kulus rohkem kui aasta. Ta veetis kümme nädalat varjupaigas ja
elab nüüd väikeses rühmas koos seitsme teise Eritrea tüdrukuga.
Rahel jutustab enda loo: „Alguses olin Euroopasse jõudmise üle väga õnnelik, sest olin
kuulnud selle kohta palju head. Inimesed rääkisid, et sa saad endale maja ja raha ning
ka sinu pere võib tulla. Kuid nüüd selgub, et kõik on teisiti. Kõik võtab palju aega ja
tegelikult ei saa mu pere siia tulla. See ei õnnestu kunagi, sest selleks on vaja nii palju
dokumente. Mul on tarvis raha teenida, sest mu ema peab minu põgenemise tõttu
trahvi maksma. Nii käivad asjad seal ja mu ema ei saa seda loomulikult endale lubada.
Pean andma raha ka kirikule.
Mu mentor leidis mulle töö – pesen igal õhtul restoranis nõusid. Siin on kõik Eritrea
tüdrukud. Ühest küljest on see tore, sest me mõistame üksteist hästi. Näiteks magame
alati ühes toas, sest oleme sellega nii harjunud. Siin arvatakse, et magama peaks üksi,
aga siis me ei maga üldse. Tegelikult oleme me kõik öösel hirmul ja tore on koos olla.
Aga me räägime omavahel alati tigrinja keeles ja see ei aita meil siin keelt õppida.“
„Mõned Süüria, Iraagi ja Eritrea poisid elavad lähedal teises väikeses rühmas. Kohtume
nendega sageli. Käime koos kirikus ja palvetame üheskoos, see tähendab siis, et Eritrea
poistega, mitte süürlaste ja iraaklastega, sest nad on kõik moslemid. Mõnda tüdrukut
ja poissi ma juba tundsin. Üks neist oli nagu minu abikaasa, ta kaitses mind
põgenemise ajal teiste meeste eest. Ta soovib endiselt, et „kuuluksin temale“, aga ma
ei taha seda enam. See ei ole õige, kui ei olda abielus. Kui mu perekond teaks… Nad
räägiksid minu kohta kuulujutte ja ma ei saaks abielluda, sest ma ei ole enam neitsi. Kui
jõudsime oma teekonnal Sudaani, tehti meile kõigile rasestumisvastane süst, et me
Raheli lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
5
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rasedaks ei jääks, kuid siin räägitakse nüüd, et see toimib ainult kolm kuud. Ja ühtlasi
öeldi, et nii võib mõne haiguse saada, kui mees sinuga „seda“ teeb. Siin arvatakse, et ei
võib öelda ka siis, kui poiss või mees seda tahab. Ja et ta võib selle eest vangi minna.
See erineb paljuski sellest, mida mina tean. Seda juhtus teel olles meiega kõigiga ja
väga tihti, see lihtsalt käis asja juurde. Me teadsime juba ette, et juhtub väga halbu
asju – see on osa teekonnast. Me kõik pidime seda kannatama, ka poisid. See kas
juhtus sinuga või sa pidid seda pealt vaatama. Ma lihtsalt ei mõtle sellele. Me ei räägi
sellest ka omavahel kunagi, kuid öösel ärkame mõnikord kõik karjudes hirmsatest
unenägudest. Siis lohutame üksteist ja see on tore.“
„Kui keegi on mõnikord vaevatud kurjast vaimust või kurjast silmast, siis me aitame
üksteist. See on sageli väga pingeline. Kui see juhtub, siis inimene karjub ja kogu tema
keha väriseb. See on tõesti kohutav. Me aitame vaimu välja ajada, pekstes seda välja ja
palvetades. Poisid tulevad salaja meie koju ja aitavad samuti. Aga siin ei kiideta seda
heaks, see on keelatud. Nad ei mõista, et see aitab, nad mõtlevad siin hoopis
teistmoodi. Õnneks keegi, kes on samuti Eritreast, kuid juba mõnda aega siin olnud,
selgitas neile, et see on meie jaoks normaalne, ja nüüd on nad valmis preestri kutsuma,
kui kedagi vaevab kuri silm. See on hea, sest see aitab.“
„Palvetamisest on samuti abi. Teeme seda iga päev, tunde järjest. Hakkasime seda
tegema teel siia ja see on hea, see rahustab mind. Kui ma palvetan, siis ma ei mõtle
millegi peale, ei oma emale ega õdedele, kelle pärast ma olen väga mures, ega ka mitte
tulevikule, mis hirmutab mind. Tegelikult meeldib mulle üksi oma toas istudes
palvetada, aga ma palvetan ka koos teiste tüdrukutega või me teeme koos süüa, kui
seda lubatakse.“
„Tavaliselt ma ei käi koolis, kuna ma ei saa hommikuti üles, sest ma ei saa öösel
magada. Ja kool on minu jaoks väga raske. Ma küll käisin Eritreas koolis, see oli lõbus ja
kõik oli lihtne. Siin on kõik aga hoopis teistmoodi ja enamasti tuleb õppida keelt, mis
on üsna igav, lisaks ma ei suuda korralikult keskenduda, nii et mulle ei jää lihtsalt
meelde, mida ma õpin. Hetkeks küll, aga siis unustan selle ära.
Tunnen end selle pärast rumalalt ja mul on häbi. Eelistan olla kodus oma toas, ma ei käi
peaaegu kunagi väljas. Minu meelest on hirmus kõigi nende autode vahel jalgrattaga
sõita ja kui ma bussiga sõidan, siis kõik vaatavad mind. Nad vist arvavad, et me oleme
kummalised. Me näeme siinsete inimestega võrreldes teistmoodi välja. Me oleme
tumedad ja väikesed ja meie juuksed on teistsugused. Ja pealegi, kui ma oma toast ei
lahku, ei saa ka see poiss mind tülitada. Ta arvab, et ma kuulun endiselt temale, nii et
ta nõuab vahel seda üht asja. Kui ma ei lähe välja, ei saa seda juhtuda, ja ma ei taha
kellelegi sellest rääkida, sest siis ta võidakse vangi panna, aga ma ju ei soovi seda.“
„Mu eestkostja arvab, et ma peaksin arsti juurde minema, sest ma istun oma toas ega
käi koolis. Ta ütleb, et ma pean siinsete reeglite kohaselt koolis käima. Ta ütleb, et see,
mis tee peal juhtus, võib mind endiselt vaevata, aga arst saab aidata. Üks kord ma
käisin arsti juures, aga pidin seal oma läbielamistest rääkima. Ma ei kavatse seda teha,
sest siis tuleb kõik mulle uuesti meelde ja magamine muutub veel raskemaks. Mu ema
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ütles alati: „Ära mõtle sellest, siis häirib see sind kõige vähem.“ Jah, kui mu ema vaid
oleks siin, oleks mul palju parem.
Nad ütlevad, et taotleda saab perekonna taasühinemist, kuid see on eritrealaste jaoks
väga raske, sest meil ei ole võimalik hankida vajalikke dokumente. Meil lihtsalt ei ole
mingeid dokumente, meie riik ei toimi nii. Mu eestkostja taotles perekonna
taasühinemist minu eest, kuid ta ütleb, et see ei pruugi õnnestuda. Ma ei tea enam,
mida teha, mulle ei meeldi siin. Ma ei harju kunagi selle riigi ega selle kummaliste
reeglite ja pikkade inimestega. Ja siin on nii külm, päikest ei näe kunagi.“
„Mu ema ütleb, et keskenduksin koolile, omandaksin kraadi ja õpiksin elukutset ning et
kõik läheb mööda, pean lihtsalt uue riigiga harjuma. Võib-olla on tal õigus ja ma
harjungi kõigega, kui saame kord koos teiste tüdrukutega omaette oma elu elama
hakata ning siis õppida ja mõne huvitava ameti valida. Tahaksin saada meditsiiniõeks.
See on hea, sest aitaksin teisi ja lisaks saaksin teenida raha, mida oma emale saata. Aga
kõigepealt pean ma paremini magama hakkama.“
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5 Käitumine
Kuidas saatjata lapsed käituvad? Miks on nende käitumine mõnikord mõistetamatu või
sobimatu ja kuidas nad nii säilenõtked on? Mis mõju avaldavad trauma, stress, oma
perekonna igatsemine, migratsioon ja kultuurilised erinevused nende käitumisele?
Selles peatükis uuritakse, kuidas mõjutavad trauma ja stressi sümptomid, kultuuriline
lõhe ja säilenõtkus käitumist ning kuidas sellega toime tulla.
5.1

Käitumine kultuuridevahelisest ja traumateadlikust perspektiivist

Eelmises peatükis kirjeldati, kuidas paljudel saatjata lastel esineb hüperstressi, eriti
Euroopasse jõudmise alguspäevil. See väljendub ärritunud käitumises, mida
põhjustavad krooniline stress ja vallandunud trauma. Sellega võib omakorda kaasneda
agressiivsus, kuna hüperstressi seisundis reageeritakse ohule – või tajutud ohule –
võitlemise, põgenemise või aktiivse tardumisega. Võitlemine võib aga põhjustada
teistes inimestes reaktsioonide esilekutsumisega riskantseid ja ebaturvalisi olukordi
ning neid eskaleerida.
Agressiivsuse tajumisel ja äratundmisel mängivad tähtsat rolli kultuurilised erinevused.
Hofstede et al. (2016) vaatlesid mehelikkuse ja naiselikkuse näitajaid seoses sellega,
kuidas ühiskonnas traditsiooniliselt mehelikke ja naiselikke tunnuseid väärtustatakse.
Traditsiooniliselt kuuluvad väärtustatud maskuliinsete omaduste hulka
enesekehtestamisvõime, ambitsioonikus ja võistlusvaim. Naiselike omadustena
väärtustatakse tagasihoidlikkust, toetavust ja solidaarsust. Karmi olekut, võitlemist ja
agressiivsust peetakse mehelikeks väärtusteks. Saatjata lapsed on üldiselt pärit
maskuliinsetest ühiskondadest. Nad on õppinud, et poiste ja meeste puhul
väärtustatakse või vähemalt aktsepteeritakse võitlevat ja agressiivset käitumist, samas
kui paljudes Lääne ühiskondades ei peeta seda sobilikuks ja hinnatakse naiselikke
omadusi. Hofstede et al. (2016) kategoriseerisid need Euroopa ühiskonnad väga
naiselikeks ja selles nimekirjas troonib Rootsi. Kindlates sotsiaalsetes kontekstides,
näiteks jalgpallifännide rühmades, kus hinnatakse võitlemist, agressiivset käitumist ja
karmust, võivad kehtida teised standardid, kuid paljudes Lääne ühiskondades
üldjoontes tõrjutakse sellist käitumist.
Saatjata lapsed on kogenud põgenemise ajal ning sageli ka enne seda palju vägivalda ja
ebakindlust. See mängib rolli ka nende käitumises. Hea võitlusvõime ja agressiivsus
võivad olla kasulikud, sest need aitavad ellu jääda ja kaitsta naissoost pereliikmeid.
Seega võib see olla ohuolukordades väga kasulik ja asjakohane käitumine.
Saatjata lapsed tunnevad teeloleku ajal või nende vastuvõtu alguspäevil sageli suurt
ebakindlust. Kuigi paljud riigid püüavad minimeerida laste keskuste vahel
ümberpaigutamist, tuleb seda siiski sageli ette. Seetõttu puudub paljude laste eludes
vahetult pärast nende saabumist ja ülejäänud kohapeal viibimise aja jooksul stabiilsus.
Paljudel juhtudel on nad tegelikult endiselt „põgenemisrežiimis“ ja „jooksus“. Nad
tahavad lihtsalt edasi liikuda ega usalda veel oma mentoreid. Ka nende tulevik on
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endiselt tulvil ebakindlust: kas teelolek lõpeb nende jaoks hästi või varjupaigamenetlus
ja perekonna taasühinemine õnnestub? Stressi ja trauma tõttu võivad noored olla
teiste pagulaste ja enda mentorite suhtes agressiivsed. See kehtib eriti
vastuvõtukeskkondades, kus valdavad võivad olla kontrolliprobleemid ja kus on vähe
ruumi inimkontaktile ja siirale huvile, näiteks inimrohketes vastuvõtukeskustes.
Väiksema hulga inimestega vastuvõtukeskustes ja perekondade puhul täheldatakse
seega agressiivsust vähem. Taanis on osutunud konfliktide vältimisel kasulikuks
vastuvõtutöötajate koolitamine madalat ärevustaset põhjustavate meetodite vallas.
Arusaadavalt põhjustavad agressiivne käitumine ja vägivalla eskaleerumine
vastuvõtuasutuses olukorra juhtohjade haaramise katseid. Tavapärane lähenemine on
kasutada sellistes situatsioonides korrigeerivaid meetmeid. Tegemist on karistustega,
nagu privileegide äravõtmine ja mõnikord teistest eraldamine või ajutine üleviimine.
Sellist lähenemist, soovimatu käitumise korrigeerimist (ja soovitud käitumise
sarrustust), kasutatakse tänapäeval laialdaselt Lääne noorsootöö- ja
kasvatusprogrammides. Näideteks on ühelt poolt kleebistega tasusüsteemid ja teisalt
kohad, kus saab aja maha võtta ja vihal lahtuda lasta, või ebasoovitava käitumise
järjekindel eiramine. Strateegia põhineb operantse tingimise põhimõtetel, mis on osa
biheiviorismile tuginevast õppimisteooriast. Siinkohal on lähtepunktiks, et kogu
käitumine on õpitud (tingitud) vastastikuses suhtes keskkonnaga.
Tingimine
Eristada on võimalik kaht tingimise vormi: operantne ja klassikaline
tingimine. Operantse tingimise (mida nimetatakse ka instrumentaalseks
tingimiseks) põhialused seisnevad selles, et see hõlmab vabatahtlikku
käitumist, mida saab muuta (tingida) oodatava tasu või karistusega. Kui
järjepidevalt viisil A käitumine toob kaasa tasu ja järjepidevalt viisil B
käitumine toob kaasa karistuse, õpib inimene käituma viisil A, et saada
tasu. Sel moel kasutatakse käitumist (vastus) millegi (stiimuli)
saavutamiseks.
Klassikaline tingimine hõlmab tahtmatut käitumist, milleks on sageli
refleksid. Siin on võtmemõisteteks „tingimata vastus“, „tingimata stiimul“
ja „tingitud stiimul“. Tingimata stiimulile järgneb automaatselt tingimata
vastus. Näiteks süljeeritus toidulõhna tundmisel või silmade kiire
sulgemine, kui miski ootamatult näole läheneb. See tingimata stiimul võib
assotsieeruda esialgu neutraalse stiimuliga. Lõpuks kutsub neutraalne
stiimul esile sama automaatse vastuse kui tingimata stiimul ja seda
nimetatakse sellisel juhul tingitud stiimuliks. Kui aga tingitud stiimulit
esitatakse seejärel mitu korda ilma tingimata stiimulita, siis assotsiatsioon
hääbub ja kaob lõpuks täielikult.
Pavlovi klassikalise tingimise katsetest on teada, et ta kombineeris
neutraalset stiimulit (heli) korduvalt tingimata stiimuliga (toit). Võimalik
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on aga seegi, et sündmus on niivõrd pingeline või tõsine, et
assotsiatsiooni tekkimiseks piisab ühestainsast kogemusest.
Mõelge käitumisele, mis järgneb sellele, kui laps saab autolt löögi. Sellest
ajast edasi kardab laps autosid. Kui ta kuuleb autot tulemas, tekitab see
temas assotsiatsiooni õnnetusega, mille tulemuseks on automaatne
füüsiline (tingitud) vastus: hirm. Selle ebameeldiva vastuse ennetamiseks
väldib laps autosid ja lõpuks ei pruugi ta enam tahta näiteks õue minna.
Kuna see ei võimalda assotsiatsioonil hääbuda ja kaduda, võivad
sümptomid leevenemise asemel hullemaks muutuda. Assotsiatsiooniahel
jätkab laienemist. See assotsiatsioon on omandatud – üks stiimul on
assotsieeritud teisega. Tegemist ei ole seega esmajoones stiimuli ja
vastuse vahelise assotsiatsiooniga (Korrelboom & Ten Broeke, 2014).
Seetõttu võib last ümbritsevatel inimestel olla väga keeruline aru saada,
millest mingi käitumine tuleneb.
Lõppude lõpuks ei ole võimalik mõista õues viibimise hirmu, kui ei teata
selle põhjust, milleks on õnnetus. Seda omandatud assotsiatsiooni on
võimalik ka ümber pöörata, kasutades selleks näiteks kokkupuudet. See
tähendab, et tuleb struktureerida ümber düsfunktsionaalne arusaam, et
iga auto põhjustab löögi ja et õues on alati ohtlik. Turvalises terapeutilises
keskkonnas saab aidata lapsel seda hirmu vähendada, lastes tal
kõigepealt puutuda sammhaaval kokku „õues“ olemisega ja seejärel
„autodega“ ning võimaldades tal kogeda, et midagi ei juhtu. See paneb
hirmu taanduma. Käitumine muutub taas normaalseks ja mõtted
funktsionaalseteks, s.t võid saada autolt löögi, kuid mitte igalt autolt. Nii
on võimalik saavutada kontroll, olles lihtsalt tähelepanelik.
Kui saatjata lapse käitumine tuleneb trauma vallandajatest ja stressist, ei ole karistusel
ja tasul põhinev korrigeeriv sekkumine tõhus. Lõppude lõpuks ei ole tegemist õpitud
käitumisega, mille eesmärk on saavutada mingi mõju (funktsionaalne), vaid
käitumisega, mis on reflektoorne vastus tajutud ohule (instinkt). Vastavalt operantse
õppimisteooria põhimõtetele ei saa sellist käitumist unustada, sest tegemist ei ole
operantse käitumisega. Selle eesmärk ei ole kutsuda esile kindlat stiimulit (sarrustav
mõju), vaid see on lihtsalt refleks, klassikaliselt tingitud käitumine vastusena tingimata
või tingitud stiimulile. Nendes stressiolukordades on stiimuliks sageli traumaga seotud
vallandaja või reaktsioon tajutud ohule. Sellisel juhul osutub tõhusaks vastus, mis on
suunatud vallandajale endale, klassikalise tingimise stiimulile. Seda on võimalik teha
näiteks kognitsioonide ümberstruktureerimise või tajutud ohuga seotud
düsfunktsionaalse mõtlemise muutmisega.
Pagulaste puhul on siin heaks näiteks tsiviilkaitse sireenid, mida katsetatakse paljudes
Euroopa riikides regulaarselt, juhuks kui peaks puhkema sõda või tekkima muu
hädaolukord. Sireenid kõlavad kindlal ajal kõikjal riigis. Elanikud on sellega harjunud ja
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teavad, et tegemist on katsetusega. Pagulasi teavitatakse sellest, kuid nad satuvad
sellest hoolimata sageli paanikasse ja hakkavad refleksist ohutut kohta otsima. Sõja
eest põgenenud pagulane on saanud selgeks, et sireen hoiatab pommitamise eest.
Teadlikkus peatsest pommitamisest kutsub esile hirmu (oht) ja vastuse (põgenemine
või aktiivne tardumine). Sellisel juhul on õpitud assotsiatsiooniks sireen. See on väga
funktsionaalne, kui viibida sõjapiirkonnas, kuna nii on võimalik endale turvaline
varjupaik leida. Euroopas olles ei ole sireen enam pommihoiatus, vaid toimub lihtsalt
sireeni katsetamine. Seega ei ole sireeni tõttu tekkivast hirmureaktsioonist kasu.
Õpitud assotsiatsioon on muutunud nüüdseks düsfunktsionaalseks. Lahendus on
muuta kognitsioone seoses sireeni ja sõjaohu vahelise sidemega. Seda hirmu ei ole
võimalik unustada karistuse ja tasu meetodiga, sest sellises kontekstis ei ole hirmu
tõttu põgenemine mitte operatiivselt, vaid klassikaliselt tingitud käitumine – tajutud
ohust tingitud refleks.
Näide, kuidas selgitada pagulasele düsfunktsionaalset mõtlemist
„Sa oled harjunud probleemide lahendamiseks võitlema. See oli sõja ja
põgenemise ajal tõesti vajalik ning see on loomulik reaktsioon ohule.
Tõenäoliselt aitas see sind palju ja tänu sellele sa pääsesidki, mis on
suurepärane. Kuid praegu ei ole see enam vajalik, sest sa oled turvalises
kohas. Võitlemine kui esmane reaktsioon ei ole enam kasulik. Pealegi ei
ole see sulle endale hea, sest ma ei näe sind kunagi tõeliselt lõõgastumas
või sõprussuhteid loomas. Olukordades, mis panevad sind mõtlema
sõjast, on võimalik muuta oma automaatset käitumist, kui õpid mõistma,
et oled nüüd turvalises kohas, ja tundma ära vallandajad, mis tekitavad
automaatseid ohumõtteid. Aga sul on võimalik ka abi saada.“
Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et saatjata lapsed ei mõista sageli Lääne ühiskonnas
määratavaid karistusi, nagu privileegide äravõtmine, teistest eraldamine või vabanduse
palumise nõudmine. Kultuurides, kust enamik saatjata lapsi on pärit, kehtivad
teistsugused kasvatus- ja käitumise mõjutamise põhimõtted. Nendes ühiskondades
karistatakse ebasoovitavat käitumist ja mida rohkem see perekonna au kahjustab, seda
karmim on karistus. Käitumine, mis perekonna au ei mõjuta, võib jääda ka karistuseta.
Soovitud käitumisele ei pöörata tähelepanu, sest see on miski, mida oodatakse. Nii
arvab noor inimene, et ta käitub hästi, kui teda ei karistata. See erineb aga läänelikest
kasvatustavadest, kus soovitud käitumist innustatakse operantse tingimise põhimõtete
kohaselt.
Varasemad kogemused näitavad, et abi võib olla saatjata lapse „ebasobiliku“ käitumise
põhjuste äratundmisest. Kas tegemist on käitumisega, mis tuleneb trauma
vallandajatest ja/või kõrgest stressitasemest, vahest hüperstressist, või on see
peamiselt õpitud ellujäämiskäitumine, mida põhjustab ebakindlus või mis on vajalik
millegi saavutamiseks? Teisisõnu, kust see käitumine tuleb?
Kui ebasobilikku käitumist põhjustab hüperstress või mõni trauma vallandaja, ei ole
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karistamisel eriti mõtet. See käitumine tuleneb lõppude lõpuks refleksist.
Emotsioonide tugevuse mõistmine ja tunnistamine pakub head võimalust lapsega
sideme loomiseks. Sealt edasi saab laps otsida viise, kuidas näha ette selliseid
vägivaldseid väljapurskeid, näiteks tundes ära kasvava pinge ja vallandajad. Seejärel
saab laps õppida kognitiivselt eskaleerumist ennetama, astudes olukorrast õigel ajal
välja. Lõõgastusharjutused võivad samuti aidata kasvavat pinget vähendada. Kasu võib
olla sellest, kui püüda koos lapsega välja selgitada, mis tal varem lõõgastuda aitas või
mida tema pere stressi puhul tegi. Sel viisil saavutab laps enda olukorra üle kontrolli.
Loomulikult on oluline ka trauma sümptomite ravimine, kui need ei vähene või isegi
süvenevad aja jooksul.
Ellujäämiskäitumine on tavaliselt õpitud, et midagi saavutada. Töötades koos lapse ja
võimaluse korral tema perega on võimalik otsida korrigeerivaid meetmeid, mis on
lapsele selged ja aitavad muuta tema ebasoovitavat käitumist.
Lääne kultuuris on levinud praktika ka „vale“ käitumise üle arutlemine, et õpetada
kedagi teisiti käituma. Noor inimene peab mõistma, miks tema käitumine on vale, ja
vabandust paluma. See on huvitav ja sageli alahinnatud erinevus nn süütunde- ja
häbikultuuri vahel.
Lõpuks peaksid spetsialistid võtma aega lapse tundmaõppimiseks, et omavahelist
suhet tugevdada. Teadmised trauma ja kultuuri mõjudest on olulised, kuid, nagu alati,
õige reaktsioon probleemsele käitumisele sõltub konkreetsest lapsest ja tema
vajadustest.
5.2

Käitumise kultuurilised tahud

Süütundekultuur vs. häbikultuur
Üldiselt on kollektivistlikus kultuuris rõhuasetus häbil ja individualistlikus kultuuris
süütundel. Kui keegi kollektivistlikus kultuuris midagi valesti teeb, põhjustab see häbi
kogu perele. Vale tegevus toob kaasa häbi ning nii enda kui ka rühma alanduse.
Individualistlikud kultuurid on pigem süütundekultuurid. Need, kes ei järgi reegleid,
tunnevad end süüdi ja juhinduvad oma südametunnistusest. Vale tegevus toob kaasa
süütunde ja eneseaustuse kaotuse (Hofstede et al., 2016).
Tüüpilises häbikultuuris mõjutab see, mida teised usuvad, käitumist palju rohkem kui
see, mida inimene ise usub. Soov säilitada perekonna, sugulaste või kogukonna au ja
vältida häbi on üks häbikultuuri olulisimaid alustalasid. Seega peetakse häbi õigeks ja
sobilikuks emotsiooniks. Individualistlikes Lääne kultuurides peetakse häbi „halvaks“ ja
süütunnet „heaks“ moraalseks emotsiooniks (Bedford & Hwang, 2003). Need vastavad
Lääne-Euroopa kristliku kultuuri normidele ja väärtustele – see on kultuur, kus
äratuntavaks normiks on süütunde tunnistamine (pihtimine) ja patukahetsus. Teed
midagi valesti, tunnistad süüd, kannad karistust ja palud vabandust ning seejärel saad
edasi liikuda – see ongi süütundekultuuri põhiolemus. Olulised väärtused on ausus ja
vigade tunnistamine.
Saatjata lapsed on tavaliselt pärit nn kollektivistlikust ühiskonnast, millega seostub au-
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ja häbikultuur. Seal on väga tähtis kasutada eitamist, näitamaks, et häbened seda,
mida sa teinud oled, sest oled kahjustanud oma käitumisega perekonna au.
Ülestunnistamine tähendaks oma häbi tunnistamist ja see rüvetaks perekonna au. Või
nagu üks poiss seletas kohtunikule, kui temalt küsiti, miks ta jätkas varastamise
eitamist, kui talle seda videolt näidati: „Kui ma tunnistaksin, et ma seda tegin, siis ma ei
tunneks enda pärast häbi. Mul on tõesti häbi, et ma varastasin, nii et ma ei saa seda
tunnistada.“ See näitab, millisesse väljapääsmatusse olukorda saatjata laps pannakse,
kui talt oodatakse millegi eest, mida ta teinud on, vabanduse palumist. Kuna ta ei tea,
mida teha, siis ta ütleb: „Lihtsalt karistage mind, aga ma ei taha sellest rääkida.“
Häbikultuurist tulnud inimese esmane soov on taastada suhe ja seega kõrvaldada häbi.
Üks saatjata lapse mentor kirjeldas, kuidas ta õppis enne lapsega vahejuhtumitest
rääkimist ootama. Kõigepealt tegi ta koos lapsega midagi, näiteks mängis jalgpalli, ja
rääkis juhtunust alles pärast seda või isegi päev hiljem.
Häbikultuur
Kui varjupaigas viibiv saatjata laps ja tema mentor vestlevad ebasoovitava
käitumise teemal, siis kollektivistlikust kultuurist pärit laps püüaks
kõigepealt taastada suhet sõnadega: „Me saame ju alati hästi läbi, eks?“
Individualistlikust kultuurist pärit mentor tahaks aga arutada kõigepealt
probleemi, otsides vabandusi, kokkuleppeid või karistusi kasutades
lahendusi. Kollektivistlikus kultuuris kasvanud laps püüaks sellist
vastasseisu pigem vältida ja otsiks konflikti või probleemi lahendamiseks
kaudsemat viisi. Näiteks jalutades vastasseisu tekkides minema ja asudes
majapidamistöid tegema. Nii üritab ta taastada kaudselt suhet mentoriga.
Mentor survestaks noort sellegipoolest juhtunut avama ja see paneks
lapse veelgi enam tundma, et ta on sunnitud häbiväärsest vahejuhtumist
rääkima. Tal on väga raske sellist käitumist arutada, kui omavahelist suhet
ei ole õnnestunud taastada (Schippers et al., 2016).
Aja jooksul harjuvad saatjata lapsed kahtlemata sellega, kuidas asjad Läänes toimivad,
ja hakkavad ühest kultuurist teise nihkuma. Algfaasis võib aga olla palju kasu sellest,
kui püüda mõista häbikultuuri olemust ja jätkata omavahelist head suhet isegi siis, kui
laps teeb midagi valesti.
Ausus
Norm, mida seostatakse süü- ja häbikultuuri vahelise erinevusega, on ausus vs.
ebaausus. Süütundekultuuris on ausus seotud süü tunnistamisega. Sellega kaasnev
väärtus või emotsioon on aususe tunnustamine. Ebaausust või valetamist mõistetakse
hukka ja näidatakse negatiivsena. Häbikultuuris võidakse valetamist pidada vajalikuks,
et kaitsta perekonna au ja vältida nende häbistamist. Lisaks selgitusele, mille noor
poiss andis toodud näites alaealiste kohtus kohtunikule, on mitmed naised, kes noores
eas oma perega Euroopasse põgenesid, öelnud naeratusega: „Loomulikult me
valetasime kodus ja koolis. Me pidime seda tegema, sest muidu me ei oleks saanud
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Lääne vabas ühiskonnas tüdrukutena vabalt elada.“ Teised ütlevad: „Ka meie, kes me
oleme pärit laiendatud perekonna kultuurist, ei pea valetamist heaks, kuid võimalik on
tõe „painutamine“, eriti kui asi puudutab perekondlikku au.“
Kui saatjata lapsed ei ütle selgelt välja, mis on tõde, võivad nad soovida kaitsta oma
perekonna au, kuid see võib olla seotud ka varjupaigamenetlusega. Varjupaigataotlejad
kuulevad pereliikmetelt ja „reisiagentidelt“ ning sotsiaalmeedia kaudu, mida nad
peaksid ütlema, et neile antaks varjupaigamenetluse käigus võimalus. Näiteks räägivad
saatjata lapsed harva nendega juhtunud seksuaalsest vägivallast. Selle põhjus ei ole
ainult häbi, vaid ka hirm, et nad võidakse kogukonnast välja heita, kui seksuaalne
vägivald avalikuks tuleb. Seetõttu esitavad nad varjupaiga taotlemisel muid
põhjendusi, mis ei pruugi nende taotlusele sugugi kasuks tulla.
Võimudistants ja austus
Üks oluline erinevus kollektivistlike ja individualistlike kultuuride vahel on
võimudistants. Kollektivistlikus ühiskonnas on võimudistants sageli suurem kui
individualistlikus ühiskonnas. See väljendub näiteks ühiskonna eri klasside vahelise
sotsiaalse ebavõrdsuse varieeruvates tasemetes, ebavõrdsuses õpilase ja õpetaja vahel
koolis ning vanemate ja laste vahelises distantsis perekonnas. Suure võimudistantsiga
kollektivistlikus kultuuris eeldatakse, et lapsed alluvad oma vanematele. Lapsed
austavad väga oma vanemaid ning vanemaid õdesid ja vendi, kes omakorda suhtuvad
noorematesse suure hoolivuse ja soojusega.
Väikese võimudistantsiga individualistlikes ühiskondades nähakse lapsi perekondlikus
kontekstis pigem võrdsetena. Austus ei ole nii tähtis ja lapsi julgustatakse seisma
omaenda kahel jalal, et nad iseseisvuksid.
Need võimudistantsi erinevused kehtivad ka hariduses. Vanema ja lapse vaheline
ebavõrdsus jätkub suure võimudistantsiga kultuurides ka õpetaja ja õpilase vahelise
ebavõrdsusena. Sellistes kultuurides suhtutakse õpetajasse austusega ja ta on
õppeprotsessis kesksel kohal. Väikese võimudistantsiga kultuurides kohtlevad õpilased
ja õpetajad üksteist suurema tõenäosusega viisil, mis tugineb vastastikusele austusele.
Õppeprotsessis on kesksel kohal õpilane (Hofstede et al., 2016). Riikides, kus
võimudistants on palju väiksem sellest, millega laps on harjunud, võib see teda
segadusse ajada.
Saatjata lastega tegeledes võib sageli märgata, et nad on selgelt harjunud endast
vanemaid austama ja neil on raske aktsepteerida noorte mentorite autoriteeti. Üks
vanem mentor rääkis, et ta oli öelnud rühmas koos elavatele lastele, et õhtune müra
häirib teda, kuna tema vanuses on vaja piisavalt magada. See ei olnud üldse probleem.
Lapsed käitusid teistmoodi, kui tema seal oli, ja pärast seda ei ole tal olnud rühmaga
mingeid probleeme erinevalt tema palju noorematest kolleegidest.
Iseseisvus
Võimudistantsi mõõtmega käib kaasas üks täiendav komplikatsioon. Enamik saatjata
lapsi on õppinud austama endast vanemaid inimesi, vanemaid, õpetajaid ja tööandjaid

5 Käitumine

69

ning vastutavaid isikuid. Üksinda põgenemine tähendas, et ühtäkki said neist
täiskasvanud, vähemalt nende pere silmis ja seega ka nende enda arvates. Kuna neil
õnnestus see teekond läbi teha, ootavad nad nüüd, et neid koheldaks samasuguse
austusega nagu vanemaid inimesi – täiskasvanuid. Sageli seisavad nad aga varjupaigas
silmitsi paljude reeglite ja piirangutega, mis ei ole nende arvates nende iseseisvust ja
küpsust arvestades sobilikud. See muudab nad mässumeelseks. Üks poiss nimetas
väikeses rühmas koos elamist „reeglite vanglaks“.
Nf Raghallaigh’ ja Gilligani (2010) Iirimaal tehtud uuringu kohaselt on saatjata laste
hulgas üheks toimetulekustrateegiaks enesega toimetulek. See selgitab ühtlasi, miks
need lapsed ei taha loobuda turvalisse kohta jõudes omandatud iseseisvusest, isegi kui
see iseseisvus ei ole täielikult tasakaalus ülesannetega, mis saatjata lapsel sel ajal sageli
ees seisavad.
Mõnel väikesel rühmal on olnud häid kogemusi lastega üheskoos reeglite
paikapanemisel. Need rühmad leiavad üksmeele ja seal esineb vähe vahejuhtumeid.
Veel üks näide heas tavast on see, kuidas üks kool lubas noortel koolipäeva sees
jõusaali külastada. See oli nende jaoks ainus taskukohane aeg, sest jõusaalis kehtis neil
tundidel soodushind. Sellest hetkest alates olid noored motiveeritud iga päev koolis ja
jõusaalis käima.
Vajadus iseseisvuse ja mõjuvõimu (agentsuse) järele on mõistetav. Lastel on võimalik
mõjutada oma elu mõningaid osasid, kui neid kuulatakse ja nende lahendusi võetakse
tõsiselt. See on kooskõlas nende värskelt saavutatud iseseisvusega, kuid ka vajadusega
omada oma olukorra üle teatavat kontrolli. Sellel võib olla ka tervistav eesmärk.
Võimetus on traumeerivate kogemuste puhul suure mõjuga. Seetõttu keskenduvad
paljud terapeutilised ravimeetodid võimestamisele. Teisisõnu enda elus kontrolli, sihi
ja võimu taastamisele.
On ka saatjata lapsi, kes ei ilmuta üldse sellist iseseisvat käitumist, vaid näitavad hoopis
apaatia märke. Lapsed, kes ei suuda end midagi tegema motiveerida, mistõttu nad
veedavad oma päevi mitte midagi tehes. Nad näivad olevat ükskõiksed ja võimetud
omaenda elu mõjutama. Seda kõike võib olla nende jaoks endiselt liiga palju ja nad
vajavad lihtsalt rohkem aega, et puhates ja end turvaliselt tundes taastuda. Kui näidata
nendele lastele, kuidas neil on võimalik oma elu üle väikeste, teostatavate sammudega
kontroll saavutada, võib see aidata neil ummikseisust välja murda.
Seda näitlikustab hästi järgmine lugu. 16-aastase poisi mentorid ei suutnud talle ligi
pääseda. Ta oli vaikne, endassetõmbunud ega käinud koolis ja nad ei suutnud temaga
sidet luua. Ainus, mida ta tegi, oli vahel sõprade külastamine. Ühel päeval nägi üks
mentor tema toas noote. Selle kohta küsides sai ta teada, et poisile meeldib muusikat
teha ja ta mängis Süürias sageli kitarri, isegi bändides. Ta ütles, et mõned süürlased
ühest neist bändidest olid palunud tal koos nendega Rootsi esinema minna, kuid ta ei
teadnud, kuidas seda kõike korraldada – passi ja reisi sinna. Mentor soovitas arutada
seda eestkostjaga, et näha, kas midagi on võimalik välja mõelda. Eestkostja oli selle
positiivse verstaposti üle õnnelik ja suutis poisile passi korraldada, kuna poisil juba oli
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elamisluba. Poiss ise leppis seejärel bändiga kokku, et tema reisi eest tasutakse. Ta läks
Rootsi ja pärast tagasitulekut on ta olnud rõõmsameelne, käib koolis ning mängib
muusikat.
Lapse vajadus olla iseseisev ja mõjuvõimas ning omada oma olukorra üle kontrolli seab
ka mentorid dilemmade ette. Saatjata lapsed käituvad sageli väga iseseisvalt, kuid ei
suuda keerukas Lääne ühiskonnas alati oma teed leida, ilma et neil tekiks liiga palju
probleeme. Seda, kuidas aidata iseseisvust saavutada, käsitletakse seitsmendas
peatükis.
5.3

Kuidas saatjata lapsed toime tulevad?

Psühholoogias peetakse toimetulekuks viisi, kuidas keegi probleemide ja stressiga
toime tuleb. Pagulased, eriti saatjata lapsed, arendavad ja täiustavad järk-järgult oma
toimetulekumehhanisme näiteks sõja ja põgenemise ajal – see on
toimetulekustrateegia. Nende laste nõustamisel on oluline tunda ära nende väga
arenenud toimetulekustrateegiad ja kasutada neid tugevuse, säilenõtkuse allikana.
Mentorid nimetavad saatjata lapse toimetulekustrateegiat mõnikord
„ellujäämiskäitumiseks“. See strateegia võib seisneda hirmude ja halbade mälestuste
vältimises, usaldamatuses, religioossetes rituaalides või toidu varumises. Järgmises
jaotises kirjeldatakse paljude saatjata laste puhul täheldatud toimetulekustrateegiaid.
Usaldamatus
Euroopasse saabuvad saatjata lapsed on harjunud inimesi mitte usaldama, sh nende
enda valitsust, inimkaubitsejaid, oma riigist pärit inimesi ja kaaspagulasi. Üks Eritreast
pärit pagulane võttis selle lühidalt kokku: „Jäin põgenedes ellu, sest olin kõigi suhtes
kahtlustav.“ Seetõttu on usaldamatus saatjata laste hulgas toimetulekustrateegiana
väga levinud (Nf Raghallaigh & Gilligan, 2010).
Üks aspekt, mis pärast nende kohalejõudmist usaldamatust mõjutab, on juba mainitud
asjaolu, et enamikus riikides, kust lapsed tulevad, ei ole professionaalseid eestkostjaid,
mentoreid või sotsiaaltöötajaid. Abi ja toetust saab perelt, mitte valitsuse palgal
töötavatelt inimestelt. Saatjata lapsed vajavad aega ja positiivseid kogemusi, et nad aru
saaksid, et eestkostjate hool ja tugi on siiras, isegi kui neile makstakse selle eest.
Usaldamatus väheneb ja aja jooksul hakkab kasvama usaldus, eriti kui nad näevad, et
eestkostja tahab nende heaks „midagi teha“ ning on huvitatud, toetav ja lugupidav. Kui
uudishimust küsitakse liiga palju küsimusi, võib see usaldamatust võimendada, nagu ka
kirjutamine või trükkimine vestlemise ajal. Oluline nõuanne usaldusliku suhte
loomiseks on veenduda, et oleksite eestkostjana usaldusväärne, peaksite kinni oma
lubadustest ja selgitaksite täpselt, miks te teete seda, mida te teete.
Sügavalt juurdunud usaldamatust valitsuse vastu võib märgata eelkõige varjupaiga- ja
perekonna taasühinemise menetluste puhul. Lapsed ei usu, et bürokraatlike
menetluste ootamine võiks anda positiivseid tulemusi. Näiteks räägib üks süürlane, et
tema kodumaal „ostetakse“ endale dokumente. Seda saab teha millal tahes – sul peab
selleks lihtsalt raha olema.
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Usaldamatus on ootuspärane, kui eestkostja ütleb saatjata lapsele, et otsuse või
järgmise etapini jõudmiseks kulub mitu kuud. Laps võib kohe eestkostja vastu usalduse
kaotada, sest viimane ei ole nähtavasti teinud seda, mida vaja oleks. Seejärel võib laps
teda survestama hakata, lootes, et nii pingutab ta paberite kordaajamiseks rohkem.
Näiteks võib laps muutuda vihaseks ja mässumeelseks või vältida kokkupuudet.
Eestkostjad kogevad seda sageli „sundiva“ käitumisena. Mõned noored räägivad, et
nad lõpetasid koolis käimise, et oma eestkostjale seoses perekonna taasühinemise
menetlusega survet avaldada. „Nad tahavad nii väga, et me kooli läheksime, nii et me
lihtsalt ei lähe. Võib-olla see paneb neid meie taotluste nimel endast parimat andma.“
Eestkostjad ei saanud sellest seosest aru enne, kui kohale kutsuti kultuuridevaheline
mediaator.
See toimib ka vastupidi. Ühe eestkostja sõnul muutus üks noor pärast perekonna
taasühinemist tema suhtes äkki väga positiivseks ja avatuks. On täiesti võimalik, et
noore nägemuses aitasid eestkostja jõupingutused kaasa tema perekonna
taasühinemistaotluse heakskiitmisele.
Vaikimine kui toimetulekustrateegia
Enamik saatjata lapsi on õppinud selleks, et ebameeldivate sündmustega toime tulla,
neist mitte mõtlema või rääkima ning mõtlema hoopis tulevikule. Nad omandavad
selle strateegia juba varases eas ja on selles sageli väga head. Traumateraapia vormid,
kus nad peavad mõtlema minevikus toimunud sündmustele, võivad neis palju ärevust
tekitada. Vaikimisel on lisaks ka kaitsev funktsioon, eriti kui asi puudutab
seksuaalvägivalda. Seksuaalvägivalla ilmsiks tulek, olenemata sellest, kas see juhtus
naise, mehe, tüdruku või poisiga, on suurem probleem kui teiste vägivalla vormide
avalikkuse ette jõudmine. Vägivalla, häbi ja au kaotamise tõttu võib kogukond ohvri
enda hulgast välja heita. Vaikimise eesmärk ei ole minevikuga tegelemine, vaid tuleviku
kindlustamine seksuaalvägivalla – vägistamis(t)e – varjamisega (Jongedijk, 2014).
Pagulased – nii täiskasvanud kui ka lapsed – ei räägi sellest sageli varjupaigamenetluse
käigus. Selle tõttu võidakse varjupaigataotlus ekslikult tagasi lükata.
Religioon kui toimetulekumehhanism
Teine oluline toimetulekustrateegia on religioon. Nagu selgus Raheli loost, võib
religioon aidata noortel pagulastel tugevana püsida ning toetab neid traumeerivate
sündmustega toimetulekul. Religioon pakub ühtlasi vundamenti ellujäämiseks. Mitme
saatjata laste ellujäämisstrateegiaid käsitlenud uuringu kohaselt on religioon üks osa
neist. Nf Raghallaigh’ (2011) kvalitatiivne uuring, mis vaatles religiooni rolli saatjata
laste puhul Iirimaal, leidis, et see pakub neile uutes elutingimustes tähendust, lohutust
ja kontrollitunnet. Paljude saatjata laste puhul tundub religioon mängivat tähtsat rolli
selles, kuidas nad enda olukorraga toime tulevad. Eritrea laste aastatel 2015–2017
Euroopasse saabumine tegi religiooni olulisuse selgelt nähtavaks. Paljudele neist
pakkus religioon tuge ja lohutust. See oli nende jaoks oma emotsioonide reguleerimise
viis. Saabumisjärgsetel päevadel võisid nad iga päev tundide kaupa rituaalidega
tegeleda. Nad ütlesid, et see pakkus neile sageli väga stressirohketel alguspäevadel
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meelerahu ja juhatust.
Muud toimetulekustrateegiad
Nf Raghallaigh ja Gilligan (2010) tuvastasid mitmeid strateegiaid või mehhanisme,
kuidas saatjata lapsed oma olukorraga toime tulevad. Religiooni kõrval kuulusid nende
hulka kohanemine ümbritseva kultuuriga või tasakaalu otsimine enda kultuuri ja uue
kultuuri vahel, keskendumine positiivsetele asjaoludele, minevikuga seotud mõtete
allasurumine, iseseisvumine ja sõltumatus teistest, päritoluriigis tehtud tegevuste
jätkamine ja usaldamatus ümbritsevate inimeste suhtes.
Toimetulek on oluline säilenõtkust toetav tegur. Säilenõtkuse mõistet ja säilenõtkuse
edendamise võimalusi avatakse täpsemalt järgmises peatükis.
5.4

Anili lugu tema vihast

Anil6 on 16-aastane ja ta on pärit Iraagist. Ta põgenes koos oma 17-aastase nõbuga ja
on olnud Rootsis kuus kuud. Tal on elamisluba ja ta on elanud paar kuud koos teistega
väikeses rühmas. Asjad ei ole aga sugugi hästi.
Anil selgitab: „Alguses oli tore. Me olime õnnelikud, et jõudsime lõpuks Euroopasse.
Tegelikult tahtsime minna hoopis Inglismaale, sest kuulsime, et seal saab hõlpsalt raha
teenida, aga sattusime siia. Me arvasime, et sellest pole midagi. Riik on rikas, kuid ka
külm, mis on kummaline. Põgenesin koos oma nõbuga. Meie teekond oli väga pikk.
Mul on hea meel, et me siin koos oleme, sest kõik muu on pettumust valmistanud.“
„Me arvasime, et kõik läheb hästi, kui saame elamisloa. Uskusime, et saame maja ja
raha. Aga nad ütlevad, et see ei käi nii. Enne kui saad iseseisvalt elama asuda, pead
neile näitama, et suudad enda eest hoolt kanda. Aga see on lollus, muidugi me
suudame. Me tegime kõike ise, jäime isegi Liibüas ellu. Nii et nüüd elame rühmas, sest
peame veel õppima süüa tegema, aga see pole poiste, vaid tüdrukute ülesanne! Nad
tahavad meile süüa teha, see on ju normaalne, eks? Ja siis öeldi, et võime kolida oma
koju ainult siis, kui käime iga päev koolis, aga kui olime seda kuu aega teinud, ei
lubatud meil endiselt lahkuda. Siis lõpetasime koolis käimise lihtsalt põhjusel, et nad ei
pidanud tehtud kokkuleppest kinni.“
„See ajab mind vihaseks, sest nad ei mõista, et meil on siin raha vaja. Näiteks vajan
raha oma ema jaoks, sest mu õde on haige, aga emal ei ole raha, et ravimeid osta. Ta ei
mõista, et ma ei saada raha. Nüüd mõtlesin, et võiksin saata emale raha, mis antakse
riiete ostmiseks. Aga arvake, mida nad teevad? Nad tulevad sinuga koos poodi, et
kontrollida, kas sa tõesti ostad selle eest riideid. Üks mentor ütles: „Sa pead selle raha
eest riideid ostma, sest sulle antakse seda ainult korra ja muidu sul ei jää midagi alles.“
Sain selle peale nii vihaseks. Ma lihtsalt plahvatasin ja siis tegin midagi väga halba, nii
Anili lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
6

5 Käitumine

73

et nad saatsid mind minema.“
„Nüüd ma istun siin ega saa minna tagasi enne, kui olen vabandust palunud.
Loomulikult ma ei tee seda, ma ei saa seda kunagi teha. Nad arvavad, et mul ei ole
häbi, aga on küll. Ma lihtsalt ei tea, miks see juhtus, see lihtsalt juhtus, miski plahvatas
mu peas. Ma ei mäleta seda eriti hästi. Ma aktsepteerin seda, et pean nüüd karistuseks
siin olema. Nii juhtub, kui midagi sellist teha, aga tõeliselt halb on see, et nad võtsid ära
ka raha, mille olin juba ema jaoks kõrvale pannud! See teeb mind jälle nii vihaseks. Nad
ütlevad, et seda kasutatakse minu tekitatud kahju korvamiseks, ja lisaks nad ütlevad, et
ma ei peaks enda õe pärast muretsema, sest see ei ole minu vastutus!“
„Nad ei saa aru. See on ju just minu vastutus. Kes muidu mu emale raha saadab? Ma
sain taas väga vihaseks, kui nad seda ütlesid, miski plahvatas uuesti mu peas ja siis
juhtus veel üks halb asi. Ei, ma tõesti ei saa teile öelda, mis juhtus, mul on nii häbi… Ma
ei saa aru, miks nad ei mõista, et see on tegelikult minu vastutus. Ma pean teda
aitama, sest pole kedagi teist, kes seda teeks. Mu isa jäi kadunuks, ta põgenes IS-i eest
ja me ei ole sellest ajast saati temast midagi kuulnud. Ta on tõenäoliselt surnud. Mu
ema ütles: „Püüdke lihtsalt põgeneda, siin ei ole mingit tulevikku, on ainult sõda. Võibolla saate meid aidata, kui olete kohale jõudnud. Sa oled nüüd vanim, sa oled mees.“
Nüüd nad tahavad mu emale helistada, et öelda, et siin käivad asjad teisiti ja ma ei saa
talle raha saata, ning selgitada, kui keeruline on perekonna taasühinemine, aga ma ei
taha, et nad seda teeksid, sest see paneb mind häbi tundma, kuna ma ei saa teda
aidata. Ma tahan lihtsalt kogu oma raha talle saata, aga nad võtavad selle muudkui ära.
Muutun sellest rääkides uuesti vihaseks. Kõige parem on sellele mitte mõelda.“
„Ma arvasin, et siin on hea, aga see ei ole nii. Nad ei mõista meid siin. Meil kõigil on
needsamad argumendid, sest nad sunnivad meid tegema asju, mida me ei taha teha, ja
samal ajal ei tegele nad meie perekonna taasühinemise korraldamisega ning meil ei ole
raha ega tööd. Ma arvasin, et Euroopas on parem, aga ei ole. Ja nüüd ma ei tea, mida
teha. Kuidas ma peaksin sellega kunagi harjuma ja sellest vihast vabanema? Kuidas ma
saan oma ema aidata…?“
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6 Säilenõtkus
Kuidas on noored pagulased nii tugevad, optimistlikud ja lootusrikkad? Nad on kaugel
oma vanematest ja perekonnast ning pidanud elama üle kohutavaid asju. Nad tulevad
enda jaoks täiesti võõrasse riiki, kuid ometi näivad paljud neist olevat tugevad ja
energiast pakatavad ning valmis oma eluga midagi peale hakkama. Selles peatükis
vaadeldakse säilenõtkust. Mis muudab saatjata lapsed säilenõtkeks ning kuidas on
võimalik säilenõtkust kasvatada ja arendada?
Säilenõtkust võib kirjeldada kui „inimeste võimet end pärast midagi ebameeldivat,
näiteks šokki või vigastust, kiiresti paremini tunda“ (Oxford ALD, 2015) ja kui „võimet
jõuda pärast rasket olukorda või sündmust taas tugevuse, õnne või eduni“ (Longman
DCE, 2014). Säilenõtkuse teine määratlus on „tervislik vaimne seisund ja normaalne
areng kontekstis, mis võiks tähendada vastupidist“ (Tol ja Vindevogel, viidatud allika
Groeninck et al., 2019 põhjal).
Groeninck ja teised belgia uurijad mainivad oma raamatus „Säilenõtkus teel olles.
Pagulasperede dünaamika tugevdamine“, et säilenõtkuse kontseptsioon on arenenud
aastate jooksul (Groeninck et al., 2019). Säilenõtkust ei peeta enam ainult
iseloomuomaduseks ja individuaalseks vastutuseks, vaid ka toetavate või ähvardavate
suhete tagajärjeks. Edasiste uuringutega on jõutud nn mitmekesisust arvestava
lähenemiseni, mille puhul on üheks säilenõtkust mõjutavaks teguriks sotsiokultuuriline
kontekst, järelikult ka aeg ja koht. Seega see, mida peetakse säilenõtkeks, võib ühes
kontekstis või kultuuris teistega võrreldes pisut erineda. Säilenõtkus on ühtlasi
protsess. Teisisõnu aitab kontekst panna paika nii selle, kas miski on kaitsev või
riskitegur, kui ka selle, mida tuleks pidada positiivseks arenguks.
See mitmekesisust arvestav ja protsessipõhine lähenemine, mille puhul kontekst,
näiteks kultuur, aeg, koht ja makrotasandi asjaolud, on osa säilenõtkuse käsitlusest, on
äratuntav Nidose aastatepikkuses töös pagulaste aitamisel Hollandis. Praktikas on
üheks selle näiteks Eritreast pärit lapsed, kes kaitsevad end põgenemise ajal sellega, et
nad palvetavad palju. See on teatavat tüüpi säilenõtke tegevus, mis pakub kaitset ja
lohutust. Kui sage palvetamine jätkub esimestel päevadel pärast saabumist, siis see on
veel eesmärgipärane, aga kui see edaspidi vähenema ei hakka, muutub see lapse
arengut takistavaks. Näiteks kui see mõjutab kooliskäimist ja sotsiaalse võrgustiku
arendamist.
Teiseks makrotasandi näiteks on varjupaigasüsteemid. Paljud pagulased on
lootusrikkad, et nad saavad elamisloa, sest igaüks tunneb kedagi, kes on selle lõpuks
saanud. Lootus on säilenõtkuse tagamisel oluline tegur. Seni kuni püsib lootus, leidub
veel ka kaitsev tegur. Kui lootus kaob, hääbub sageli ka säilenõtkus.
Säilenõtkuse kontseptsiooni aastate jooksul arenemise tõttu on selle üle palju
debateeritud. Kuna tähelepanu koondatakse säilenõtkuse positiivsetele külgedele, on
tekkinud ekslik eeldus, et säilenõtkus ja haavatavus on vastandlikud ning seega üksteist
välistavad. Lisaks võib eraldiseisvatele aspektidele keskendumine jätta tähelepanuta
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laiemad institutsionaalsed, struktuursed ja sotsiaalsed mõjud säilenõtkusele (Pulvirenti
& Mason, 2018). Selle tulemusel võivad inimesed olla haavatavate rühmade
säilenõtkuse rõhutamisel ettevaatlikud, sest seda võidakse kasutada tegevusetuse
ettekäändena. Seetõttu on oluline rõhutada, et säilenõtked lapspagulased vajavad
siiski toetust ja abi.
Groeninck et al. peavad säilenõtkeks tegevusi, mis on olemasolevate raamistike piires
võimalustega tegeledes ja neid kokku leppides proaktiivsed (Groeninck et al., 2019) –
see on vaatepunkt, mida võib pidada ka realistlikuks.
Seda näitlikustavad kaks afgaani venda, kellel ei olnud pärast varjupaigataotluse
esitamist muud võimalust kui koju tagasi pöörduda, kui neist vanem sai 18-aastaseks.
Nad ei pidanud tagasipöördumist võimalikuks, sest neil polnud Afganistanis pikaajalisi
väljavaateid ega elukohta. Advokaat ja eestkostja püüdsid väljasaatmist tulutult ära
hoida. Poisid ise saatsid kirja isegi peaministrile. Kui neid hiljem migratsioonikeskuses
kinni hoiti, olid nad viimaks valmis olukorraga leppima, sest selleks hetkeks oli
proovitud kõike, et väljasaatmist vältida. See on hea näide säilenõtkusest, mis põhineb
võimalustega aktiivselt tegelemisel olemasolevate raamistike piires.
2006. aastal Hollandis 920 saatjata lapse seas tehtud uuring, mille autoriteks on
ameerika psühholoog Bean et al., näitas, et rohkem kui poolel (57,8%) neist võis
täheldada posttraumaatilise stressi sümptomeid. Lisaks kannatas pool sellest rühmast
depressiooni ja ärevuse küüsis. Tulemustest selgus ka see, et 34% lastest ei olnud
tõsiseid vaimse tervise probleeme. Säilenõtkus on seega rabav pagulastele, eriti
saatjata lastele iseloomulik omadus.
6.1

Pagulaste säilenõtkust tugevdavad tegurid

Säilenõtkus sõltub paljudest teguritest. Mitme uuringu tulemustes on toonud välja
riskitegurid, mis ennustavad saatjata lastel posttraumaatilise stressireaktsiooni
tekkimist. Nendeks on vähene sotsiaalne toetus, traumaatiliste kogemuste arv ja
füüsilised vigastused (Geltman et al., 2005; Bean et al., 2007; Hodes et al., 2008).
Kontakti säilimine perekonnaga, isegi kui nad on kaugel, mõjub saatjata laste heaolu
kaitsvalt. Lisaks on tähtsad turvatunne ja teatav privaatsus (Fazel et al., 2012). Sleijpen
tuvastas oma noorte pagulaste säilenõtkust käsitlevate rahvusvaheliste uuringute
kvalitatiivse metaanalüüsiga (2017) järgmised säilenõtkuse allikad: keskkonna
sotsiaalne toetus, mitmesugused akulturatsioonistrateegiad, haridus, religioon,
vältimine ja lootus. Need allikad aitavad noortel end turvaliselt tunda, säilitada
eneseväärikust, luua tähendusrikkaid suhteid ja vähendada stressitaset.
Eespool mainitud uuringus, mis käsitles religiooni rolli saatjata laste puhul Iirimaal
(2011), leidis Nf Raghallaigh, et religioon pakkus neile uutes elutingimustes tähendust,
lohutust ja kontrollitunnet. Paljude saatjata laste puhul tundub religioon mängivat
tähtsat rolli selles, kuidas nad enda olukorraga toime tulevad. Sarnaselt kirjeldavad
Carlson et al. (2012) usku kõrgemasse jõudu või religiooni kui individuaalset kaitsvat
tegurit. Pärast traumaatilisi sündmusi on tähtsad sotsiaalse võrgustiku toetus ja usu
olemasolu. Aeg ja koht võivad olla tervendava mõjuga, nii et mida kauem pagulased
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lääneriigis viibivad, seda väiksem on nende depressioonirisk.
Kuid säilenõtkust ei mõjuta ainult traumaatilistele sündmustele järgnev olukord.
Arvesse tuleb võtta ka kujutlust sellest, mis võib juhtuda, näiteks piinamine, ja seega
olla selleks vaimselt valmis (Oppenheim et al., 2015). Mõned saatjata lapsed ütlesid
oma põgenemise ajal kogetud ülimalt traumeerivatest sündmustest, nagu pantvangi
võtmine, piinamine ja vägistamine, rääkides näiteks järgmist: „Me teadsime juba ette,
et kogeme selliseid halbu asju, see on osa mängust, kõik teavad seda.“ See
aktsepteerimise vorm aitab tõenäoliselt nende traumaatiliste kogemuste vältel
jõuetustunnet pisut alla suruda.
Abitus ja jõuetus, mida traumeeriva sündmuse ajal tuntakse, võivad avaldada
pikaajalist mõju. Stofsel ja Mooren (2010), kes on keskendunud sõjast ja vägivallast
tingitud psühhotraumade ravile, on tuvastanud järgmised kognitiivsed teemad, mis
mängivad traumeeritud inimeste puhul sageli keskset rolli: abitus, jõuetus,
ohvristamine, alaväärsus, valitsemine ja õiglus/ebaõiglus. Stofseli ja Mooreni kohaselt
on tähtis ka see, kas vägivalla allikaks on inimesed või näiteks loodusõnnetus. Ränk
inimestevaheline vägivald mõjutab traumakogemust negatiivsemalt kui looduse
põhjustatud kannatused ja tingib alati mõningast või tõsist usaldamatust teiste
inimeste suhtes.
Paljudel vanematel saatjata lastel, kes on põgenenud hiljutise sõja või konflikti eest, oli
varases lapsepõlves eluks turvaline vundament. See võib olla teine selgitus saatjata
laste säilenõtkusele, sest nende lapsepõlv oli peamiselt terve ja stabiilne, kuni
tingimused halvenesid sedavõrd, et vaja oli põgeneda. Traumaatilised kogemused on
pärit sellele järgnenud ajast. See on teistmoodi inimeste puhul, kellel on varasest
lapsepõlvest traumaatilisi kogemusi, mis on avaldanud tugevat negatiivset mõju nii
nende stressitundlikkusele kui ka isiksusele, identiteedile ja autonoomsusele. Sellistel
juhtudel on sageli tegemist varases lapsepõlves kogetud seksuaalse ja muud liiki
väärkohtlemisega (Stofsel & Mooren, 2010).
Eespool loetletud kaitsvate tegurite ja saatjata laste konkreetsete
toimetulekustrateegiate tundmaõppimine aitab lapse enda lahendustega suhestuda ja
tema säilenõtkust edendada.
Need allikad võivad aga põhjustada ka stressi. Näiteks haridus annab lootust paremaks
tulevikuks, aitab tähelepanu kõrvale juhtida ja pakub noortele tunnet, et nad omavad
millegi, siinkohal nimelt omaenda soorituse, üle kontrolli. Kuid see on samal ajal ka
stressi allikas, leiab Sleijpen (2017). Soov olla edukas ja vastata perekonna ootustele
suurendab tajutavat vastutustunnet sageli sedavõrd, et see võib põhjustada hirmu
ebaõnnestumise ees.
Bosnia noorte pagulaste ja perekondade säilenõtkust käsitleva etnograafilise uuringu
tulemusel tuvastati muu hulgas järgmised allikad: oma emakeele kasutamine,
perekondlikud kohustused ja kuuluvustunne või ühtekuuluvus, religioon, tuleviku
ülesehitamine ja uhkuse tundmine oma traditsioonide üle (Weine, viidatud allika
Mooren & Bala, 2016 põhjal).
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Traumaatiliste kogemuste mõju säilenõtkusele võib olla märkimisväärne.
Posttraumaatilise stressi tagajärjel tekkinud negatiivne mõtlemine mõjutab uusi ja
paremaid võimalusi puudutava teabe töötlemist (Schoenmaeckers et al., 2019). See
võib olla põhjus, miks traumeeritud inimesed, kes saavad näiteks sissetulekutoetust, ei
pruugi näha seda mitte positiivse võimaluse, vaid pigem ajutise leevendusena üldiselt
kehvas olukorras. Negatiivsed kogemused võivad ühtlasi ärevuse sümptomeid
süvendada.
Säilenõtkuse edendamine
Lapspagulased arenevad sageli nii, nagu nad peaksid. Nende ebatavalised asjaolud
põhjustavad aga täiendavat haavatavust ja mõned arengu aspektid on nende jaoks
väga keerulised. Seetõttu peab laps olema säilenõtke. 1996. aastal märkis Van der
Veer, et teatud arengulised ülesanded võivad olla noorte pagulaste jaoks keerulised,
kuna nad on ilma vanemateta, nende rahalised vahendid on piiratud ja neil on sageli
traumeerivaid kogemusi. Lisaks sellele tuleb neil tegeleda enda arengu kõrval
täiendavate väljakutsetega, nagu sotsiaalse isolatsiooni vältimine, posttraumaatiliste
sümptomitega toimetulek ja tuleviku ülesehitamine võõras ühiskonnas, mida nad
võivad tajuda vaenulikuna.
Kultuurideülese psühhiaatri Labani et al. (2010) kohaselt tuleks säilenõtkusest lähtuvalt
töötades keskenduda säilenõtkuse allikate otsimisele. Ta eristab järgmisi peamisi
säilenõtkuse allikaid.
- Bioloogilised allikad: kehateadlikkus, füüsiline liikumine, stressijuhtimine,
lõõgastumine ja ravimid.
- Psühholoogilised allikad: positiivsed emotsioonid ja huumor, kognitiivne
paindlikkus (suutlikkus reflekteerida ja tunda ära düsfunktsionaalseid mõtteid),
enesehinnangu tugevdamine, aktsepteerimine ja toimetulek.
- Sotsiaalsed allikad: side perekonnaga, sotsiaalne toetus, mõtestatud tegevused.
- Religioon
- Kultuurilised allikad ehk kultuurilised aspektid (normid, traditsioonid ja oskused),
mis on säilenõtkuse allikaks.
6.2

Säilenõtkus, agentsus ja autonoomsus

Nagu eespool mainitud, võib säilenõtkus sõltuda mitmest tegurist. Agentsust ja
autonoomsust peetakse olulisteks teguriteks, mis võimaldavad lapspagulastel
säilenõtkust arendada. Võimalus autonoomselt tegutseda võib anda lastele
enesekindlust ja panna neid oma võimete üle uhkust tundma.
Agentsus kui osa säilenõtkusest
Agentsus viitab inimese suutlikkusele ja tugevusele muutuvas olukorras tegutseda ja
selles keskkonnas võimalusi maksimeerida (Carlson et al., 2012, viidatud allika Van
Reisen et al., 2018 põhjal). Van Reiseni uurimisrühm viitab oma uurimuses Eritreast
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pärit saatjata laste usalduse kohta Carlsonile et al. Van Reiseni sõnul kätkeb saatjata
lapse agentsus võimekust kasvatada usaldust teiste, sealhulgas eestkostja, mentori,
kaaslaste ja spetsialistide vastu.
Saatjata laste agentsus hõlmab suutlikkust teha järgmist.
- Tegutseda muutuvas või võõras kontekstis, näiteks teades, kuidas vastata
küsimustele migratsiooniametis.
- Hallata olukordi, näiteks reageerimist eestkostjale ja mitmesugustele
sotsiaalsetele normidele või reeglitele, väärtustele jne.
- Kasutada pärilikke ressursse, näiteks ammutades ressursse oma perest ja
sugulussuhetest.
- Kogeda heaolu, aktsepteerimist ja tunnustamist, näiteks oma hääle kuuldavaks
tegemise ja oma vajaduste väljaütlemisega.
- Toetuda teistele, näiteks kaaslastele, eestkostjale, mentorile, spetsialistidele.
(Van Reisen et al., 2018)
Põgenemine on näide agentsusest. See on võimalus rakendada agentsust ja mõjutada
näiteks olukorda, kus toimub rõhumine ja ekspluateerimine (Hajdukowski-Ahmed,
viidatud allika Lanslots, 2012 põhjal). Valikuliselt enda kohta teabe esitamist võib
vaadelda ka agentsuse väljendusena, viisina, kuidas tulla toime raskustega, vaadata
edasisuunas, mitte tagasi ja säilitada teatavat kontrolli, kui saatjata laps otsib
varjupaiga-, hoolekande- ja haridussüsteemis oma teed, väidavad Vervliet ja Derluyn
teoses „Saatjata alaealiste trajektoorid“ (2013).
Põgenemise ja rändega seotud ootused mängivad pagulaste säilenõtkuses tähtsat rolli.
Need ootused on sageli seotud põgenemise ajendiga, nagu ohutusse kohta jõudmine,
kuid võivad ka rände käigus muutuda. Vervlieti ja Derluyni uurimus saatjata laste
ootuste, agentsuse ja psühhosotsiaalse heaolu kohta (2013) toetab mõtet, et
pereliikmetel on üldiselt võrdlemisi suur mõju rändega seotud otsustele ja ka
ootustele, mis saatjata lastel tekivad. Kuid tundub, et noortel on ka isiklikud ootused,
mis erinevad pere omadest ja mida uurijad peavad agentsuse märgiks.
Arendt sõnab, et agentsus hõlmab ühtlasi võimet mõista ühiskonda (viidatud allika Van
Reisen, 2018 põhjal). Alguspäevil tekitab ühiskond, kus saatjata lapsed nüüd elavad,
neis sageli segadust ning see omakorda jõuetustunnet ja ebakindlust. Bürokraatia, eri
teenuste, näiteks migratsiooniameti, eestkostja ja mentori varieeruvad rollid, asjaolud,
mida saab ja mida ei saa mõjutada – see kõik on paljudele lastele uus ja arusaamatu.
Seetõttu on oluline neile toimuvat võimalikult täpselt selgitada, et toetada nende
agentsust. See võimaldab lapsel bürokraatlikke protsesse paremini hoomata ja aru
saada, kelle poole saab mingite küsimustega pöörduda ning mida saab ja mida ei saa
muuta. Agentsust näib soodustavat ka see, kui nad saavad varjupaigakeskuses mingil
määral oma elutingimusi mõjutada. Üldiselt noortele meeldib, kui neid kaasatakse
otsustesse, näiteks kokkulepetesse selle üle, mis ajal võib kööki kasutada või mida nad
söövad.
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Autonoomsus kui osa agentsusest
Autonoomsus on agentsuse juures oluline aspekt. Vervlieti (2013) kohaselt viitab see
kontseptsioon kahele tähtsale konstruktsioonile: enesemääramine ja enesekaitse.
Enesemääramine tähendab muu hulgas enesega toimetulekut. Enesekaitse tähendab
soovi kaitsta end välise valitsemise eest, mis väljendub ilmses või vähem ilmses
vastupanus. Agentsuse puhul eristatakse tegelikku „agentsuse rakendamist“,
tegutsemist ja „agentsustaju“, seda, mil määral on tunne, et agentsust saab rakendada
(Vervliet & Derluyn, 2013).
Nii et autonoomsus on teatud tüüpi agentsus, kui tegemist on vastupanuga
(enesekaitsega), ja enesemääramise väljendus, kui tegemist on enesega
toimetulekuga.
Migrandid peavad uues olukorras enesega toime tulema. See kehtib ka täiskasvanute
puhul, kuid eriti tähtis on, et saatjata lapsed saavutaksid autonoomsuse ja oskused, et
täisikka jõudes enesega toime tulla.
Kollektivistlikus (laiendatud perekonnaga) kultuuris ei ole autonoomsus iseenesest
laste kasvatamisel eesmärk, nagu see on Lääne individualistlikus kultuuris. Laiendatud
perekonna kultuurist pärit laps kasvab üldjuhul üles selle laiendatud perekonna kaitse
all, mille osa ta jätkuvalt on. Saatjata laps on selle aga põgenemise tõttu osaliselt
kaotanud ja seetõttu on tema uus, täiendav ülesanne nüüd iseseisvuse avastamine või
üksi elamine. Paljud saatjata lapsed tunnistavad, et nad ei soovi 18-aastaselt üksi
elada. See, kas nad saavad üksi elada, sõltub ka süsteemist ja riiklikest/piirkondlikest
võimalustest. Noored, kes siiski elavad üksi, ütlevad sageli, et nad igatsevad teisi ning
tunnevad üksildust ja ebamugavust. Seega ei pea nad ise alati enesestmõistetavaks või
vajalikuks, et autonoomsust ja enesega toimetulekut tuleks soodustada.
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6.3

Mudel säilenõtkuse analüüsimiseks

Hollandis kasutatakse Nidose säilenõtkuse mudelit (vt joonist), et koguda teavet
saatjata lapse suutlikkuse ja koormatuse kohta ning hinnata, kas nende tase on piisav
või taastumas. See põhineb hollandi mudelil, mille keskmes on toetus, stress, tugevus
ja haavatavus (SSSV – support, stress, strength, vulnerability). Seda mudelit kasutatakse
vaimse tervise valdkonnas, näiteks pagulaste ravimisel. Toetus ja stress viitavad
keskkonnateguritele, tugevus ja haavatavus individuaalsetele teguritele. Esimesed on
säilenõtkuse tegurid, teised on stressorid. Kui nende tegurite vaheline tasakaal on
häiritud, tekivad terviseprobleemid (Lamkaddem et al., 2015).

Nidose säilenõtkuse mudeli puhul on lisatud „isiklikule tugevusele“ agentsuse ja
säilenõtkelt tegutsemise kontseptsioon ning „keskkonnast saadavale toele“ kontekst.
Kokkuvõte lapspagulaste säilenõtkuse allikatest
Järgmine loend annab üldise pildi säilenõtkuse allikatest, mis võivad peituda kas lapses
endas või tema keskkonnas. Lapses leiduvateks säilenõtkuse allikateks on tema
kogemused ja individuaalsed omadused. Näiteks suutlikkus kogeda turva- ja
privaatsustunnet, aga ka viiside leidmine, kuidas kasutada saadaolevaid ressursse enda
huvides. See võib hõlmata keskendumist haridusele või füüsiliste asjadega tegelemist.
Keskkonnas leiduvaid säilenõtkuse allikaid võib vaadelda kui keskkonnatingimusi, mis
tagavad säilenõtkuse optimaalse arengu ja säilitamise. Näiteks toetav ja tundmuslik
keskkond, kus laps saab luua tähendusrikkaid suhteid ning kus ta saab jõudsalt ja
turvaliselt areneda.
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Säilenõtkuse allikad
Lapses peituvad

Keskkonnas peituvad

- Olukorras agentsuse kogemine

- Sotsiaalne toetus

- Olemasolevates raamistikes aktiivselt
võimalustega tegelemine

- Professionaalne toetus

- Teatav autonoomsuse või iseseisvuse
tase

- Kontakt perekonnaga

- Privaatsustunde kogemine

- Tähendusrikkad suhted

- Turvatunde kogemine

- Ohutu keskkond

- Akulturatsioon – avatus uuele
kultuurile, kohanedes sellega teataval
määral, kuid hoides samal ajal oma
keelt ja traditsioone

- Akulturatsioon – keskkond, mis on
huvitatud kultuurilisest taustast ja
austab seda

- Hariduslike võimaluste ärakasutamine

- Asjakohase hariduse omandamine

- Füüsilised tegevused ja
stressijuhtimine

- Võimalus sobilikke tegevusi
harrastada

- Religioon

- Võimalus religiooni praktiseerida

- Vältimise ja/või vaikimise kasutamine
toimetulekustrateegiana

- Vältimise ja vaikimise austamine

- Lootus

- Lootus

- Suutlikkus seista iseenda ja oma pere
eest
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6.4

Najja lugu lootusest, toetusest ja võimalustest

Najja7 on 19-aastane. Ta põgenes Ugandast 15-aastaselt ja suundus Hollandisse.
Najja räägib enda loo: „Kes oleks uskunud, et istun siin päris korteris, kus on köök,
elutuba ja kolm magamistuba minu ja mu sõprade jaoks. Ma ei oleks kunagi arvanud,
et nad seda mulle pakuvad, olin teinud kohutavaid asju. Olin aastaid meeleheitel, üks
äraütlemine teise järel, mu advokaat oli samuti lootuse kaotanud. Keegi ei uskunud, et
nad püüdsid mind Ugandas tabada. Seda, et nad otsivad mind, sest olin võidelnud.“
„Jah, ma kuulusin mässuliste armeesse LRA ehk Issanda Vastupanuarmeesse, nagu
seda kutsuti. Juhtus kohutavaid asju. See on uskumatu, et nad end Issanda järgijateks
nimetavad. Olin umbes 12-aastane, kui nad mu röövisid. See juhtus, kui olin emale vett
toomas. Mind võeti lihtsalt kaasa, ma ei saanud midagi teha. Paljud lapsed rööviti ja
sunniti armeesse astuma. Me olime abilised, pidime näiteks asju kandma, kuid meid
sunniti ka inimesi tapma ja veelgi hullemaid tegusid tegema. See oli õudne! Nad andsid
meile narkootikume, et me kardaks vähem ja lihtsalt teeks, mida vaja. Ma ei suuda
endiselt rääkida, mida olen näinud ja teinud. Ühel päeval me põgenesime. Tegime seda
neljakesi ja üht mu sõpra tulistati, kui nad meid taga ajasid. Mul õnnestus end peita,
nagu ka kahel teisel sõbral. Istusime kõrgel puude otsas, kuni nad lahkusid. Pärast
seda, kui olime päevi läbi võsa kõndinud, jõudsime külla. Inimesed olid meie ees
kabuhirmul. Nad hakkasid karjuma ja meie poole jooksma. Me põgenesime kohe edasi.
Kaotasin teised silmist ega ole neid rohkem näinud... Ühel päeval, kui olin juba pikemat
aega üksi põõsas redutanud, kõndisin mööda teed ja siis peatus üks auto, kus istus
valge mees. Ta palus mul sisse ronida. Ta ütles, et on näha, et olen halvas seisus. Ta
tahtis mind aidata ja mind kuhugi viia. Ta tegigi seda. Jõudsin veoautode ja paadiga
Euroopasse. Jah, ma pidin teel olles meestega seksuaalaktides osalema, aga ma sain
süüa ja nad aitasid mul edasi liikuda.“
„Kui ma siia jõudsin, olin alguses väga õnnelik. Elasin koos paljude teiste lastega, kes
olid samuti üksi põgenenud. Meile anti süüa ja saime koolis käia. Ugandast ei tulnud
kedagi, aga see oli tore ning ma pääsesin neist meestest ja nendega seksimisest.
Loomulikult rääkisin inglise keelt, mis muutis kontakti loomise lihtsaks. Sain aga aru, et
armeest on parem mitte rääkida, sest see paneb siinsed inimesed mind kartma, just
nagu kodus. Nad ei saa aru, et kui sa oled võidelnud, inimesi tapnud, siis sa oled väga
rõõmus, et sa ei pea seda enam kunagi tegema. Nad arvavad, et jätkad tapmist, sest
oled sellega harjunud. Nad tõesti ei saa aru. Võib-olla inimesed lihtsalt ei mõista, kui
nad ei ole seda ise kogenud. Minu õnn pöördus peagi, kui mu varjupaigataotlus lükati
tagasi. Migratsiooniamet ei uskunud minu juttu armeest ega sellest, kuidas inimesed ei
aktsepteeri sind enam ning ajavad sind küladest välja, nii et sul ei ole kuhugi minna. Ma
pidin seda tõestama, aga kuidas peaks olema võimalik seda teha, kui sa ei ole sattunud
ajalehte või muud sarnast.“
„Nägin sel ajal üha rohkem õudusunenägusid. Ma kartsin magama minna, sest see
Najja lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
7
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tähendas unenägusid. Ärkasin väga hirmunult, sageli karjudes. Need unenäod olid nii
reaalsed! Ma ei suutnud koolis käimist jätkata, sest ma lihtsalt ei maganud enam.
Seejärel korraldas mu eestkostja Nidosest mulle abi saamiseks kohtumise
psühholoogiga. Alguses ma ei tahtnud sinna minna, sest ma ei ole hull! Aga läksin siiski
psühholoogiga kohtuma ja ta meeldis mulle. Ta nimi oli Bart. Bart ütles, et kui ma ei
soovi, siis ma ei pea armeest rääkima, ma võisin ise otsustada, mida ma talle räägin ja
mida mitte. See oli tema jaoks tähtis. Seejärel hakkas ta mind aitama. Ma ei rääkinud
talle hirmutavate unenägude ega luupainajate kohta midagi, aga ta palus mul nende
peale mõelda, ja siis ta tegi käega neid liigutusi ja pärast seda ei olnud see osa, see
kujutlus, nagu ta seda nimetas, enam nii hull. Tõesti ei olnud! Seda kutsutakse EMDRiks. Probleem oli selles, et alati tekkis uusi kujutlusi ja need olid hullemad, aga ma
jätkasin seal käimist, ma usaldasin teda. Bart ütles mulle, et peaksin magamise ajaks
kellraadiost mõne Hollandi raadiojaama mängima panema, nii et ärgates teaksin kohe,
et olen siin, mitte Aafrikas. Sellest oli samuti abi.“
„Teadsin, et pean Ugandasse tagasi minema, kui saan 18. Mul ei olnud enam muid
valikuid ning repatrieerimis- ja väljasaatmisteenistus arutas minuga, kuidas seda
korraldada. Mu unenäod muutusid sel ajal järjest hullemaks. Bart õpetas mulle, kuidas
kasutada häirivate kujutlustega võitlemiseks EMDR-i, et saaksin ennast aidata, kui ma
tagasi Ugandasse lähen. See rahustas mind, aga ma olin tagasimineku pärast nii hirmul,
et ma ei suutnud sellest isegi rääkida... Hakkasin end üha halvemini tundma, sest ma ei
talunud mõtet tagasiminekust. Mõned päevad enne 18-aastaseks saamist üritasin end
tappa. Olin tablette – unetablette ja rahusteid – kogunud ja võtsin need kõik korraga
sisse. Mõtlesin, et siis on kõik läbi, ei mingit tagasipöördumist ega hirmu. Sõber leidis
mind õigel ajal. Bart tuli mind haiglasse külastama, samuti minu eestkostja Nidosest ja
minu advokaat. Nad olid väga mures ja panid paika plaani. See andis mulle taas
lootust.“
„Nad kõik kirjutasid kirju ning kogusid LRA kohta raporteid ja rohkem teavet. Olin 18
aastat ja 5 kuud vana, kui mulle ikkagi elamisluba anti. Ma ei tea, miks kõik minu heaks
nii palju pingutasid, aga see tekitab minus väga hea tunde, et mind hinnatakse, kuigi
mul pole perekonda ja olen teinud väga halbu asju. Ei, ma ei ole pärast röövimist oma
perekonnaga ühenduses olnud. Ma kardan, et nad vihkavad mind selle eest, mida olen
teinud. Nüüd tahab aga Punane Rist proovida minu peret üles leida, nii et kes teab, mis
sellest tulla võib.“
„Ja ühtäkki on mul elu. Mul on kodu, ma käin koolis, ma osalen IT-kursusel. Mul on töö,
ma pesen restoranis nõusid, ja teenin sellega elatist. Kui mul on küsimusi üliõpilaste
rahastamise või maksude kohta, võin pöörduda oma kontaktisiku poole Pagulaste
Nõukogus, kuid mõnikord helistan ka oma eestkostjale. Ta on minu vastu alati tore ja
aitab mind, hoolimata sellest, et see ei kuulu enam tema tööülesannete hulka. Asi,
millega pean harjuma, on üksi elamine. Kuigi elame siin kolmekesi, erineb see väga
Aafrikast, kus elad koos oma perega, kus on palju inimesi. Sõbrad ööbivad sageli siin,
mis on tore. Mõnel neist ei ole elamisluba, mis tähendab, et nad peaksid tänaval
elama. Tänu mulle on ka neil nüüd lootust...“
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7 Enesega toimetulek
Mis juhtub, kui saatjata lapsed saavad 18-aastaseks? Kas nad suudavad iseseisvalt
toime tulla ja osaleda ühiskonnas, mis on nende jaoks veel võõras? Aga mis juhtub, kui
nad ei saa elamisluba? Kas nad peavad tagasi minema? Aga kui nad ei lähe? Mis siis,
kui nad ei ole veel jõudnud oma lõplikku sihtriiki ja jätkavad ebaseaduslikult reisimist?
Selles peatükis vaadeldakse täiskasvanuks saamise, lõimumise, tagasipöördumise ja
ebaseaduslikult elamisega seotud enesega toimetulekut.
7.1

Enesega toimetulek ja omaette elamisega kohanemine

Enamikus Euroopa riikides lõpeb eestkoste 18-aastaselt – täisealiseks saades. Saatjata
laste puhul tähendab see üldjuhul seda, et sel hetkel lõpeb nende jaoks eestkoste ja
igasugune nõustamine. Lisaks nähakse ja koheldakse neid nüüd nagu täiskasvanuid,
mis võib noore igapäevaelu tõsiselt mõjutada. Seetõttu on nõustamise üks peamine
eesmärk töötada selle nimel, et saatjata laps 18-aastaselt enesega toime tuleks. Selle
aja jooksul tuleb arendada konkreetseid enesega toimetuleku oskusi.
Nii nagu nende eakaaslased, kellel ei ole pagulastausta, vajavad noored pagulased
sageli ka pärast 18-aastaseks saamist täiskasvanute toetust, kui puudub pere tagatav
loomulik tugisüsteem. Seetõttu on väga tähtis hea sotsiaalne võrgustik. Eriti
haavatavad on saatjata lapsed, kes saabuvad või taotlevad varjupaika vahetult enne
18-aastaseks saamist. Toetus on neile kättesaadav ainult lühikest aega. Sama kehtib ka
18- või 19-aastaselt saabuvate noorte puhul. Nad sõltuvad üldjoontes väga piiratud
nõustamisest, mida täiskasvanutele varjupaigakeskusse vastuvõtmisel pakutakse.
18. eluaasta lähenedes on saatjata lapsed, kellel on elamisluba, sageli väga mures kogu
bürokraatia pärast, millega nad peavad asjade korraldamiseks silmitsi seisma. Tihti
peavad nad ka mujale kolima, mis tähendab palju ebakindlust. Lisaks sotsiaalsele
võrgustikule, mis koosneb sõpradest, eeskujudest ja teistest toetavatest inimestest, on
tähtis, et neil oleks piirkonnas ka tugivõrgustik, kelle poole oma küsimustega
pöörduda.
Paljud endised saatjata lapsed ütlevad, et nad oleksid soovinud saada eestkostja
nõustamist ka pärast 18-aastaseks saamist.
Noored, kellel puudub elamisluba, loodavad sageli selle siiski saada, alustades uut
varjupaigamenetlust. Mõnes riigis saab esitada uue varjupaigataotluse või pooleteise
aasta pärast uue apellatsioonikaebuse. Need noored hakkavad sageli elama
ebaseaduslikult, kuni nad ootavad uusi võimalusi, ning nad sõltuvad sõprade toetusest
või satuvad olukordadesse, kus neid kasutatakse ära.
Selleks et oleks võimalik iseseisvalt edasi tegutseda, on tähtis, et saatjata laps õpiks
vastuvõtva riigi keelt. See võimaldab tal kogeda agentsust ja arendada sotsiaalset
võrgustikku. Olulised on ka kontakt perekonnaga ja selged tulevikuväljavaated. Laps
peab olema võimeline rakendama häid toimetulekustrateegiaid ja vajab oskusi, mis
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aitaksid tal enda eest hoolitseda ja tulevikus oma tee leida.
Kui tal puudub võrgustik või kui tulevikuväljavaated ei ole sellised, nagu laps lootis,
võib täisealiseks saamine tunduda väga ähvardav. Siis võib olla oluline korraldada
hoolekanne või toetus, mis aitaks last pärast 18-aastaseks saamist. Kuid hoolekande- ja
tugisüsteemid on igas riigis erinevad, nagu ka teenused, mida noortel täiskasvanud
pagulastel on õigus kasutada. Seetõttu on tähtis, et nad oleksid kursis valitsusväliste
organisatsioonide ja täiskasvanud pagulastega töötavate organisatsioonidega, et neil
oleks võimalik uurida, mis tuge neile veel võimaldatakse. Hea näitena võib tuua mõned
18-aastaseks saanud noortele mõeldud majutusprojektid, mille puhul pakutakse ka
toetust, millest vajaduse korral kinni haarata. Sellisel juhul on üleminek vähem järsk ja
seega vähem riskantne.
Nagu on juba paar korda mainitud, on iseseisvus noorte pagulaste jaoks oluline
toimetulekustrateegia. Selles mõttes võib enesega toimetuleku edendamist vaadelda
ka toimetulekuoskuste tugevdamise ja seega saatjata laste säilenõtkusesse
panustamisena.
Kõik need aspektid on tähtsad, kui saatjata lastel aidatakse iseseisvust arendada.
Vanematele saatjata lastele õpetatakse varjupaigakeskustes eelkõige praktilisi oskusi
igapäevaeluks, et nad suudaksid enda eest hoolt kanda ja leiaksid oma tee ühiskonnas,
kus nad elama hakkavad. Isegi kui nende tulevik ei rullu lahti vastuvõtvas riigis, aitavad
enesega toimetuleku oskused laste säilenõtkust edendada. Agentsuse ja
autonoomsuse kogemine aitab kaasa nende enesekindlusele ja see suurendab
säilenõtkust.
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Saatjata laste enesega toimetuleku oskused8
Isikliku arengu aspektid
Tervis

Oskuste näited
-

Mõistlikult iseenda tervise eest hoolitsemine
Õigeaegne arstiabi otsimine
Kroonilise stressi või posttraumaatiliste sümptomitega
tegelemine
Toimetulek perekonna ootuste ja muredega

Enda eest hoolitsemine

-

Isikliku hügieeni ja riietuse eest hoolitsemine

Kodu

-

Oma kodu korras ja puhtana hoidmine
Tervislike roogade valmistamine

Tulud ja kulud

-

Rahaliste vahenditega mõistlikult ümberkäimine
hoolikas eelarvestamine

Sotsiaalne elu

-

Sotsiaalse võrgustiku ehitamine
Sõprussuhete sõlmimine
Intiimsetes suhetes olemine

Sotsiaalne keskkond

-

Osalemine sotsiaalses keskkonnas

Varjupaigataotlejana
elamine

-

Realistlike tulevikuväljavaadete visandamine
Toimetulek perekonna ootustega
Kontakt maha jäänud perekonnaga
Oma jalgealuse leidmine võõras, mõnikord vaenulikus
keskkonnas
Kultuurilise lõhe ületamine

Kool ja töö

-

Vastuvõtva riigi keele selgeks õppimine
Hariduse omandamine ja/või töökoha leidmine ja
säilitamine
Töö realistlike karjääriväljavaadetega Euroopas,
päritoluriigis või mujal
Sobivate vaba aja tegevuste otsimine

Organisatsioonid

-

Varjupaigamenetluse toimingute järgimine
Tugiteenuste kasutamine ja organisatsioonidega
suhtlemine

Liikumine

-

Peamise infrastruktuuri ja transpordivõimaluste
kasutamine

8 Põhineb

muu hulgas Nidose metoodikal Jong en Onderweg (Spinder & van Hout,
2008) ja CONNECTi saatjata lapsega töötamise tööriistal (Schippers, 2014).
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Identiteedi kujunemine
Saatjata laps migreerub tavaliselt noorukieas. See on tähtis periood, mille vältel
kujuneb tema identiteet, ning mõju võib avaldada nii ränne kui ka perekonna
eemaolek või puudumine.
Eristada on võimalik isiklikku, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Kollektivistlikus
kultuuris kogetakse identiteeti laiendatud perekonna osana, mitte niivõrd millegi
individuaalse või isiklikuna, nagu individualistlikus ühiskonnas (Hofstede et al., 2016).
Seega, kui individualistlikus kultuuris on rõhk rohkem isiklikul ja sotsiaalsel identiteedil,
siis kollektivistlikus kultuuris on see sotsiaalsel ja kultuurilisel identiteedil.
Identiteedi kujunedes kombineerib lapsmigrant eri kultuuride ja sotsiaalsete rühmade
– nende, kuhu ta kuulub praegu, ja nende, kuhu ta kuulus minevikus – väärtusi ja
norme. See võib põhjustada segadust. Saatjata lapsmigrantide elust on kadunud
tähtsad isikud, nagu pereliikmed, sõbrad, eakaaslased ja vanemad, ning uusi eeskujusid
ei ole sageli veel tekkinud. See on veel üks takistus positiivse identiteedi kujunemisel.
Paljud saatjata lapsed peavad seetõttu seisma silmitsi keeruliste küsimustega (Plysier,
2003). Nad otsivad võimalusi, kuidas säilitada omaenda kultuurilist päritolu ja vormida
seda uues, Lääne ühiskonnas. Saatjata laps võib tunda, et ta paikneb „kultuuride
vahel“, mis võib põhjustada arusaamatusi, võõrandumist või anonüümseks muutumist,
päritoluriigi või vanemate kultuurilise identiteedi kaotamist ning suutmatust leida sidet
uue ühiskonna kultuurilise identiteediga.
Selle mittekuuluvustunde tõttu võivad nad olla ka haavatavamad liikmesriigi piirides
tegutseda võivate inimkaubitsejate või äärmuslike organisatsioonide peibutuste
kontekstis. Nad ju pakuvad ometi alternatiivset identiteeti, kuuluvustunnet. Saatjata
laste nõustamisel ja toetamisel on oluline keskenduda nii oma koduriigi inimestega
sotsiaalsete suhete säilitamisele kui ka vastuvõtva riigi elanikest koosnevate
sotsiaalsete võrgustike arendamisele, mille keskmes on vanad ja uued eeskujud ning
sõprussuhted. Juba üksainus sõprussuhe võib avaldada suurt mõju. Sotsiaalne side –
kontakt inimestega enda keskkonnas, nagu naabrid, töökaaslased supermarketis,
kohalik jalgpalliklubi – on lõimumise ja kaasamise, ühiskonna osaks saamise,
kuuluvustunde tekkimise lähtepunkt.
7.2

Perekonna taasühinemine ja enesega toimetulek

Eestkoste lõpeb pärast perekonna edukat taasühinemist, sest vanemate saabumisel ei
ole eestkosteks enam alust. Enamik lapsi on väga õnnelikud ja tunnevad kergendust,
kui nende vanemad lõpuks kohale jõuavad, sageli pärast väga pikka ootamist.
Arenguprobleemid lahenevad tihti kiiresti ise.
Mõnikord võib aga taasühinemine ka pettumust valmistada. Laps on pikka aega ilma
vanemateta elanud, palju kogenud ja teataval määral iseseisvunud. Ta on juba uude
ühiskonda lõimumas ja käitub läänepärasemalt, samas kui tema vanemad on alles selle
tee alguspunktis. Täiskasvanud peavad veel uue riigiga harjuma ja sõlmima rahu
sellega, mille nad on kaotanud.
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Ühtlasi on lapsed juba kursis, kuidas süsteem toimib, nii et neile avaldatakse suurt
survet, et nad oma äsja saabunud pere eest asju ajaksid. See võib tekitada pingeid, eriti
suhtes isaga, sest tavaliselt on just tema see, kes on peres „juhtivas“ rollis. Teine
raskendav asjaolu on see, et perekonnad saabuvad riiki tavaliselt lennukiga ehk nad ei
koge seda, mida koges laps oma ohtlikul teekonnal. See võib mõjutada vanemate ja
lapse käitumist ning põhjustada hõõrdumisi.
Seda näitlikustab hästi järgmine lugu. Nüüdseks 16-aastane Süüria tüdruk põgenes 12aastaselt eesmärgiga, et pere taasühineb. Kolme aasta pärast saigi ta oma vanemate
ning nooremate vendade ja õdedega taas kokku. Peagi tekkisid pinged, mis olid
tingitud tema käitumisest. Vanemad ei aktsepteerinud seda, kuidas ta poistega käitus.
Mõne aja möödudes ütles ta kurvalt: „Ma ületasin mere, elasin läbi kohutavaid asju, et
perekonna taasühinemine oleks võimalik, aga ma ei kuulu enam sinna.“
Läänepärane käitumine võib kanda ka auga seotud riske. Seda illustreerib järgmine
lugu. Üks 16-aastane poiss esitas perekonna taasühinemise taotluse. Vahepeal läks ta
Hollandis oma teed. Ta „tuli kapist välja“ ja leidis endale poiss-sõbra. Vanematele ta
oma homoseksuaalsusest ega poiss-sõbrast ei rääkinud. Kui ta oli olnud seal poolteist
aastat, jõudis lõpuks kätte tema perekonna saabumise aeg. Ta peaks elama nendega
koos, sellised on reeglid. Ta ei näinud muud lahendust kui varjata oma seksuaalsust ja
suhet, kuna ta oli veendunud, et tema perekond ei suudaks seda olukorda
aktsepteerida. Poiss uskus, et auga seotud vägivalla oht on väga suur. Pärast pooltteist
aastat iseseisvat elu pidi ta koos oma perekonnaga varjupaigakeskusesse kolima.
Perekonna taasühinemise juhtimine, kaasates vanemaid juba pikalt enne
taasühinemist lapse arengusse ning seega ka lapse läänestumisse ja lõimumisse, võib
aidata vanematel selleks valmistuda. See aitab lisaks neil endil ja nende teistel lastel
uude ühiskonda lõimuda, kuid ülimalt tähtis on vältida võõrandumist ja pettumust.
7.3

Lõimumine ja kaasamine

Saatjata lapsed, kellel on elamisluba, keskenduvad lõimumisele. Seega tuleks alustada
lapse nõustamisel esimesel võimalusel tööd tema lõimumisega.
Uustulnukal ei ole aga alati sugugi lihtne luua ja hoida sotsiaalseid kontakte
inimestega, eriti endaealiste lastega, kes on sündinud ja kasvanud vastuvõtvas riigis.
Kool täidab tavaliselt tähtsat rolli inimestega kohtumise kohana, kuid saatjata lapsed
suunatakse riigis viibimise alguspäevadel tavaliselt erikoolidesse, kus keskendutakse
uue keele õppimisele. Kuna kohalikud lapsed neis koolides ei käi, ei ole see keeleõpet
ega nende lõimumist soodustav.
Lisaks õppeasutustele pakuvad häid võimalusi sotsiaalsete sidemete loomiseks töökoht
ja sotsiaalsed tegevused. Alguses ei ole selleks tarvis aga pelgalt rahalisi vahendeid,
vaid see nõuab ka sotsiaalset kohanemist. Osavõtt – ja näiteks ettevõtte või
jalgpalliklubi seni veel teadmata mitteametlikest reeglitest kinnipidamine – vajab
mõningast kohanemist ja ka juhendamist. Vastasel juhul põhjustab see kiiresti
pettumust, sest asjad „lihtsalt ei suju“.
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Üks mentor rääkis, kuidas ta viis lapsed jalgpalliklubisse ja tutvustas neid seal. Poisid
olid sinna teretulnud, kuid kohtumine ei olnud siiski edukas. Kuigi nad mängisid palju
jalgpalli ja tahtsid väga klubiga liituda, oli nende jaoks võõras mängimine meeskonnana
väljakul ja koos kohtunikuga. Nad mängisid jalgpalli hoopis teistmoodi ega saanud
kõigist reeglitest aru. See tekitas neis suurt ebakindlust. Samuti ei osanud nad käituda
sotsiaalselt, riietusruumis või duši all. Nii et nad ei läinud sinna enam.
On häid näiteid sellest, kuidas saatjata laste sotsiaalne keskkond (näiteks naabrid)
kaasab neid naabruskonnas toimuvasse, nagu grillimisüritused, ühine kohvijoomine,
sportimine, juhutööde tegemine. Lapsed hindavad seda väga kõrgelt. Mõnes riigis
toimivad ka sõbraprojektid, mis võimaldavad noortel pagulastel suhelda kohalike
perede ja/või eakaaslastega.
Kogemused näitavad, et elamisloaga lapsed, hoolimata esialgsest elamisloa saamise
kergendusest, peavad seisma silmitsi ka leina ja kaotusega. Pärast paljusid raskusi ja
traumaatilisi kogemusi on põgenemine ühtäkki lõppenud. Mõnikord põhjustab see
suuri psühholoogilisi probleeme ja noor inimene tunneb tühjust. Tegelikult ei olnud
uude riiki elama asumine kunagi tema valik. Põgenemist kannustas peamiselt soov
ebaturvalisest olukorrast pääseda ja eesmärk oli ellu jääda, mitte veel tulevikule
keskenduda. Elu sisseseadmine võõras riigis võib olla väga keeruline ning võõristus- ja
üksildustunnet põhjustav, eriti kui seda tuleb teha ilma enda perekonnata. Juhul kui
perekonna taasühinemise taotlus lükatakse tagasi, pere otsustab mitte tulla või neil
puuduvad selleks rahalised või muud vahendid.
Nagu teisedki migrandid, peavad pagulased kohanema oma uue keskkonnaga.
Pikaaegne kokkupuude teistsuguse kultuurikeskkonnaga võimaldab sellega kohaneda.
Nägemus maailmast hakkab teisenema ning muutuvad ka teatavad normid ja
väärtused. Sleijpeni (2017) varem tsiteeritud uuringus mainitakse säilenõtkuse ühe
allikana noorte pagulaste akulturatsioonistrateegiaid. Need strateegiad kätkevad nii
ühenduse hoidmist omaenda kultuurilise taustaga kui ka kohanemist uue elustiiliga.
Noored pagulased tundsid, et nad soovivad kohaneda uue kultuuriga, ilma et nad enda
oma unustaksid.
Selle tähtsust illustreerib näide Austriast, kus endine Afganistanist pärit saatjata laps
läks Iraani oma perekonda külastama. Ta oli 19-aastane ja viibinud Austrias, kus tal oli
selleks ajaks ka elamisluba, alates 15. eluaastast. Pärast mitmeid aastaid tundis tema
perekond Iraanis esialgu rõõmu taasühinemise üle, kuid see asendus häbiga poisi
läänepärase käitumise pärast. Sel põhjusel ei võetud teda kaasa kogunemistele ega
pidudele. Ta pidi peaaegu terve aja kodus veetma. Igavusest võttis ta takso, et
Teherani kesklinna avastama minna. Taksost väljudes andis ta taksojuhile jootraha,
nagu on Viinis kombeks. Juht sattus sellest suurde segadusse, sest Iraanis ei ole
jootraha andmise traditsiooni, eriti kui seda pakub noor hesaarist afgaani poiss.
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Lõimumine
Kanadas Kingstonis asuva Queen’si ülikooli psühholoogiaosakonna emeriitprofessori ja
akulturatsioonipsühholoogia eksperdi Berry sõnul (1990) peetakse lõimumist migrandi
sotsiaalse heaolu tagamisel üldiselt kõige paljulubavamaks akulturatsioonistrateegiaks.
Berry toob välja migratsioonistrateegiad teistsuguse kultuuriga kohanemiseks:
lõimumine, assimilatsioon, segregatsioon ja marginaliseerumine. Selles kontekstis
tähendab lõimumine kohanemist uue keskkonna, dominantse kultuuriga, säilitades
samal ajal omaenda kultuuri.
Migratsioonistrateegiad9
Sotsiaalne kohanemine teistsuguse
kultuuriga

Omaenda kultuuri
säilitamine

Kohanemine dominantse kultuuriga

Jah

Ei

Jah

Lõimumine

Segregatsioon

Ei

Assimilatsioon

Marginaliseerumine

Assimilatsioon tähendab kohanemist dominantse kultuuriga, säilitamata sealjuures
enda kultuuri. Segregatsiooni ja marginaliseerumise puhul ei toimu kohanemist
dominantse kultuuriga.
Tänapäeva maailmas peetakse lõimumise all peamiselt silmas uustulnuka kohanemist,
ilma et seda kombineeritaks tema enda kultuuri säilitamisega. Näiteks on olemas
kohustuslikud uustulnukatele mõeldud lõimumisprogrammid, mille raames nad peavad
õppima uut keelt ning tutvuma tähtsaimate normide ja väärtustega. Mitmes Euroopa
riigis valitseb uustulnukate, võõraste suhtes isegi teatav vaenulikkus. Pakutakse pigem
segregatsiooni kui lõimumist. Seega nihkub rõhuasetus Euroopas üha enam
assimilatsiooni, dominantse kultuuriga kohanemise suunas. Omaenda kultuuri
säilitamist ei peeta positiivseks ning aina rohkem võib täheldada segregatsiooni ja
marginaliseerumist. Uustulnukaid ei kaasata ühiskonda ja nad elavad peamiselt oma
kogukondades. Teisest küljest on läänemaailmas sotsiaalne suundumus uustulnukaid
kaasata.
Kaasamine
Kaasamist võib kirjeldada kui ühiskonda, mis kaasab uustulnukaid ja aktsepteerib
nende erinevusi, mis ühtlasi muutuvad suhtluse tulemusena. Kui toimub sotsiaalne
9

Põhineb Berry akulturatsioonimudelil (1990).
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kaasamine, siis tegutseja ei ole pigem uustulnuk, kes „peab“ lõimuma, vaid ühiskond,
mis kaasab uustulnukaid ja võimaldab uustulnukate osavõttu.
Kaasamine
Kaasamine on nüüdseks laialdaselt kasutatav mõiste, mis võimaldab vaimse
ja füüsilise puudega inimestel ühiskonnas osaleda. Nende ühiskonda
kaasamisega tekib suhtlus, mis pakub mõlemale poolele lisandväärtust.
Kaasav haridus on hariduse tüüp, mille puhul puudega lapsed on samas
klassis puudeta lastega. Lastevaheline suhtlus on kõigi jaoks rikastav.
Puudega lapsed saavad sellest keskkonnast kasu kognitiivses ja sotsiaalses
mõttes ning puudeta lapsed õpivad selliseid väärtusi nagu austus, sallivus,
empaatia ja vastutus. Nad tutvuvad ka põhimõttega, et kedagi ei jäeta
kõrvale. UNICEF väidab, et kaasavad süsteemid väärtustavad eri taustaga
õpilaste ainulaadset panust klassikeskkonda ja võimaldavad
mitmekülgsetel rühmadel kõrvuti areneda, millest saavad kasu kõik
(UNICEF, n.d.).
Ühiskond, mis kaasab uustulnukaid, pakub suurepärast võimalust positiivseks
lõimumiseks. Hea näide on olukord, kus elamisloaga noortel võimaldatakse õpilaste või
noorte täiskasvanutega koos elamukompleksis elada. Teine näide on see, et
suurettevõtted pakuvad noortele pagulastele töökohti. Need noored ei oska keelt veel
piisavalt hästi, et neid saaks tavamenetluse korras tööle võtta, kuid neile antakse
võimalus. Paljud spordiklubid on samuti uustulnukatele avatud. Selle kõige
õnnestumiseks võib olla vaja juhendamist, nagu juba mainitud, kuid need on
ühiskondades positiivsed algatused, mille eesmärk on uustulnukaid kaasata.
Vaatamata taolistele positiivsetele arengutele elamisloaga inimeste puhul, on ka palju
saatjata lapsi, kes elamisluba ei saa ja kes satuvad surve alla, et päritoluriiki tagasi
pöörduda.
7.4

Edasi reisimine

Saatjata lapsed taotlevad sageli varjupaika mõnes Euroopa riigis, mis ei ole nende
sihtkoht. Euroopa varjupaigasüsteem, sealhulgas Dublini määrus, sunnib pagulasi
taotlema varjupaika esimeses riigis, kuhu nad sisenevad, kuigi nende sihtkoht võib olla
kaugemal Euroopas. Sellistes riikides nagu Austria võivad lapsed aga olla valesti
informeeritud oma õigustest ja sellest, kuidas Dublin III määrust kohaldatakse saatjata
laste suhtes. Selle väärinfo tõttu on nad arvamusel, et Austriasse jääda ei ole võimalik
ja kui nad peaksid seda tegema, saadetaks nad tagasi Euroopa piiril asuvasse riiki.
Osaliselt sel põhjusel lahkuvad lapsed riigist ja reisivad edasi.
Transiit toimub sageli ebaseaduslikult ja on seega tegelikult põgenemise jätkamine.
Nagu kirjeldati esimeses peatükis, tehakse seda tihti seetõttu, et tahetakse reisida
edasi teise riiki oma pere juurde või olla riigis, kus on paremad töövõimalused. Viimane
võib olla seotud ka inimkaubandusega, kui noori sunnitakse reisima. Tuntud näiteks on
noored vietnamlased, kes üritavad väga ohtlikes tingimustes veoautode sees ja peal
Inglismaale siseneda. See lõppeb sageli halvasti, nagu juhtus 2019. aasta lõpus, kui
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Inglismaal leiti külmutusautost 39 surnukeha, sealhulgas saatjata laste omad.
Saatjata lapse motivatsioon jätkata rännet isegi väga ohtlikes tingimustes muudab
nõustamise sageli keeruliseks. Kui teha neile selgeks, et nad on juba sattunud või
satuvad olukorda, kus neid kasutatakse ära, ja et on ka teisi võimalusi, võib see
mõnikord panna neid plaane muutma. Abi võib olla ka ühenduse võtmisest nende
perekonnaga. Seda võib täheldada selgelt järgmise näite puhul. Rotterdami sadamas
kõrvaldas politsei juba kolmandat korda veoautost 15-aastase saatjata afgaani lapse.
Poiss ütles, et ta soovib taasühineda oma õega Inglismaal ja et isa oli käskinud tal edasi
proovida. Ta korrutas, et lõpetab üritamise, kuid pärast kolmandat korda ei uskunud
eestkostja teda enam. Niisiis korraldas ta poisi paigutamise turvalisse lastekodusse ja
teatas, et soovib võtta ühendust tema isa ja õega. Poiss ütles: „Te peate mu õe sellest
välja jätma, need probleemid ei puuduta naisi, aga te võite helistada minu vennale
Prantsusmaal.“ Vennaga konsulteerides ja isa nõusolekul algatati protsess poisi ja tema
venna seaduslikuks taasühinemiseks Prantsusmaal.
7.5

Tagasipöördumine

Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides eristatakse immigratsiooniseadustes alaealisi ja
täisealisi pagulasi. Elamisloata lastel on õigus vastuvõtule ja nende päritoluriiki tagasi
saatmine on lubatud ainult juhul, kui seal on adekvaatne vastuvõtt. Kui nad saavad
täisealiseks, siis eeldatakse, et nad suudavad iseenda eest hoolt kanda ja adekvaatne
vastuvõtt ei ole enam kriteerium. 18-aastaselt kaotavad nad varjupaika vastuvõtu
õiguse ja oodatakse, et nad lahkuvad riigist, või nad saadetakse välja.
Nende saatjata laste nõustamine, kes peavad tagasi pöörduma, on sageli väga raske,
kuid mitte ainult noore, vaid ka eestkostja jaoks, sest paljud eestkostjad arvavad, et
sunniviisiline tagasipöördumine ei ole kunagi peagi täiskasvanuks saava noore
parimates huvides. Noored, kelle puhul on taustal sageli perekond, jätkavad
võimalustele lootmist. Tagasipöördumisele järeleandmine tähendab loobumist
igasugusest lootusest.
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) pakub vabatahtliku riigist lahkumise
eest väikest rahalist hüvitist, kui täidetud on teatavad tingimused. Last võidakse ühtlasi
taaslõimumise tagamiseks nõustada seoses hariduse omandamise või ettevõtluse
alustamisega. See võib olla stiimul positiivse tagasipöördumisplaani koostamiseks.
Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet kohalik pagulasnõukogu.
Lapse jaoks on päritoluriiki tagasipöördumisel tohutuks eeliseks taasühinemine
pereliikmetega, kellest ta on olnud pikka aega lahus. Kogemused näitavad, et
tagasipöördumine on võimalik, kui nii laps kui ka tema perekond sellesse panustavad.
Perekonna panus on lapse pühendumise saavutamiseks hädavajalik. Kui perekond
nõustub tagasipöördumisega ja panustab tagasipöördumisplaani koostamisse, on
saatjata lapsel võimalik rikkumata auga tagasi pöörduda ja taas laiendatud perekonda
sulanduda.
Taanis on olnud positiivseid kogemusi, kus eestkostjad on alustanud dialoogi lapse
perekonnaga ja korraldanud lapse tagasipöördumise koos eestkostjaga. Lapse ja
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laiendatud perekonnaga ühiselt tagasipöördumisplaani koostamine on andnud häid
tulemusi. See hõlmab sageli võimaluste uurimist majanduslikult iseseisva tuleviku
rajamiseks. Hinnatakse kõiki päritoluriigi võimalusi ja seda, kuidas noor saaks enne
tagasipöördumist Euroopas koolitusvõimalusi kasutada. Kui plaan võimaldab saatjata
lastel rikkumata auga tagasi pöörduda, on saavutatud midagi ka perekonna jaoks.
Üks afgaani perekond ütles näiteks, et nende poeg ei saa naasta piirkonda, kus nad
elavad, sest Taliban on seal endiselt aktiivne. Ta võiks aga minna mujale ja elada
sugulaste juures. Kui ta tagaks, et tal on juhiluba ja teadmised autotehnikast, oleks tal
tulevikus head võimalused, eriti tänu IOM-i rahalisele toetusele. Seejärel võiks ta
hakata endale kuuluva kasutatud autoga taksojuhiks. Nii asjad läksidki. Kohe pärast
koolituse läbimist pöördus ta tagasi.
Julgustavaid näiteid on ka nn turvalistest riikidest pärit noorte puhul, kellel ei ole
mingit võimalust elamisluba saada ja kes on sageli aastaid Euroopas ringi rännanud.
Nad arvavad tavaliselt, et nad ei ole kodus enam teretulnud. Nad ju saadeti ometi ära,
näiteks seetõttu, et nende ema oli astunud uude suhtesse ja uues peres polnud neile
kohta või lihtsalt ei olnud piisavalt toitu. Üks Alžeeria poiss viibis mitmete
pisikuritegude eest alaealiste kinnipidamisasutuses. Ta ütles, et tal ei ole perekonda,
kuid sotsiaalmeedia otsing viis tema emani. Ema tuli sinna ja viis poja koju tagasi.
Mõlemad olid väga õnnelikud selle üle, et nad teineteist taas leidsid.
Noori ja nende perekondi on sageli väga raske tagasipöördumisele mõtlema
motiveerida. See võib olla osaliselt seotud asjaoluga, et teised mõjutavad neid. Kõik
teavad lugusid kellestki, kes sai lõpuks elamisloa, ja nii püsib lootus. See on mõistetav.
Lõppude lõpuks on enamik pagulasi pärit riikidest, kus on palju korruptsiooni. „Kui sul
on õiged kontaktid ja piisavalt raha, saad alati vajalikud dokumendid.“ See on samuti
tõsi, et mõned varjupaigataotlejad saavad lõpuks elamisloa, kui suudetakse näiteks
tõestada, et tegemist on tõesti lootusetu olukorraga, või kui kehtestatakse uus
immigrantidele amnestia andmise kava.
2013.–2014. aastal Kosovos koos peredega tagasi pöördunud 12–18-aastaste laste
kohta tehtud uuringu (Monitoring Returning Minors, 2014) tulemusel leiti, et 37%
lastest olid tõsised sotsioemotsionaalsed probleemid, mis olid tingitud
sotsiokultuurilise ja vanemliku keskkonna ebapiisavast kvaliteedist. Selle üks peamine
tegur oli asjaolu, et lapsed ei käinud koolis, kuna nad ei rääkinud enam oma emakeelt
või kool oli liiga kaugel ja transpordiks polnud raha. Kui lapsed ei saanud koolis käia,
puudusid neil sotsiaalsed sidemed eakaaslastega. Nende laste puhul võis täheldada
sageli depressiooni sümptomeid. Väikesed sekkumised, mille eesmärk oli lapsi
võimestada, aitasid kaasa nende heaolule. Mõned lapsed arvasid näiteks, et nad
tahaksid õppida kursusel selle riigi keelt, kus nad varem viibisid, näiteks prantsuse või
saksa, et õpitud keelt mitte unustada ja suurendada oma võimalusi huvitava töö
leidmiseks. Keelekoolis kohtusid nad seejärel teiste „tagasipöördunutega“. See
kontakt, lisaks sellele, et neil oli võimalik säilitada oma Lääne-Euroopa keele oskust,
osutus nende jaoks palju tuge pakkuvaks. Nad lõid tagasipöördunutele sotsiaalmeedia
grupi. See projekt näitas ühtlasi, kui tähtis on tagasipöördumist jälgida, sest
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teoreetiliselt võib tunduda, et kõik on hästi korraldatud, kuid tegelikkuses võib tulemus
olla pettumust valmistav ning organisatsioonidel, näiteks IOM-il, kohalikel
organisatsioonidel või eestkosteorganisatsioonidel, on võimalik sellisel juhul sekkuda.
Positiivseid kogemusi on saadud ka nende noorte abiga, kes on juba riiki tagasi
pöördunud. Pagulased on veendunud, et tagasipöördumine on ohtlik või väga
häbiväärne ja kahjustab perekonna au. Samuti võib olla raske realistlikult ette kujutuda
tagasipöördumisvõimalusi ja olukorda tagasipöördumisel. Sageli on möödunud palju
aega, asjaolud on muutunud või võimalusi leidub riigi mõnes teises osas, mitte seal,
kust noor on pärit. Nagu eespool mainitud, võib lapse perekonna abi olla väga
väärtuslik, kuid see kehtib ka noorte täiskasvanute puhul, kes on juba tagasi
pöördunud. Noorte, kes peavad nüüd tagasi pöörduma, kokkuviimine nendega, kes on
seda juba teinud, pakub realistlikumat ettekujutust sellest, milline võiks nende elu olla
pärast tagasipöördumist. See võib aidata neil hirmust üle saada ja vajaliku sammu
astuda.
Kuid kõik noored ei jõua sugugi nii kaugele ja meeleheide, mida nad tunnevad seoses
mõttega tagasipöördumisest, võib, tõeselt või vääralt, tohutud mõõtmed saavutada.
Noored võivad muutuda suitsiidseks, öeldes, et nad pigem surevad siin, kui pöörduvad
tagasi. See võib olla last nõustavale isikule väga raske. Ka nemad kogevad mõnikord
samasugust jõuetustunnet, millega seisavad silmitsi need noored.
Kui noor peab tagasi pöörduma, kuid ei tee koostööd ega taha oodata, kuni
migratsiooniamet ta sunniviisiliselt välja saadab, saab temast dokumentideta rändaja
ja ta hakkab elama riigis ebaseaduslikult. Ta peab varjupaigast lahkuma, tal ei ole
sissetulekut ja ta sõltub enda sotsiaalsest võrgustikust või organisatsioonidest, mis
toetavad dokumentideta inimesi. Organisatsioonid, mis on pühendunud lapspagulaste
toetamisele, peavad üldiselt täiskasvanuks saamisel ebaseaduslikult riigis viibimise
väljavaadet väga ebasoovitavaks.
7.6

Dokumentideta isikuna ebaseaduslikult riigis viibimine

Noored, kes on jõudnud vastuvõtus veedetava aja lõpuni ja kellel ei ole enam mingeid
õiguslikke võimalusi, on murettekitavas ja haavatavas olukorras. Neil on suur oht
sattuda ärakasutamise ohvriks, nagu prostitutsioon, ebaseaduslik uimastikaubandus
või ebaseaduslik töötamine.
Dokumentideta rändajate elu on Euroopas riigiti väga erinev. Näiteks Itaalia ja
Hispaania põllumajandussektoris on ebaseaduslike sisserändajate kasutamine
hooajatöötajatena levinud praktika. Need inimesed elavad sageli kohutavates
tingimustes ja saavad väga madalat palka. Paljud töötajad eelistavad seda päritoluriigis
valitsevale veelgi kehvemale olukorrale ja loodavad muidugi jätkuvalt parematele
võimalustele. On ka riike, kus dokumentideta rändajate töölevõtmine on karistatav ja
selle eest määratakse suuri trahve. Dokumentideta isikute elu on seal raskem ja neil on
suur oht sattuda ebaseaduslikku tööd tegema, nagu narkootikumide ja kanepi
tootmine või seksitööstus.
Noorte nõustamisel on oluline teavitada neid nende õigustest, kui neil pole

7 Enesega toimetulek

95

dokumente. Näiteks õigus tervishoiuteenustele, õigus teatada ärakasutamisest,
väärkohtlemisest ja inimkaubandusest ning võimalus IOM-i toetusel tagasi pöörduda.
7.7

Ayana lugu tema elust saatjata lapsena10

Ayana põgenes Burundist 8-aastaselt koos oma 19-aastase tädiga. Sellest ajast saati
on ta elanud Inglismaal. Tema tädi ei suutnud aga tema eest korralikult hoolt kanda ja
seetõttu sattus ta hooldusperre. Ayana selgitab:
„Ma mäletan veel koos oma tädiga elamist. See oli lõbus, kuid mõnikord ka
stressirohke ja kaootiline. Meil polnud tihti midagi süüa ja jäin pidevalt kooli hiljaks.
Olin 10-aastane, kui ma hooldusperre sattusin. Seal oli palju lapsi, sealhulgas pagulasi
nagu mina. Noh, ma ei ole kindel, mida selle kohta öelda. Ma arvan, et see oli peamine
koht, kus õppisin kohanema, mitte silma paistma ja inimesi mitte vihastama. Minu
meelest oli hoolduspere ema liiga vana ja lapsi oli liiga palju. Ta oli väga range ja ärritus
kergesti ning ta ei pakkunud kellelegi personaalset tähelepanu. Hakkasin end
ümbritsevast välja lõikama ja ütlesin endale, et ma suudan selle üle elada, kui annan
endast koolis parima.“
„Mu eestkostja käis mind aeg-ajalt vaatamas ja kui ta küsis, kuidas läheb, siis vastasin,
et hästi. Ma arvasin, et asjad peavadki nii olema ja et peaksin sellest maksimumi
võtma. Mu tädi ütles sama. Ta sõnas: „Siin on sul võimalik koolis käia, mida sa poleks
kodus kunagi teha saanud, nii et ole tänulik.“ Noh, kodus Burundis oli raske, mu ema
tapeti nagu paljud teisedki. Nägin seda oma silmadega, see oli kohutav. Pärast ravil
käimist on mul õudusunenägusid vähem olnud.“
„Olin selles hooldusperes, kuni sain 16. Mul läks koolis väga hästi ja tahtsin jätkata.
Olin võtnud eesmärgiks õppida õigusteadust, et saaksin aidata teisi pagulasi. Mul oli
sõber, kes oli saanud toetatud elamise programmi kaudu toa, ja tahtsin ka sama.
Saatjata lapsena oli mul mentor, kes oli valmis seda korraldama, ta uskus minusse isegi
siis, kui ütlesin, et tahan õppida õigusteadust. Samal ajal ütlesid mu hoolduspere ema
ja õpetajad, et ma ei oleks rumal, vaid peaksin olema õnnelik selle üle, kui mul on
võimalik elatist teenida ja enda eest hoolitseda.“
„Sellest ajast alates läks mul tõesti hästi. Tundsin end vabastatuna ja leidsin sõpru.
Töötasin restoranis ja koos rahalise toetusega, mida sain sotsiaalteenuste kaudu, oli
mul piisavalt raha. Mulle pakuti tuge ka rahaasjadega tegelemisel ja stipendiumi
taotlemisel. Kui sain 18-aastaseks, pidin hakkama iseseisvalt elama. Kolisin enda
korterisse ning õpin nüüd õigusteadust ja töötan samal ajal. Mul on sõbrad ja on olnud
ka poiss-sõpru. See on tore naabruskond, kus elab inimesi kogu maailmast –
Pakistanist, Somaaliast, Ghanast, Indiast. Ma ei tunne end siin teistsugusena, sest siin
on kõik erinevad. Keeruliste küsimuste korral saan alati kellegi poole pöörduda. Ma
tunnen tõesti palju inimesi. Mõnikord suhtlen veel oma kunagise mentoriga. Ta ütleb,
et ta on nii uhke, et mul koolis ja ka kõige muuga nii hästi läheb. Olen tegelikult ise ka
Ayana lugu ja nimi on privaatsuse tagamise huvides välja mõeldud, kuid kõik
kogemused põhinevad sellel, mida paljud saatjata lapsed on rääkinud.
10
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enda üle üsna uhke. Suutsin kasutada ära mulle antud võimalusi. Kui lõpetan oma
õpingud, tahan kõigepealt Burundisse sõita ja siis siin advokaadina tööle asuda.“
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Lapsed liikvel. Juhis saatjata lastega töötamiseks Euroopas
See juhend on koostatud kõigile, kes on seotud saatjata laste nõustamise ja
toetamisega, aga ka kõigile neile, kes on lihtsalt huvitatud sellest, kuidas
saatjata lapsed tulevad toime määratu ülesandega leida oma tee
tundmatus riigis pärast seda, kui nad on pidanud kogema sõda, vaesust,
põgenemist, traumaatilisi läbielamisi, kaotusi, ebakindlust ja võõrandumist.
Sisu põhineb paljude osalevate partnerite teadmistel ja aastatepikkustel
kogemustel, kes moodustavad praegu Euroopa eestkostevõrgustiku (EGN).
Töö nende lastega on andnud kõigile neile partneritele väärtuslikke
teadmisi sellest, millised need lapsed on ja mida nad vajavad.
Kõiki saatjata lapsi tuleks käsitleda ainulaadsena, mistõttu ei ole võimalik
kasutada selle haavatava ja mitmekülgse rühma puhul ühtset lähenemist.
Juhendi eesmärk on pakkuda lugejale arusaama laste tugevustest,
vajadustest ja emotsionaalsest pagasist. Teadmised nende taustast,
kultuurilistest erinevustest, nõustamisvajadustest, terviseprobleemidest ja
julgeolekuriskidest on hädavajalikud neile sobiliku nõustamise
võimaldamiseks. Kui ühendada eri Euroopa riikide kogemused nende
erinevate vaatenurkade, praktiliste kogemuste, teadmiste ja kirjandusega,
pakub see põhjalik juhend oskusi ja teadmisi, mis aitavad spetsialistidel
lapsi toetada. Selle juhendi järgimine tagab, et igal lapsel on juurdepääs
vajalikule nõustamisele ja toetusele, haridusele, elukohale ning
kohtlemisele, mis aitab tal saavutada piisava säilenõtkuse ja endaga
toimetuleku, et elada alates 18. eluaastast iseseisvalt.
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