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Eessõna

2008. aastal alustasime Sensoas tööd programmiga, millest 2010. aastal kasvas välja Sensoa
lipusüsteem (Sensoa Flag System). See on meetod laste ja noortega töötavatele spetsialistidele, mis aitab neutraalselt ja objektiivselt hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele kohaselt reageerida. Meetod töötati välja tihedas koostöös
flaami asjatundjatega ja seda toetas hoolekande-, tervise- ja perekonnaministeerium. Meetodit kasutatakse nüüdseks laialdaselt nii Flandrias kui ka Hollandis ning selle tõhusust tõendavad Genti ülikoolis ja Madalmaades läbi viidud hindamistulemused. Laste ja noortega töötavad
spetsialistid on meetodiga töötades leidnud, et suudavad paremini toime tulla laste ja noorte
seksuaalkäitumisega seotud juhtumitega.
Lipusüsteemi looja on Sensoa, Belgia flaamikeelses osas loodud seksuaaltervise organisatsioon. Meetod levis Hollandisse tänu organisatsioonile Movisie, mis on sotsiaalse arengu keskus ning lipusüsteemi Hollandis rakendamise loa omanik. Movisie on välja töötanud meetodi
kvaliteedihindamise süsteemi koos organisatsioonidele suunatud litsentside ja koolitajatele
mõeldud sertifikaatidega.
Lipusüsteemi algusaegadest peale on Sensoa ja Movisie seda edasi arendanud spetsiifilisemates valdkondades rakendamiseks. Nendeks on näiteks sport, noorsootöö, haridussüsteem ja
asendushooldus, kuid meetodit rakendatakse ka näiteks internetiga seotud seksuaalse kuritarvitamise (sekstimise) valdkonnas. Erivajaduste ja traumaanamneesiga laste ja noorte vajaduste tarbeks on välja antud meetodil põhinev väljaanne, mis kasutab lipusüsteemi soo- ja
kultuuritundlikul viisil – raamat „Väljaspool piire“ ilmus 2016. aastal Sensoa, Movisie ja Rutgersi
koostöö tulemusena.
8

Alates 2017. aastast töötab Rutgers (Hollandi seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste
organisatsioon) selle nimel, et muuta Sensoa lipusüsteem rahvusvaheliseks, otsides partnereid
teistes riikides ja abistades neid selle rakendamisel. Lähemat teavet projekti ja selles osalemise
kohta leiad veebisaidilt Flagsystem.org.

Tänusõnad

Soovin tänada kolleege Sensoast sisulise nõu ja abi eest lipusüsteemi väljatöötamisel ning
mulle osaks saanud toetuse eest.
Samuti soovin tänada kõiki (nii Belgias kui ka Hollandis), kes on oma töös tõepoolest hakanud
lipusüsteemi kasutama ning andnud meile selle edasiarendamise käigus väärtuslikku tagasisidet. Ilma nende kolleegideta ei oleks lipusüsteem kujunenud nii edukaks, kui see täna on.
Viimasena, kuid mitte vähem olulisena soovin tänada neid, kes aitasid mul lipusüsteemi selle
eestikeelse trükisena teieni tuua. Suur tänu professor James M. Day‘le tagasiside eest inglisekeelsele tõlkele ning eriline tänu kolleegidele Rutgersist, kes muutsid võimalikuks lipusüsteemi
rahvusvahelise edasiarendamise.

Erika Frans
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Seksuaalne areng
Seksuaalne areng on loomulik ja kõikide laste
ja noorte jaoks oluline. See algab varases eas
ja toimub kasvamise jooksul sammhaaval.
Täiskasvanute pakutav põhjalik teave ja toetus aitavad tagada, et see areng toimuks ilma
probleemideta.
Tavaliselt toimub seksuaalne areng sujuvalt,
kuid sageli esineb olukordi, kus astutakse
laste ja noorte seksuaalsetest piiridest üle.
Lubamatu seksuaalkäitumine, mida laste ja
noorte puhul nimetatakse kõige sagedamini
seksuaalseks väärkohtlemiseks või seksuaalvägivallaks laiemas mõistes1, on suur probleem. Kogu maailmas on umbes 20% tüdrukutest ja ligikaudu 8% poistest enne oma
18. sünnipäeva kokku puutunud mingit laadi
seksuaalvägivallaga (Pereda, Guilera, Forns &
Gomez-Benito, 2009). Need näitajad võivad
olla riigiti erinevad.
Lubamatu seksuaalkäitumine võib esineda
kergemas vormis, näiteks ahistavate kommentaaride ja soovimatute puudutustena,
kuid esineb ka raskemaid seksuaalvägivalla

1 Toimetaja märkus: Maailma Terviseorganisatsiooni määratluse kohaselt (2002) on
seksuaalvägivald igasugune seksuaalvahekord või seksuaalvahekorda astumise katse,
soovimatud seksuaalse alatooniga märkused
või lähenemiskatsed või muul moel isiku seksuaalsuse vastu sunni abil toimepandud teod
teise isiku poolt sõltumata tema suhtest ohvriga ükskõik millises kohas, sh kodus, tööl või
mujal. Seega sisaldab seksuaalvägivald laia
ringi vägivaldseid ja ekspluateerivaid käitumisakte inimese seksuaalsuse vastu.

vorme. Nendeks võivad olla näiteks kontrolli alt väljunud eksperimenteerimine laste
või noorte vahel või lubamatu seksuaalkäitumine täiskasvanu ja lapse vahel või noore
ja lapse vahel. Lubamatu seksuaalkäitumine
leiab aset kõikvõimalikes olukordades, milles
lapsed ja noored end leida võivad - kodus,
koolis, tänaval, vabal ajal ning nii lähisuhetes
kui ka nendest väljaspool.
On üldteada, et seksuaalvägivalla tagajärjed
võivad olla keerulised ja rasked, olenevalt juhtunu laadist ja tõsidusest. Sellel võivad olla
tagajärjed lapse ja noore seksuaalsele terviklikkusele, see võib kahjustada nende arengut
ja minapilti, mõjutada suhtemustreid ning
tuua nii lühi- kui ka pikaajaliselt kaasa kõikvõimalikke käitumis- ja terviseprobleeme.

Mida tähendab mõiste
„seksuaalne terviklikkus“?
Lapse seksuaalne terviklikkus tähendab lapse keha kindlat puutumatust.
Võtmepositsioonil on arusaam, et laps
võib ja suudab ise määrata, missuguseid lähenemiskatseid ta lubab, ning
last ei tohi sundida tegema midagi,
mida ta oma kehaga seoses teha ei
soovi. Mõiste „seksuaalne terviklikkus“
asetab kirjeldatud puutumatuse seksuaalsuse konteksti, kus lapsi õpetatakse seadma enda piire ja arvestama
ka teiste inimeste seatud piiride ning
ühiskonna väärtuste ja normidega.

Lubamatu
seksuaalkäitumise
toimumist
mõjutavad mitmesugused individuaalsed, sotsiaalsed ja muud taustategurid. Mõnda neist
teguritest saab mõjutada, näiteks laste ja
noorte toimetulekuvõime, seksuaalharidus ja
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selle kvaliteet, turvalisus, järelevalve jne. Viimase puhul mängib olulist rolli last toetavate
täiskasvanute valmisolek seksuaalkäitumise
teemal vestlemiseks ja erinevatele olukordadele asjatundlikult reageerimiseks, kuid ka
laste ja noortega tegelevate asjatundjate valmisolek nende teemadega professionaalseks
tegelemiseks oma igapäevapraktikas. Sensoa lipusüsteem toetab neid täiskasvanute
oskusi, hoides samal ajal fookuses tervet ja
turvalist seksuaalset arengut.

Hariduslik vaatenurk
Millal on laste ja noorte seksuaalkäitumine
probleemne? Kuidas tuleks laste seksuaalkäitumist hinnata ning milline peaks olema
täiskasvanu õige reaktsioon? Hariduses,
lastekaitses, spordis, noorsooteenuste valdkonnas ja asendushoolduses tegutsevad
spetsialistid on välja toonud, et neil on sageli
kõhklusi, mil määral on teatav käitumisviis
sobiv ning iseäranis - millal võib seksuaalkäitumine muutuda kahjustavaks? Enamasti
soovitakse ju asjatult probleeme mitte tekitada ja toetada ennekõike tervet arengut ja
positiivseid kogemusi (De Graaf, 2003).
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Lisaks sellele esineb sageli teatud küsimusi ja
kahtlusi, millele otsitakse vastust. Näiteks, kas
poiste käitumist tuleks hinnata teistmoodi kui
tüdrukute oma? Kuidas peaks käsitlema laste
ja noorte privaatsust? Missugused on selles
osas puuetega laste vajadused? Kuhu peaksime spetsialistina piiri tõmbama, kui küsimus
on lapse puudutamises, ja kui kaugele peaksime minema vestlustes? Nendes küsimustes
valitsevad erinevates meeskondades sageli
subjektiivsed normid ja reeglid, kuid puudu on
ühtne hariduslik lähenemine ja objektiivsed
kriteeriumid, mis tähendab, et hindamisprotsess on sageli meelevaldne. Laste seksuaalkäitumist käsitletakse sageli asjatundmatult
ja laste seksuaalkäitumise korrigeerimise
osas on mõnikord kolmanda poole arvamus

määravam kui lapse arengust tulenev vajadus
(Zwiep, 2008). Spetsialistid võivad muretseda
eeskätt vanemate probleemide pärast ning
kipuvad mõnikord olema tõrksad vajalikku
teavet jagama.

Tähelepanu asjatundjatele
Sellest hoolimata on oluline mõista, et vajadus
kaitsta uut laste ja noorte põlvkonda lubamatu seksuaalkäitumise eest on suurem kui
kunagi varem. Tekkinud on uued väljakutsed
ja riskid, nagu näiteks (lubamatu) seksuaalkäitumine internetis, mistõttu noored puutuvad seksiteemadega kokku aina varasemas
eas. Lisaks on probleemiks laste ja noorte
kasvav mitmekesisus, tohutud traumad, mida
on pidanud läbi elama pagulaslapsed, suur
hulk puuetega lapsi ja noori...
Terve ja turvaline seksuaalne areng on inimõigus ja spetsialistid soovivad anda sellesse
positiivse panuse. Lubamatut seksuaalkäitumist esineb igal juhul ning kui see toimub, ei
tohiks seda enam kalevi alla panna. Võime
pidada tõhusat ja konstruktiivset suhtlust selles valdkonnas on (tulevase) spetsialisti jaoks
möödapääsmatu.
Lipusüsteemist võib olla siinkohal abi: see
loob pedagoogilise vaatenurga ja annab keele,
mis võimaldab alustada eri osapooltega arutelu aina mitmekesisemates meeskondades,
aina erinevamate laste ja noorte ning nende
vanematega. Lipusüsteemi juhtpõhimõte on
toetada tervet seksuaalset arengut ja ennetada võimalikku kahju. Seksuaalkäitumine
võib olla kõike alates tervislikust ja lõpetades
problemaatilisega, kuid kui see kellelegi kahju
ei põhjusta, ei tohiks sellest probleemi teha.
Isegi kui lubamatu seksuaalkäitumine aset
leiab, on selle puhul parim läheneda pedagoogilisest vaatenurgast ja püüda käitumist
korrigeerida. Sel moel püüab lipusüsteem

Sissejuhatus

täita valdkonnas valitsevat tühimikku ning
murda seksuaalsusega seotud tabusid.

Ka lastele ja noortele endile
Ka laste ja noorte endi jaoks on lipusüsteem
meetod, mis aitab neil paremini areneda,
peegeldada oma käitumist ja teha selles
vajadusel korrektuure. Seksuaalne terviklikkus on siinkohal võtmetähtsusega, sest lapsi
suunatakse teadvustama ja analüüsima enda
ja teise inimeste seksuaalkäitumist teadlikult, austusega ja vastutustundlikult. Näiteks
mõtiskledes selle üle, mida nõusolek endast
täpsemalt kujutab või kui vaevumärgatavad
võivad olla sunduse märgid, saavad noored
teadlikumaks sellest, kui olulised on seksuaalset terviklikkust ümbritsevad sotsiaalsed
normid, ning suudavad seeläbi paremini hinnata nii enda kui ka teiste inimeste käitumist
ning seda teadlikult kohandada.
Selles raamatus vaatleme Sensoa lipusüsteemi aluspõhimõtteid. Raamat on mõeldud kõikidele inimestele, kes töötavad kuni
18-aastaste laste ja noortega.
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1. Lipusüsteemist lühidalt

1. Lipusüsteemist
lühidalt

Pärast selle peatüki lugemist
• teate, missuguste küsimuste ja probleemidega võimaldab lipusüsteem tegeleda,
• olete tuttav lipusüsteemi põhimõtetega.

1.1

Miks on lipusüsteemi
vaja?

Ema avastab oma 16-aastase poja 17-aastase tüdruksõbraga voodist. Öökapil lebab
pakk kondoome.
Kaks 13-aastast tüdrukut istuvad magamistoas voodil. Nad masseerivad teineteist
reite vahelt ja pealt ning naudivad seda.
15-aastane poiss näitab veebikaameras
peenist.
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Mida lastega töötavate spetsialistide või
vanematena niisugusest käitumisest arvata?
On see meie arvates tavaline, lubatav või
mõistame selle hukka? Teame, et lapsed
tunnevad enda ja teiste inimeste keha suhtes uudishimu juba noorest east alates. Nad
armuvad, tunnevad seksuaalseid tundeid ning
soovivad katsetada. Teatud seksuaalkäitumine on vastava seksuaalse arengu taseme
puhul kohane. Kas oskate välja tuua olukordi,
kus teatud käitumine on lubatud või vastupidi, keelatud? Millal muutub seksuaalne
käitumine lubamatuks? Ja kelle tõlgendusele
tuginedes otsustame, mis on vastuvõetav
või mitte? Kujutlege, et esimese näite puhul
leiab ema oma poja voodist vanema mehega.
Kuidas me olukorda sellisel juhul hindame?
Või kui teises näites on asjaosalised poiss
ja tüdruk? Või kas peaksime olukorda erinevalt hindama, kui ühel asjaosalistest esineb
intellektipuue? Kas see võib muuta ta hoopis
väärkohtlemise ohvriks?

Spetsialistidel on sageli keeruline tõlgendada laste ja noorte seksuaalset käitumist:
on see sobilik või mitte? Mõnikord on vastus
selge, kuid sageli on kahtlusi tekitava käitumise puhul peamine küsimus, kas nimetatud
käitumine kahjustab last ja kes on sellesse
kaasatud? Kas piiridest astutakse üle? Sageli
ollakse ka eri meelt, mis on lubatav ja mis
mitte. Võidakse arvata, et poiste seksuaalkäitumist tuleks tüdrukutest erinevalt hinnata,
või siis ollakse eriarvamusel lapse privaatsuse
ja tema abivajaduse osas. Meeskondades
puudub neis küsimustes sageli selgus ja järjepidevus. Üks olukorda raskendav tegur on
see, et seksuaalsusest rääkida on paljude inimeste jaoks keeruline.
Seega võib sama vahejuhtum kaasa tuua väga
erinevad reaktsioonid. Lisaks sellele tunnevad lastega töötavad spetsialistid tavaliselt
rohkem muret siis, kui asi puudutab haavatavaid lapsi ja noori. Kuidas me oma seisukohti
põhjendame? Kas vajame teistsugust reageerimise meetodit, kui olukord puudutab puudega lapsi ja noori? Kas vägivalla ohvriks langenud laste puhul tuleb teistmoodi läheneda?
Lipusüsteem aitab kõikidele neile küsimustele ja probleemidele lahendust leida. See
annab suunised laste ja noorte seksuaalkäitumise tõlgendamiseks ning pedagoogilise
vaatenurga ja keele, mille abil laste, noorte
ja nende vanematega juhtunust rääkida. Lähtutakse põhimõttest, et terve ja turvaline
seksuaalne areng on inimõigus ning vastava
ala spetsialistid suudavad seda positiivselt
toetada. Kokkuvõttes aitab see lastel ja noortel edukalt seksuaalse arengu etappe läbida
ja toetab nende toimetulekut lubamatu seksuaalkäitumise juhtumitega.

Lipusüsteemist lühidalt
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Näiteolukorrad ja joonised aitavad meetodit tutvustavatel koolitustel osalejatel arutleda konkreetsete pildil kujutatud olukordade
üle ja anda hinnang seksuaalkäitumise lubatavuse kohta. Rooliratas (joon. 1) annab
kriteeriumidest ja hindamisest selge ülevaate.

Vaba
tah
tlik
k

Võrdsus

Arengutabelis tuuakse vastavalt uusimatele
uuringuandmetele näiteid lapse või noore
(vanuses 0 kuni 18 eluaastat) earühmale vastava seksuaalkäitumise kohta.

k

A

Käitumise hindamisel kasutatakse kuut
kriteeriumi, nelja hindamiskategooriat
koos värviliste lippudega ja arengutabelit. Käitumist hinnatakse järgmiste kriteeriumide abil: nõusolek, vabatahtlikkus, võrdsus,
arengu- või eakohasus, taustasobivus ja mõju
eneseaustusele. Nende kuue kriteeriumi alusel otsustatakse, kas mingi konkreetne käitumine on lubatav ja aktsepteeritav (roheline lipp), mõõdukalt lubamatu (kollane lipp),
tugevalt lubamatu (punane lipp) või äärmiselt
lubamatu (must lipp). Kas ja kuidas ühele või
teisele käitumisele pedagoogilisest vaatenurgast reageerida, sõltub sellest, millisesse
kategooriasse käitumine eelnevalt liigitati.

Nõ

ole
us

us

Lipusüsteem aitab sobival viisil hinnata ja
edendada arutelu 0-18-aastaste laste ja
noorte (lubamatu) seksuaalkäitumise juhtumite üle ning leida sellele kohane vastus,
mis põhineb terve seksuaalse arengu toetamisel. Lipusüsteem aitab kaasa sellele, et
meeskondades tekiks järjekindel pedagoogiline ja professionaalne praktika. Meetodi eesmärk on kaitsta ja tugevdada laste ja noorte
seksuaalset terviklikkust.

Joonis 1. Rooliratas
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Lipusüsteemi sisu
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1.2

1.3 Lipusüsteemi eesmärk
Lipusüsteemi eesmärk on toetada loomulikku seksuaalset arengut ning kindlustada
ja tugevdada 0–18-aastaste laste ja noorte
seksuaalset terviklikkust. Selle tulemused on
järgmised.
• Lapsed ja noored suudavad seksuaalselt
enda eest seista. Nad oskavad hinnata, millal on seksuaalne käitumine sobilik ja millal
mitte, oskavad sel teemal suhelda ja kohaselt reageerida.
• Spetsialistid tunnevad, et on paremini suutelised loomulikku seksuaalset arengut
toetama ja sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist ohjama. Nad suudavad laste
ja noorte seksuaalkäitumist kohaselt hinnata, seda käitumist asjatundlikult koostöös arutada ning sellele vajadusel asjakohaselt reageerida.
• Valdkonna eest vastutajad saavad tagada,
et seksuaaltervise edendamise ja lubamatu seksuaalkäitumise ennetamisega seotud
abinõud on organisatsioonis jätkusuutlikud
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ja juhised mõistlikult kokku lepitud. Kollektiivis on ühine nägemus sellest, kuidas laste
ja noorte seksuaaltervist edendatakse ja
lubamatut seksuaalkäitumist ennetatakse,
kuidas vastavat metoodikat rakendatakse
ja jooksvalt hinnatakse vastavalt olukorrale.
Neid eesmärke vaadeldakse üksikasjalikumalt
2. peatükis.

1.4

Rahvusvaheline taust

Lipusüsteem ja selle eesmärgid haakuvad
laiema seksuaaltervise ja -õiguste edendamise ja seksuaalvägivalla ning laste ja noorte
ärakasutamise vastu võitlemisega. Järgnevalt
on toodud olulisemad selle valdkonna rahvusvahelised konventsioonid ja määratlused.
Seksuaaltervis (Maailma Terviseorganisatsioon, 2006)
Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud
kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse
heaolu seisund; see ei ole üksnes haiguse,
puude või häire puudumine. Seksuaaltervis eeldab positiivset ja lugupidavat lähenemist seksuaalsusele ja seksuaalsuhetele
ning võimalust nauditavateks ja turvalisteks
seksuaalkogemusteks, milles puudub sund,
diskrimineerimine ja vägivald. Seksuaaltervise
saavutamiseks ja säilitamiseks tuleb kõikide
inimeste seksuaalõigusi austada ja kaitsta.
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Seksuaalõigused (Maailma Terviseorganisatsioon 2006, uuendatud 2010)
Seksuaaltervise tagamine on seotud sellega,
mil määral inimõigusi austatakse, kaitstakse
ja teostatakse. Seksuaalõigused on seotud
teatud inimõigustega, mida rahvusvahelistes
ja kohalikes inimõigusi käsitlevates dokumentides, muudes konsensusdokumentides ja
riiklikes seadustes juba tunnustatakse. Sek-

suaaltervise tagamise seisukohast määrava
tähtsusega õigused on:
• õigus võrdsusele ja õigus olla vaba diskrimineerimisest
• õigus olla vaba piinamisest ning julmast,
ebainimlikust või alandavast kohtlemisest
või karistamisest
• õigus privaatsusele
• õigus võimalikult heale tervislikule seisundile (kaasa arvatud seksuaaltervisele) ja
sotsiaalsele turvatundele
• õigus abielluda ja luua pere ning astuda abiellu mõlema poole vabal ja täielikul
nõusolekul ning õigus võrdsusele abielus ja
selle lahutamisel
• õigus otsustada, kui palju ja millal saada
lapsi
• õigus teabele ja haridusele
• õigus arvamus- ja väljendusvabadusele,
ning
• õigus tõhusale õiguskaitsele põhiõiguste
rikkumise eest.
Olemasolevad inimõiguste sätted kohalduvad
ka seksuaalsusele ja seksuaaltervisele ja nii
on formuleeritud seksuaalõigused. Seksuaalõigused kaitsevad iga inimese õigust oma
seksuaalsust ellu viia ja väljendada ning nautida head seksuaaltervist, võttes samamoodi
arvesse ka kaasinimeste õigusi ning olles
kaitstud diskrimineerimise eest.
Hiljuti võttis seksuaal- ja reproduktiivtervise
valdkonna juhtiv rahvusvaheline valitsusväline
organisatsioon IPPF (ingl k International Planned Parenthood Federation, Rahvusvaheline
Pereplaneerimise Föderatsioon) vastu seksuaalõiguste deklaratsiooni.
Sellel rahvusvaheliselt aktsepteeritud inimõigustel põhineval deklaratsioonil on sarnane
struktuur nagu varasemal laialdast tunnustust
leidnud IPPFi seksuaal- ja reproduktiivõiguste
hartal. Ka see deklaratsioon hõlmab õigust
haridusele ja teabele.

Lipusüsteemist lühidalt

Lapse õigus teabele on sätestatud ka ÜRO
lapse õiguste konventsioonis, mis võeti
vastu 1989. aastal ja mis on sellest peale ratifitseeritud enamikus riikides. Selles sätestatakse sõnaselgelt õigus väljendusvabadusele
ning vabadusele otsida, saada ja anda mis
tahes liiki teavet ja ideid (artikkel 13). Artikkel
19 viitab liikmesriikide kohustusele tagada
lastele haridus, et kaitsta neid muuhulgas
seksuaalse väärkohtlemise eest.
Seksuaalharidus (Maailma Terviseorganisatsioon, 2010) on õpetus seksuaalsuse kognitiivsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete, suhetega seotud ja kehaliste aspektide kohta.
Seksuaalharidus algab varases lapseeas ning
kestab kogu nooruki- ja täiskasvanuea. Laste
ja noorte puhul on selle eesmärgiks toetada
ja kaitsta seksuaalset arengut. See annab
lastele ja noortele järk-järgult teadmised,
oskused ja positiivsed hoiakud, et mõista ja
nautida oma seksuaalsust, omada turvalisi ja
rikastavaid inimsuhteid ning võtta vastutus
enda ja teiste inimeste seksuaaltervise ja seksuaalse heaolu eest. See võimaldab neil teha
valikuid, mis tõstavad nende elukvaliteeti ja
annavad panuse kaastundliku ja õiglase ühiskonna heaks. Kõigil lastel ja noortel on õigus
saada eakohast seksuaalharidust.
Lanzarote konventsioon (2007)
Konventsiooni eesmärgid on:
a. laste seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise tõkestamine ning
selle vastu võitlemine;
b. seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise ohvriks langenud laste õiguste
kaitse;
c. laste seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise vastase riikliku ja
rahvusvahelise koostöö edendamine.
Lipusüsteem on eelkõige seotud konventsiooni 5. ja 6. artikliga.

Artikkel 5. Lastega kokkupuutuvate isikute töölevõtmine, koolitamine ja teadlikkuse suurendamine
1. Konventsiooniosaline võtab vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, et suurendada teadlikkust lastekaitse ja laste
õiguste kohta isikute hulgas, kes korrapäraselt puutuvad lastega kokku haridus-,
tervishoiu-, sotsiaalkaitse-, kohtu- ja
õiguskaitsesektoris ning spordi-, kultuurija vaba aja üritustel.
2. Konventsiooniosaline
võtab
vajalikke
seadusandlikke või muid meetmeid, mis
tagavad, et lõikes 1 nimetatud isikutel on
asjakohased teadmised laste seksuaalse
ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise, selle kindlakstegemise vahendite
ning artikli 12 lõikes 1 mainitud võimaluse
kohta.
3. Konventsiooniosaline võtab vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid kooskõlas
oma riigi õigusega, mis tagavad, et korrapäraseid kokkupuuteid lastega eeldavatele
kutsealadele pääsemise tingimused kindlustavad, et sellistele kutsealadele kandideerivad isikud ei ole süüdi mõistetud laste
seksuaalses ärakasutamises või seksuaalses kuritarvitamises.

Artikkel 6. Laste teavitamine
Konventsiooniosaline võtab vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, et tagada laste
teavitamine põhi- ja keskhariduse omandamise ajal nende arenguastmele kohandatud
viisil seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse
kuritarvitamise ohust ning vahenditest, mille
abil end kaitsta. Seda teavet, mida jagatakse vajaduse korral koostöös vanematega,
antakse koos üldisema seksuaalteabega,
pöörates erilist tähelepanu ohuolukordadele,
esmajoones uue teabe- ja suhtlustehnoloogia kasutamisega seotud olukordadele.
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Pärast selle peatüki lugemist
• mõistate lapsi ja noori puudutavaid lipusüsteemi eesmärke,
• mõistate valdkonna töötajatele suunatud
lipusüsteemi eesmärke,
• mõistate valdkonna eest vastutajatele suunatud lipusüsteemi eesmärke.
Lipusüsteemis kasutatav metoodika keskendub asjatundlikule abile kolmel tasandil:
sihtrühma tasand (lapsed ja noored), professionaalne tasand (asjatundjad) ja organisatsiooni tasand (kollektiivis rakendatavad
praktikad).
Sihtrühma tasand: lapsed ja noored tulevad seksuaalses arengus hästi toime
Programmi eesmärgid
1. alaeesmärk: lapsed ja noored suudavad
hinnata, millal on teatud seksuaalkäitumine
lubatav ja millal mitte.
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Lapsed ja noored
• teavad, et igas vanuses esinevad iseloomulikud seksuaalsed tunded ja seksuaalkäitumine;
• mõistavad, et seksiks on vaja partneri
nõusolekut;
• mõistavad, et seks peab olema vabatahtlik
ning kedagi ei tohi survestada;
• mõistavad, et seksuaalsuhted peavad olema võrdsed;
• mõistavad, et seks on teatud kohtades ja
taustsüsteemides võimalik ja mõnes mitte;
• mõistavad, et enesele ei tohi seksiga kahju
teha.
2. alaeesmärk: lapsed ja noored suudavad
ennast kohaselt väljendada ja suhelda seksuaalsuse ja piiridega seotud küsimustes.

Lapsed ja noored
• suudavad esitada küsimusi;
• oskavad oma soove ja tundeid väljendada;
• oskavad hinnata teise inimese soove ja piire;
• on võimelised keelduma soovimatust seksuaaltegevusest;
• oskavad abi küsida.
3. alaeesmärk: lapsed ja noored oskavad
lubamatule seksuaalkäitumisele kohaselt reageerida.
Lapsed ja noored
• tunnevad erinevaid võimalikke viise, kuidas
lubamatule seksuaalkäitumisele reageerida;
• mõistavad erinevate reageerimisviiside mõjusid;
• teavad, kuhu abi saamiseks pöörduda.
Raske puudega laste ja noorte puhul ei ole
need eesmärgid alati saavutatavad. See
tähendab, et nende toimetulek ja võime
enese eest seista jääb piiratuks ning sel puhul
on oluline toetava täiskasvanu asjatundlikkus.
Professionaalne tasand: asjatundjad tunnevad end pädevalt eakohase ja lubatava
seksuaalkäitumise toetamisel ja lubamatu seksuaalkäitumise ohjamisel
1. alaeesmärk: asjatundjad oskavad seksuaalkäitumist professionaalselt hinnata.
Asjatundjad
• mõistavad, et järkjärguline seksuaalne
areng on laste ja noorte arengu normaalne
osa, isegi kui tegu on haavatavate laste ja
noortega;
• rakendavad lubatava seksuaalkäitumise
kriteeriume, võttes arvesse punkte, mida

Mida püütakse lipusüsteemiga saavutada?

tuleb seoses haavatavate sihtrühmadega
silmas pidada;
• rakendavad seksuaalkäitumise hindamise
juhiseid õigesti, võttes arvesse sihtrühma
haavatavust, ning jõuavad lõpptulemusena
õige lipuni.
2. alaeesmärk: asjatundjad on võimelised arutama seksuaalkäitumist kõikide osapooltega.
Asjatundjad
• oskavad lapse/noorega vestlust alustada
sobival ajal ja kohas vastavalt tema (emotsionaalsele, kognitiivsele ja suhtlusalasele)
tasemele;
• oskavad seksuaalkäitumisest rääkida ka
muude täiskasvanute ja asjatundjatega
(toetavate täiskasvanute, ekspertide, valdkonna eest vastutajatega);
• oskavad seksuaalkäitumisest rääkida vanemate või lapse/noore esindajatega.
3. alaeesmärk: asjatundjad suudavad rakendada sobivat pedagoogilist lähenemist.
Asjatundjad
• reageerivad pedagoogiliselt kohasel ja
konkreetset sihtrühma arvestaval viisil;
• loovad sobiva olustiku, kus on kõik võimalused kohase käitumise õpetamiseks;
• suhtuvad elutervelt vastava sihtrühma seksuaalsusesse ja seksuaalse õppimise protsessidesse;
• suunavad vajadusel lapsi ja noori edasi teiste spetsialistide juurde abi saama.
Organisatsiooni tasand: valdkonna eest
vastutavad inimesed tagavad vajalikud
tingimused, et seksuaaltervise edendamisega ja lubamatu seksuaalkäitumise
ennetamisega seotud praktikad organisatsioonis oleksid jätkusuutlikud ja põhjendatud.

1. alaeesmärk: organisatsioonil on ettekujutus, kuidas laste ja noorte seksuaaltervist
edendada ja lubamatut seksuaalkäitumist ära
hoida.
Valdkonna eest vastutaja
• sõnastab peamised alusväärtused, millele
nimetatud poliitika tugineb;
• põhjendab, miks need alusväärtused on
olulised;
• tegeleb asjakohaselt praktikate kvaliteedi,
lubamatu seksuaalkäitumise ennetamise ja
juhtumitele reageerimise viisidega;
• algatab protsessid, mis toetavad vajalikul
määral kõiki osapooli.
2. alaeesmärk: organisatsioon suudab need
praktikad mitmesuguste jätkusuutlike meetmete ja sekkumiste abil ellu viia.
Valdkonna eest vastutaja
• rakendab jätkusuutlikke meetmeid eri valdkondades (haridus, hooldus, kokkulepped
osapoolte vahel, majutus, asjatundjate
pädevus ja suhtlus) või julgustab vastavaid
professionaalseid algatusi;
• kaasab püsivalt olemasolevad edukalt toimivad praktikad ning võimaldab edulugudel
levida teiste osapoolte praktikatesse.
3. alaeesmärk: organisatsioon vastutab poliitika regulaarse hindamise ja kohandamise
eest.
Valdkonna eest vastutaja
• annab probleemile sise-eeskirjades alalise
koha;
• võtab probleemi regulaarselt päevakorda;
• vastutab olemasolevate praktikate hindamise ja kohandamise eest.
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Pärast selle peatüki lugemist
• olete kursis kuue hindamiskriteeriumiga,
• teate, millest lähtutakse kriteeriumide täidetuse hindamisel.
Seksuaalkäitumise juhtumite hindamisel tugineb lipusüsteem aluskriteeriumidele – need
on sotsiaalsed väärtused, mis põhinevad
õigustel, seadustel ja sotsiaalsetel tavadel.
Kui need kriteeriumid on täidetud, saame
rääkida tervest seksuaalkäitumisest. Seega
ei tohi käitumine põhjustada kahju ei inimesele endale ega ka teistele isikutele. Põhitähelepanu on inimesel, kes käitumise eest
kõige enam vastutab.
Kuue kriteeriumi alusel määratakse käitumisele (või mõtetele ja tunnetele) üks lippudest.
Kui kõik kriteeriumid osutavad lubatud käitumisele (ja ainult siis), antakse käitumisele
roheline lipp. Olenevalt täitmata kriteeriumide arvust ja lubamatu käitumise raskusest
määratakse käitumisele kollane, punane või
must lipp.
Nimetatud kuut kriteeriumi vaatleme põhjalikumalt allpool. Teatud asjaolusid, mida tuleb
kaaluda haavatavate sihtrühmade puhul, on
kirjeldatud 6. peatükis.
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Nõusolek
Terve seksuaalkäitumise tuvastamise
esimene kriteerium on vastastikune
nõusolek. See tähendab, et mõlemad
osapooled peavad andma täieliku
teadliku loa ja nõusoleku seksuaaltegevuseks. Kui üks pool jätab teise ebakindlasse olukorda, eksitab või tüssab
teda või käib talle liialt peale, ei saa
eeldada nõusoleku olemasolu.

Vabatahtlikkus
Teiseks kriteeriumiks on vabatahtlik osalemine. Kui laps/noor sooritab
seksuaalakti või nõustub sellega vastu
oma tahtmist, ei ole tegu vabatahtliku
osalemisega. Sama kehtib ka siis, kui ta
sunnib teist inimest niisuguseid tegusid tegema, veenab või survestab. Isegi
vähene survestamise ja jõu kasutamine tähendab, et tegevuses ei osaleta
vabatahtlikult - näiteks kellegi veenmine seksuaalvahekorras olemiseks ja
manipuleeriv käitumine, millest noored
ei pruugi otsekohe aru saada. Seega
võib vastu tahtmist osalemine hõlmata
võrgutamist, premeerimist, tasu ja
lubaduste kasutamist, kuid ka näiteks
ähvardusi, väljapressimist ja vägivalda.

Võrdsus
Võrdsus tähendab, et osapooltel on
võrdne võim, ilma et teine pool teda
kontrolliks või survestaks. Seega peavad
pooled olema selgelt võrdväärsed, kui
asi puudutab muu hulgas näiteks vanust,
teadmisi,
intelligentsust,
välimust,
võimu, elukogemust, küpsust või staatust. Pooled peavad mis tahes seksuaalses suhtluses võrdselt kokku sobima
nõnda, et üks pool ei domineeri teise
üle. Ebavõrdsuse korral esineb reaalne
võimu kuritarvitamise ja domineerimise
oht, isegi kui see on alateadlik.

Hindamiskriteeriumid

3.1
Arengu- või eakohasus
Eale või arengutasemele sobilik käitumine tähendab, et laps või noor ilmutab
seksuaalkäitumist, mida võib tema eas
või tema bioloogilisel, psühholoogilisel,
sotsiaalsel ja emotsionaalsel arengutasemel inimeselt oodata. See põhineb teadusuuringutel, mida on arvesse
võetud ka arengutabelis. Arengu all
peame silmas järkjärgulist protsessi,
mille käigus muutuvad lapsed ja noored suuteliseks aina keerukamaks ja
sotsiaalselt aktsepteeritavamaks käitumiseks. See toimub paljudes üksteisele
tuginevates etappides.

Taustasobivus
Käitumine on ebasobiv, kui see kaasinimesi šokeerib, on eemaletõukav või
solvav. Seetõttu on oluline taust, milles
vastav seksuaalkäitumine aset leiab.
Avalikus kohas, kus viibib ka teisi inimesi, kehtivad avaliku moraali reeglid.
See on nii näiteks suguelundite ja rindade paljastamise ning ühemõttelise
seksuaalkäitumise (žestide, sõnade,
liigutuste, joonistuste) puhul. Kui niisugune käitumine leiab aset intiimses
keskkonnas või täielikus privaatsuses,
ei häiri see kedagi ning sekkumine ei
ole vajalik. Samuti võivad siin rolli mängida kultuurilised erinevused.

Mõju eneseaustusele
Lisaks kõikidele ülal toodud kriteeriumidele on oluline, et käitumine ei kahjustaks lapse või noore eneseaustust.
Seksuaalkäitumine võib olla füüsiliselt,
psühholoogiliselt või sotsiaalselt kahjulik lapsele või noorele endale. Ta võib
tunda end alandatuna, saada haiget,
sattuda riskiolukordadesse, mõistmata
täielikult, missugused on ta enda soovid ja piirid. Noor võib olla ebaturvalises vahekorras või muuta end ohtude
ja vägivalla poolt haavatavaks.

Nõusolek

Mõlemad pooled annavad oma täieliku teadliku nõusoleku ja loa. Vastastikuse nõusoleku
nõutavad tingimused on järgmised (AACAP,
1999; Ryan & Lane, 1997).
• Mõlemad pooled mõistavad ettepanekut
selgelt ja üheselt. Nad teavad täpselt, mis
võib juhtuda või hakkab juhtuma.
• Kõik teavad, mida tema peres, eakaaslaste
seas, kultuuris või vastavas olukorras kohaseks käitumiseks loetakse, ning kõikidel
osalistel on samad teadmised ja arusaamad.
• Kõik on kursis seksuaalkäitumise võimalike
negatiivsete tagajärgedega, nagu valu, karistus, häbimärgistamine, rasedus või haigus.
• Valitseb vastastikune lugupidamine ja üksmeel ning vahekorrast on võimalik keelduda
tagajärgi kartmata.
• Mõlemad pooled langetavad otsuse vabatahtlikult (vt ka vabatahtliku osalemise alajaotis).
• Kõik mõistavad vastastikuse (intellektuaalse ja emotsionaalse) nõusoleku põhimõtet.
Vastastikuse nõusolekuga seoses tuleb vaadelda järgmisi punkte.
• Nõusolekut väljendatakse sageli mitteverbaalselt ning see võib kontakti jooksul
muutuda, nõusolekut võib ka tagasi võtta.
Lastel ja noortel on seega keeruline nõusolekut puudutavaid signaale õigesti hinnata, ise selgeid signaale saata ning peatuda
kohe, kui miski teises pooles tõrget tekitab.
• Teekond tundmatusse: kuna seksuaalkogemused lisanduvad tasapisi ja aja jooksul,
esineb noorte seksuaalelus aegu, mil nad
avavad end uutele kogemustele ja kokkupuudetele. Nad saavad seega vaid osaliselt
hinnata, mida see seksuaalne kogemus
neile anda võib või kas see neile meeldib.
• Teisele inimesele naudingu pakkumine: olukordades, kus noor nõustub teatud tüüpi
seksuaaltegevusega püüdlikkusest, näiteks
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armastuse tõttu, ise seda samas nautimata. Sellisel juhul pärineb motivatsioon
seksuaalsete tegevustega nõustuda pigem
sellest, et ei soovita teist inimest solvata,
tahetakse talle rõõmu teha või teine pool
palub seksi ning partner tuleb talle kaastundest või isegi süütundest vastu.
• Kui keegi nõustub vastu tahtmist vahekorda astuma, et vältida „midagi hullemat“,
siis on tegemist nõustumisega hirmu tõttu
(see pole sama, mis tegelik vaba nõusolek).
Tuntakse, et keeldumine võib kaasa tuua
kõige hullema: üldise kontrolli kaotamise
olukorra üle ehk vägistamise või vägivalla
tarvitamise. Nii juhtub peamiselt siis, kui
eelnevalt on oldud nõus teatud seksuaalkäitumisega ning seejuures on tehtud seda
viisil, mis on teises inimeses tekitanud teatud edasised ootused. Või kui nõustutakse
seksuaalkäitumisega, kartes kaaslaselt negatiivset reaktsiooni. See leiab sageli aset
ka vastavasisuliste eelnevate negatiivsete
kogemuste olemasolul.
• Kui tarbitud on alkoholi või narkootikume,
võib nõusolek olla ebausaldusväärne, kuna
tõkked on kadunud ja piire ei seata sageli
tõhusalt.

3.2
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Vabatahtlikkus

Vabatahtliku ja sunniviisilise tegevuse piiri
ei ole selgelt sõnastatud. „Sundi“ tõlgendatakse kui „võimu kuritarvitamist, pistise andmist, vägivallaga ähvardamist või hirmutamist
eesmärgiga saavutada koostöö või allumine“
(AACAP, 1999). Seega ei ole vabatahtliku osalemisega tegemist, kui laps või noor sooritab
seksuaaltegevusi või nõustub nendega, ilma
et ta ise neid sooviks. Sama kehtib ka siis,
kui ta sunnib teist inimest niisuguseid tegusid tegema, veenab või survestab neid. Asi ei
puuduta vaid pealesunnitud seksuaalvahekorda, vaid ka pealesunnitud suudlemist ja
mis tahes muud seksuaaltegevust, mida teine
inimene ei soovi.

Tahtevastane osalemine võib hõlmata võrgutamist, premeerimist, tasu ja lubadusi, kuid
samas ka ähvardusi, väljapressimist ja vägivalda. Soovimatu osalemise tagasihoidlikumad ja vähemmärgatavad vormid on võimu
kuritarvitamine, manipuleeriv käitumine, pettus, võrgutamine, lubaduste andmine, preemiad ja eakaaslaste surve. Saladuse pealesurumine on samuti äärmuslik sunnimeetod.
Sellel kontiinumil edasi liikudes näeme sundi,
ähvardusi ja väljapressimist. Spektri äärmises
osas esineb kehalist vägivalda ja ähvardusi
(Ryan & Lane, 1997).
Kui noor leiab end olukorrast, kus ta ei suuda
pääseda survest kellegagi seksuaalvahekorda astuda, ja kui survestatakse asja salajas
hoidma, siis loetakse seda äärmuslikuks survestamiseks.
Samuti ei ole vabatahtlikud olukorrad, kus
rolli mängib sekundaarne kasu või kahju. Kui
noor ootab teatavat preemiat (raha või tähelepanu) või kui seksist keeldumisega kaasnevad negatiivsed vihjed, isegi kui neid ei öelda
otse välja, vaid antakse kaudselt mõista, on
samuti tegemist sunni, survestamise või tahtevastase osalemisega.
Sageli on noortel tohutu surve olla seksuaalselt aktiivne ning senikaua, kuni noor seda ei
ole, ei loe eakaaslased teda täielikult endaga
samal tasemel olevaks. See võib suurendada
riski, et noor ei võta oma piire piisavalt tõsiselt ning hakkab tegelema seksuaalkäitumisega, milleks ta valmis ei ole.
Vabatahtliku osalemisega seoses tuleb vaadelda järgmisi asjaolusid.
• Varjatud survestamismeetodid ei ole alati nähtavad ning neid saavad hinnata vaid
vastavates olukordades osalejad. Siin on
oluline asja hoolikalt vaadelda ja küsimusi
esitada.
• Inimesed ise survestavad ennast mõnikord:
„Arvan, et peaksin suutma või tahtma seda

Hindamiskriteeriumid

teha.“ See ei ole iseenesest väär, kuna võib
aidata oma piire ümber seada ja laiendada.
Kuid sel võib olla ka negatiivne mõju.
• Vabatahtlik osalemine ei ole tagatud ka
siis, kui tarvitatakse alkoholi või narkootikume, kuna sellisel juhul on inimeste enesekontroll madalam.

3.3

Võrdsus

Selleks, et saaksime rääkida tervest seksuaalkontaktist noorte inimeste vahel, peab see
olema mõlemale osapoolele võrdne. Võrdsus
tähendab, et kahel noorel inimesel on võrdne
võim, ilma et teine pool teda kontrolliks või
survestaks (AACAP, 1993). See tähendab,
et pooled peavad olema võrdväärsed oma
vanuse, teadmiste, intelligentsuse, välimuse,
võimu, elukogemuse, küpsuse või staatuse
poolest. Pooled peavad mis tahes seksuaalses suhtluses võrdselt kokku sobima nõnda,
et üks pool ei domineeri teise üle. Ebavõrdsuse korral esineb reaalne võimu kuritarvitamise ja domineerimise potentsiaal, isegi kui
see on alateadlik. Sellisel juhul seisneb küsimus selles, millal saab võrdsuse puudumisest
probleem (Ryan, 1997).
Vanus on laste ja noorte puhul võimu ebavõrdsuse oluline indikaator. Mõned näited
vanusevahega seotud ebavõrdsusest on
seksuaalne läbikäimine 17-aastase poisi ja
12-aastase tüdruku vahel või 11-aastase
lapse seksuaalse alatooniga mängud neljaaastase lapsega. Teada on, et poisid, kes on
juba varasest east (alla 14-aastaselt) saanud
seksuaalkogemusi, osalevad hiljem suurema
tõenäosusega lubamatus seksuaalkäitumises
(De Graaf jt, 2012).
Vanuseline erinevus võib mõnikord mängida väiksemat rolli kui arenguline erinevus.
Kaheksa-aastane tüdruk võib vabalt olla mängukaaslaseks mitte väga arenenud 12-aas-

tasele poisile. Samas kaks kaheksa-aastast
võivad oma arengus olla väga erinevad. Alla
13-aastaste laste eakohastes ja loomulikes
seksuaalsetes mängudes on laste vanusevahe
enamasti kõige rohkem kaks-kolm aastat.
Üldiselt aktsepteeritud põhimõte on, et kui
pooled on arengu poolest piisavalt võrdsed,
võib vanusevahe pikeneda ka viiele aastale
ilma, et seksuaalsed mängud tingimata probleemiks osutuksid (Waites, 2005).
Lubamatu seksuaalkäitumise puhul ei ole
alati lihtne välja selgitada, kes on vastutav
isik. Valdkonna töötajad loevad vanemat osalist sageli ka kõige enam vastutavaks. Sageli
see nii ongi, kuid mitte alati. Ettevõtlikud ja
domineerivad lapsed võivad vanemad, nõrgemad ja/või passiivsemad lapsed tasakaalust
välja lüüa. Oluline on iga (suure) vanusevahega üksikjuhtumi puhul hoolikalt kontrollida,
mil määral on vanem laps nooremat mõjutanud, ning kas võis olla ka vastupidi. Samuti
ei ole alati iseenesestmõistetav see, et poisid „räägivad tüdrukud ära“ - võib juhtuda ka
vastupidi.
On ka muid võrdsust iseloomustavaid näitajaid, mis võivad olla vähem märgatavad ning
võivad esile kerkida enne igasuguse seksuaalse kontakti toimumist. Rühma juhiks või
bossiks olemine või rollimängu käigus antav
roll („Mina olen kuningas, sina oled teenija“
või „Mina olen arst, sina oled patsient“) on
sildid, mis muudavad pooltevahelise võrdsuse
ebamääraseks. Peenemad erinevused määravad, kuidas üks laps võtab endale teise ees
võimupositsiooni, hoolimata sellest, et mõlemad lapsed on võrdsed.
Ebavõrdsust võivad suurendada muudki tegurid. Oluline on mõista mõju, mida avaldavad
populaarsus ja minapilt. Haavatavuse ja ärakasutamiseni võib viia see, kas laps on rohkem või vähem populaarne, ennast kehtestav
või passiivne, eneseteadlik või ebakindel.
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Võrdsusega seoses tuleb arvestada järgmist.
• Nagu ülal märgitud, ei ole võrdsust alati
võimalik selgelt kindlaks teha ning see sõltub paljudest teguritest.
• Kui üks pool tarvitab alkoholi või narkootikume, on kuritarvitamise oht suurem.
• Sotsiaalmeedia kasutamisel võib juhtuda,
et keegi ei avalda ausalt oma vanust. Noor
arvab, et suhtleb eakaaslasega, kuid teine
pool on palju vanem (tuntud ka kui lapse
peibutamine ehk ingl k grooming). Ka noored ise ei märgi oma vanust alati ausalt.

3.4

Arengu- või eakohasus

Lapse arengutase määrab paljuski seda, kuidas me seksuaalkäitumist hindame. Just nagu
kõndima õppiv laps ei suuda otsemaid kahel
kindlal jalal seista, on mõnevõrra praktikat ja
õpikogemust tarvis ka inimese seksuaalarengus. Laps ei saa käima õppida ilma, et aegajalt kukuks. Ka seksuaalkäitumist õpitakse
kukkudes ja taas tõustes.
Selleks, et noorte ja laste seksuaalkäitumist
lipusüsteemis lippude alla liigitada, on loomulikult oluline mõista, missugune on terve
laste ja noorte seksuaalkäitumine erinevates
arenguetappides.
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Laste seksuaalne areng järgib üldjoontes
sama mustrit, kuid võib eri laste puhul toimuda erinevas tempos. Leitakse, et enamiku
laste seksuaalne areng kulgeb enam-vähem
kindlaksmääratud sammudena, kuna see on
sõltuv bioloogilisest ja hormonaalsest arengust, mis järgib üpriski kindlat plaani.
Seksuaalne areng toimub osalt kindlaksmääratud arengumustri tõttu, kuid ka õppimise
ja kogemuste lisandumise tõttu vanemaks
saades – see toimub küllaltki universaalse
süsteemi alusel (vähemalt meie kultuuris/
ühiskonnas). Lapsed õpivad ja mõistavad järkjärgult, missugune seksuaalne käitumine-

kellega, kus ja millal - ei ole kohane. Nad saavad aina paremini aru seksuaalse käitumise
motiividest ja mõjudest. Seksuaalse mängu ja
eksperimenteerimise kaudu loovad nad aina
selgema pildi erinevatest seksuaalkäitumistest ning kui kõik läheb hästi, omandavad
nad üha enam suhtlemis- ja suhtesolemise
oskusi. Tavaliselt näitavad lapsed üles eakohast seksuaalkäitumist, näiteks koolieelses
eas lapsed mängivad arsti või puudutavad
ennast, nooremas koolieas lapsed mängivad
seksuaalseid mänge ja armumist, teismelised
tegelevad seksuaalfantaasiate ja suudlemisega ning alates 15. eluaastast omandatakse
aina enam seksuaalkogemusi. Igal põlvkonnal
on iseomased väljendusviisid - näiteks veel
üsna hiljuti ei olnud sellist nähtust nagu sekstimine.
Siiski leidub ka lapsi, kelle areng ei kulge erinevatel põhjustel tavapäraselt. Siis rakendatakse arengu- või eakohasuse kriteeriumi.
Näiteks võivad lapse bioloogiline ja intellektuaalne vanus olla erinevad, mis tähendab,
et välismaailma silmis käitub laps sobimatult.
Nende laste puhul lähtutakse arengutabelist ning kohaldatakse standardeid kooskõlas
lapse võimetega. Sellest hoolimata hindab
välismaailm last tavaliselt tema füüsilise välimuse järgi.
Arenguga seoses tuleb silmas pidada järgmisi
punkte.
• Kuigi laste seksuaalne areng käib tavaliselt
üldjoontes sama rada, puutuvad lapsed ja
noored oma arengu käigus kokku ka „uute“
seksi- ja suhtevormidega. Selles osas on
uuringud alati tegelikust olukorrast sammu
võrra maas. Noored kasutavad massiliselt
sotsiaalmeediat ning seetõttu on loomulik, et ka nende seksuaalsuhtlus käib samu
kanaleid kaudu. Tagajärgi arvestades ei ole
see alati hea mõte.
• Umbes 20% lastest näitavad üles mittenormatiivset arengut, jätavad mõne etapi
vahele või läbivad need tavapärasest kiire-
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mini. Osa neist lastest ilmutab sagedamini
riskikäitumist. Üksikasjalikum tähelepanu
nende seksuaalse arengu vajadustele on
nende toetamise seisukohast oluline.
• Teisest küljest on 20% kriteerium teataval
määral meelevaldne. Osa lastest on homoseksuaalsed või lesbilised. See ei tähenda,
et nende seksuaalne areng oleks problemaatiline. Ka neil noortel, kes hakkavad
seksuaalsete tegevustega tegelema keskmisest tunduvalt hiljem, ei ole arenguprobleeme. Seega kui arengust rääkides kasutatakse väljendit „enamik lapsi ja noori“, on
oluline teha vajalikke mööndusi.

3.5

Taustasobivus

Taustast oleneb, mis sobib ja mis ei sobi. Teatud seksuaalkäitumine on ühes kontekstis
sobiv, kuid teises mitte. Näiteks lubab kool
tavaliselt vähem seksuaalset käitumist kui
kodu. Avalikus kohas, kus viibib ka teisi inimesi, kehtivad nn avaliku moraali reeglid. See
on nii näiteks suguelundite ja rindade paljastamise ning ühemõttelise seksuaalkäitumise (žestide, sõnade, liigutuste, joonistuste)
puhul. Kui taoline käitumine leiab aset intiimses keskkonnas või täielikus privaatsuses,
ei häiri see kedagi ning tingimusel, et muud
kategooriad on kaitstud, ei ole sekkumine
vajalik. Näiteks oma privaatses magamistoas
eneserahuldamine on normaalne, kuid kui
seda tehakse ühiselamutoas, kus magavad ka
teised, võib see olla problemaatiline. Seega
peavad lapsed õppima, millal nad midagi teha
tohivad ja millal mitte.
Tausta puhul tuleb silmas pidada järgmist.
• Seksuaalkäitumiseks on tarvis teataval
määral privaatsust. Eneserahuldamine on
normaalne seksuaalkäitumine, kuid ühiselamutoas teiste juuresolekul ei ole see
soovitatav ning muutub probleemiks.

• Perekondlik kontekst, subkultuur ja kultuur
(etnilised, religioossed, kultuurilised, isiklikud väärtused ja normid), milles lapsed ja
noored elavad, mõjutab seda, mil määral
loetakse käitumist ja sotsiaalseid suhteid
vastuvõetavaks. Näiteks keskkonnas, kus
seksuaalsust loetakse millekski räpaseks ja
problemaatiliseks, on igasugune seksuaalkäitumine probleem. Teisest küljest, seksualiseeritud peredes, kus seksuaalsusele
ei seata peaaegu mingisuguseid piiranguid,
võidakse aktsepteeritavaks lugeda ka vastuvõetamatut seksuaalkäitumist. Mida
enam nähakse seksuaalsust kultuurisiseselt
kui paljunemisfunktsiooni, seda enam karistatakse ja keelatakse mittereproduktiivset seksuaalset tegevust. Seetõttu võivad
reeglid lastele ja noortele olla üpris ebaselged ning sõltuda konkreetsest kontekstist.
„Tädi Carla juures tohin paljana basseini
minna, aga kodus mitte...“
• Lapsed ja noored võivad mõnikord tunda
seksuaalse tegevusega „vahele jäädes“ tohutut piinlikkust, eriti kui nad ei oska veel
hinnata, kuidas sellele reageeritakse. Neil
on õigus privaatsusele. Kui seksuaalsust
ümbritseb tabu, siis mõnikord ei toimu käitumise sobivat korrigeerimist, mis on vajalik
sotsialiseerumiseks, tagasisideks ja sekkumiseks. Seksuaalsus ei ole üksnes midagi
privaatset ja individuaalset, vaid areneb
ajas ning seda kogetakse osana suhtlusest
kaasinimeste ja ühiskonnaga.
• Mõned taustsüsteemid on iseenesest kõrge
riskiga, mis tähendab, et „kohane seksuaalkäitumine“ ei ole selgelt kindlaks määratud. Näiteks traditsioonilistes kogukondades, kus seoses mehelikkuse, naiselikkuse
ja seksuaalsusega valitsevad konservatiivsed vaated, on lubamatu seksuaalkäitumise toimumise risk kõrgem ning elukorraldus
pakub vähe privaatsust.
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3.6

Mõju eneseaustusele

On oluline, et laps või noor ei kahjustaks oma
eneseaustust. Seksuaalkäitumine võib olla
ka lapsele või noorele endale seksuaalselt,
füüsiliselt, psühholoogiliselt või sotsiaalselt
kahjulik. Ta võib tunda end alandatuna, saada
haiget, sattuda riskiolukordadesse, mõistmata täielikult, missugused on ta enda soovid
ja piirid.
Noor võib olla ebaturvalises seksuaalvahekorras või muuta end ohtude ja vägivalla
poolt haavatavaks. Samuti võib noor endale
või teistele kahju teha teiste inimeste piire
ületades - võidakse esitada kaebusi, suhted
võivad saada kahjustada, maine võib saada
määritud.
Seoses eneseaustusega tuleb silmas pidada
järgmist.
• Käitumise tagajärgi on mõnikord võimalik
hinnata alles pika aja järel. Lapsed ja noored ei mõtle kunagi kuigi pikalt ette.
• Psühholoogilist või sotsiaalset kahju võivad
tuua tõrjumine, alandamine, süüdistamine,
häbistamine või kaebamine, kõrvalejäetus,
kiusamine või võimalikud negatiivsed tagajärjed. See muutub sageli ilmseks alles aja
möödudes.
• Samuti võib kahju teha tunne, et ollakse
millekski kohustatud või oma seksuaalõiguste kasutamises tõkestatud.
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4. Esimene samm:
käitumise hindamine
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4. Esimene samm:
käitumise hindamine

Pärast selle peatüki lugemist olete kursis järgmisega.
• Seksuaalkäitumise hindamine
• Arengutabeli kasutamine
• Lippude erinevused
• Lipu määramisel esinevad raskused

Inimesed kipuvad andma nähtule tõlgenduse,
lähtudes oma isiklikust taustast, standarditest ja väärtustest, muredest ja hirmudest.
See tõlgendus võib olla õige, kuid võib samas
ka tegelikkusest väga kaugele jääda. Allpool
on näide, mis seda ilmestab.

Mil viisil võime saada andmeid (probleemse)
seksuaalkäitumise kohta? Mõnikord oleme
ise olnud pealtnägija ning saanud käitumisviisi (osaliselt) vaadelda. Siiski juhtub palju
sagedamini, et saame teabe teistest allikatest. Juhtumit võidakse esitada konkreetse
tõlgendusena ja see võib määrata, kuidas juhtumit lõppkokkuvõttes hinnatakse. Oluline on
saada toimunust võimalikult objektiivne pilt.

16- ja 17-aastane poiss tabatakse hooldusasutuses
ühe
poisi
magamistoas
oraalseksilt. Küsimusele, kas tegevus toimus vastastikusel nõusolekul, järgneb vastuseks surmvaikus. Kõik oletavad, et tegu
on seksuaalvägivallaga. Samas on võimalik ka see, et poisid on suhtes ja tegu on
täiesti aktsepteeritava käitumisega, millelt
nad lihtsalt nende õnnetuseks tabati. Ainus
viis tõde välja selgitada on olukorra kohta
küsimusi esitada ilma suunavate küsimuste
ja eelarvamusteta.

4.1

Faktide väljaselgitamine

Kui peame hinnangu andma olukorrale, kus
võib tegemist olla lubamatu seksuaalkäitumisega, on esimene küsimus: „Mis täpselt
juhtus?“ Peame võimalikult tõhusalt välja selgitama, mis toimus, võtmata endale samas
kohtuniku rolli.

Käitumise kirjeldamine
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Vaadeldava käitumise täpne ja objektiivne
kirjeldamine võib olla keeruline. Kipume kiiresti laste käitumist tõlgendama hakkama.
Seda tehes omistame käitumisele võimaliku
põhjuse, uurimata, kas see on ka tegelikult
probleem. Samuti on keeruline käitumist kirjeldada, andmata selle hinnangut. Käitumine
võib meile tunduda meeldiv või ebameeldiv.
Sellised seisukohavõtud on subjektiivsed ja
muudavad käitumise tuumani jõudmise raskeks. Samuti mängib siinkohal rolli spetsialisti
kogemuste pagas (Sipman, 2014).

Jääge faktide juurde
Kui asi puudutab lapsi ja noori, kes oma noorest east või madalast arengutasemest tulenevalt ei suuda ise enda eest kõnelda, on
siiski oluline selgitada välja võimalikult palju
selle kohta, mis täpselt juhtus. Püüdke saada
toimuvast võimalikult selge pilt, algatamata
samas „ülekuulamist“. Oluline on, et te ei
tegutseks isiklike normide ja väärtuste alusel
ja selle põhjal, mida ise olukorrast arvate või
mis teie arvates võis juhtuda. Püüdke võimalikult suurel määral faktide juurde jääda. Vastavate kriteeriumide hindamisel võivad abiks
olla näidisküsimused (vt tabel lk 38–39).
Lipusüsteemi põhimõte on reageerida mitte
isiklike tunnete, normide ega väärtuste, vaid
etteantud kriteeriumide alusel. Loomulikult
on võimalik, et andsite juba sündmuse toimumise ajal esialgse emotsioonidest juhitud
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vastuse. See ei pea ilmtingimata probleemiks saama. Saate ka hiljem oma reaktsiooni
juurde tagasi pöörduda ja seda kriteeriumide
alusel täpsustada.
Ainus viis faktid välja selgitada on olukorra
kohta küsimusi esitada või olukorda jälgida
ilma suunavate küsimuste ja eelarvamusteta.

Vaadelge põhjalikult ja esitage
küsimusi
Olukorra korralikuks hindamiseks on kasulik
kriteeriume lähemalt täpsustada. Abiks võivad
olla järgmised vaatlusjuhised ja otseküsimused.
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Kas andsid nõusoleku?
Kas näitasite välja, et olete nõus / ei ole nõus? Kuidas?
Kas sul on mulje, et teine inimene nägi või kuulis seda ning sai aru?
Kuidas sa sellest aru said?
Kas kontrollisid oma arvamust nõusoleku olemasolu kohta? Millal?
Kas märkasid, kas see (tegevus) oli hea või mitte?
Kas teine inimene andis sellest märku? Kuidas?

Kas olukord on piisavalt rahulik?

Kas osapooled vaatavad teineteisele otsa / kuulavad teineteist (kas
võimalik on positiivne suhtlusvorm)?

Missugune on suhtluse kvaliteet?

Kas osapooled on võimelised üksmeelele jõudma?

Kas on tõendeid joobest, otsustusvõime puudumisest?

Kas osapoolte füüsilises jõus, bioloogilises arengus, vaimses küpsuses
või intelligentsuses on märkimisväärset ebavõrdsust?

Kas asjaolud viitavad domineerimisele?

Kas esineb arvulist ebavõrdsust?

Kas nende positsioonis, staatuses, populaarsuses või võimus on
ebavõrdsust?

Kas see ei olnud meeldiv? Mis ei olnud meeldiv?

Oli see kena, nauditav? Mis oli nauditav?

Mis oleks juhtunud, kui oleksid keeldunud? Kui teine pool oleks
keeldunud?

Kas tundsid, et saad ka keelduda?

Kas oled lubanud või saanud tasu?

Kas oled teist asjaosalist hirmutanud / kas ta on sind hirmutanud?

Kas sina oled / teine isik on midagi nõudnud? Kuidas?

Kas sul oli tunne, et võid kaaslasele vastu hakata?

Kes haaras initsiatiivi?

Kas üks teist oli boss? Või oli teil mõlemal asjas võrdne sõnaõigus?

Võrdsus

Kas kasutatud on kehalist vägivalda (tõukamine, sikutamine, karjumine)?

Kas esineb manipuleerivat käitumist?

Kas rakendatud on sõnalist survestamist või vägivalda?

Kas kasutatud on relva?

Kas üks asjaosaline otsib tähelepanu?

Kas üks asjaosaline on materiaalsete tasude või rahaga kergesti
ahvatletav?

Kas sinu hinnangul on üks asjaosalistest niisuguseks käitumiseks
võimeline?

Kas on olnud varasemat survestavat, välja pressivat või ähvardavat
käitumist?

Vabatahtlikkus

Kas andsid eelnevalt märku, mis tegevus hakkab järgnema?

Kas küsisid nõusolekut?

Kas kumbki naudib seda tegevust?

Otseküsimused asjasse puutuvatele lastele või
noortele
Nõusolek

Kas asjasse puutuvad isikud paistavad lõõgastunud ja rõõmsad?

Käitumise vaatlemine
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Kas oled selle olukorraga seonduvate ohtudega kursis?

Kas on kohti, kus seda on lubatud teha? Kus need on?

Kas oled kursis sellega, mis on siin lubatud ja mis mitte?

Kas hoolitsesid selle eest, et keegi sind ei segaks? Kuidas?

Kas oled oma turvalisuse eest piisavalt hoolt kandnud? Kuidas?

Kas oled eemale läinud, nii et teised sind ei näe (selle tegevuse ajal)?

Kas kannatad tagajärgede all või muretsed nende pärast?

Kas asjas on osalenud inimesi, kes on saanud viga, hakanud kartma või
sunnitud vaikima?

Kas noor inimene on teadlik ohtudest või teda ähvardavatest
negatiivsetest tagajärgedest?

Kas olemas on oht?

Kas olemas on usalduse reetmise risk?

Kas tegevusega kaasneb kasu või kahju?

Missugune võiks olla sinu jaoks võimalik tagajärg?

Oled sa juhtunuga rahul?

Kas oled õnnelik? Kas sul on sellega seoses hea tunne?

Kas tunned kahetsust, häbi, süüd või kurbust?

Kas tegevus kahjustab kuidagi sotsiaalseid suhteid?

Kas asjas osaleb vihaseid, agressiivseid inimesi?

Kas sul on sellega seoses positiivsed või negatiivsed tunded?

Kas on võimalik, et tegevus kahjustab kuidagi osapoolte tervist?

Mõju eneseaustusele

Kas laps või noor on teadlik ohust, mida see taustsüsteem (nt internet)
kaasa toob?

Kas privaatsus on võimalik?

Kas see taust soosib katsetamist?

Miks sa seda teed (mis mõju soovid saavutada)?

Mis varasemad kogemused sul sellega on?

Kus sa oled seda varem kuulnud või näinud?

Taustasobivus

Kas olemas on koht ja aeg, milles osapooled saavad neid tegevusi teha
täielikus privaatsuses?

Kas laps või noor on nende reeglitega tuttav?

Kas on olemas selged ja ühesed reeglid selle kohta, missugune
käitumine on vastavas kontekstis vastuvõetav?

Kas oled seda varem teinud? Kuidas ja kellega?
Oled sa näinud teisi lapsi seda tegemas?

Mida sa tegid?

Kas on olemas selgitus, miks asjaosaliste käitumine arengutabelile ei
vasta?

Otseküsimused asjasse puutuvatele lastele või
noortele
Arengu- või eakohasus

Missuguses arengutabeli osas konkreetne käitumine asub?

Käitumise vaatlemine

Esimene samm: käitumise hindamine
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Käitumise hindamine

Faktid käitumise kohta on tuvastatud. Seejärel anname hinnangu sellele, mil määral võib
käitumine olla problemaatiline. Problemaatilisena näeme järgmisi käitumisega seotud
asjaolusid.
• Teistele põhjustatava võimaliku kahju
ulatus. Siin tugineme oma oletustes sellele, mida teame lastele omaks saanud vägivalla ja väärkohtlemise traumeerivatest
mõjudest. Raskusastme määravad mitmed
tegurid:
– seksuaalkäitumise liik: kestus, sagedus,
füüsilise kontakti ulatus;
– individuaalsed tegurid: ohvri isikuomadused - tema vanus, sugu, probleemid;
– kogemus:
emotsionaalne
kogemus
(hirm), omistatavad jooned (hoiakud) ja
toimetulekustrateegia (oskused);
– suhtetegurid: suhe toimepanijaga, toimepanijate arv ja survestamise määr;
– kontekstilised tegurid: kas isikul oli olemas kohene tugi, salatseti või eitas isik
oma keskkonda, kombineerituna muude
väärkohtlemise vormidega.
• Kas esines lubamatu käitumine: kas
käitumine on loomuliku seksuaalse arengu
seisukohalt vastuvõetav ja kas see on antud kontekstis kohane või mitte?
• Kahju enesele: kas isiku käitumine võib
kaasa tuua kahjulikke tagajärgi talle enesele?
• Toimepanija hinnang: kas see inimene
suudab mõistlikult hinnata, kas käitumine
on aktsepteeritav või mitte?
Kokkuvõttes, käitumine võib olla suuremal või vähemal määral problemaatiline.
Seda loetakse probleemsemaks, kui:
• see on aset leidnud korduvalt;
• see on toimunud pikema aja jooksul;
• seksuaalkontakt oli agressiivsem (nt penetratsioon);
• ohver oli noorem või haavatavam;

• esineb rohkem hirmu ja negatiivseid hoiakuid;
• toimepanija(te) ja ohvri vahel oli suurem
võimuerinevus ning kasutati rohkem sundi;
• keskkond oli vähem toetav ja rohkem
ohtlik;
• normi rikuti raskemalt;
• ja/või käitumisel on ohvrile või toimepanijale kahjulikumad tagajärjed.
Hindamise eesmärk on võimaldada järjepidevat pedagoogilist reageerimist, mis vastaks
olukorra tõsidusele, põhineks analüüsil ja
võimaldaks käitumist parandada. Seega on
õige pedagoogilise hinnangu andmine oluline. Kasutatavad kriteeriumid aitavad anda
neutraalsemat ja objektiivsemat hinnangut,
et jõuda üksmeelele ja anda kõikidele asjaosalistele mõistlik selgitus.
Tegelikkuses kohtame mõnikord ülereageerimist ja tarbetult karistavat reaktsiooni.
Sõnum, mille lapsed ja noored selle tulemusena saavad, on see, et seksuaalkäitumine ei
ole aktsepteeritav ja toetavale täiskasvanule
ei saa midagi usaldada. See suurendab veelgi
teemat ümbritsevat tabu, mis haridussüsteemis üha enam kanda kinnitab. Seejärel
suunduvad lapsed ja noored muude allikate
ja inimeste juurde ning väärtuslikud võimalused pedagoogiliseks sekkumiseks on tuulde
lastud.
Ei ole mõistlik üle reageerida olukordades,
kus laps imiteerib keelekasutust või käitumist, mida ta on näiteks internetis näinud.
Teisest küljest võib reaktsiooni puudumine
käitumist tahtmatult toetada või põlistada.
Seega peitub võti reageerimise viisis ja selles,
kuidas käitumisest vestleme ilma seda hukka
mõistmata. Vt 5. ptk „Teine samm“.
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Juhised kohaseks hindamiseks
Seksuaalkäitumise (lubamatuse) hindamisel
tuleks järgida järgnevaid juhiseid.
Kriteeriumide kasutamine
• Hinnata tuleb käitumist, mitte noore inimese isikuomadusi.
• Hinnangu andmisel tuleb alustada algatava
ja/või kõige enam vastutava isiku käitumisest. Selleks isikuks võib olla kõige vanem,
kõige intelligentsem, kõige aktiivsem isik.
– Kui asjasse on segatud kaks noort või
last, hindame arengut ja eneseaustust ka
selle lapse või noore seisukohalt, kes käitumise algatas.
– Kui asjasse on segatud täiskasvanu, on
tema alati vastutav. Siin kasutame käitumise hindamiseks esimest kolme kriteeriumi. Lisaks:
• Vaatleme arengu kriteeriumi täiskasvanu vaatenurgast. Küsime endalt, kas
täiskasvanu peaks (oma vanuse või kogemuse põhjal) mõistlikult teadma, kas
vastav käitumine on aktsepteeritav või
mitte.
• Eneseaustuse puhul hindame, kas
käitumisel on täiskasvanule enesele
kahjulikke mõjusid.
Lipu määramine
• Kui kõik kriteeriumid osutavad lubatavale
käitumisele, siis on tegu rohelise lipuga.
Kui kasvõi üks kriteeriumidest ei ole täidetud, siis ei saa käitumisele määrata rohelist
lippu.
• Lipu värvi (kollane, punane või must) määrab lubamatuse aste. Selle teadasaamiseks
hindame järgmisi aspekte.
– Ohvrile potentsiaalselt põhjustatava kahju määr: selle määravad peamiselt kõrvalekalded nõusoleku, vabatahtlikkuse ja
võrdsuse kriteeriumidest. Samuti tuleb
arvestada tegureid nagu kordumine, kestus, sagedus, võimalik penetratsioon.

– Arengu ja konteksti suhtes normist kõrvale kaldumise määr.
– Mil määral toob käitumine tegevuse
toimepanija(te)le negatiivseid tagajärgi.
– Mil määral peaks käitumise algatanud
isik mõistlikult teadma, missugused võivad olla teise inimese jaoks tagajärjed.
Kui tegevuse toimepanija ei ole võimeline seda hinnangut andma, on hindamine
vähem range.
• Kui üks kolmest esimesest kriteeriumist ei
ole selgelt täidetud, saame rääkida kuritarvitamisest (vt joon. 2, tumehall ala).
See on oluline, kuna taolistes olukordades
peame tegelema ka võimalike ohvritega
ning sellest tulenevalt on soovitatav olla
asjaga tegelemisel ja sellele reageerimisel
eriti ettevaatlik.
• Olukordade standardsel hindamisel ei võeta alati arvesse konkreetseid olusid või
haavatavust põhjustavaid arengutegureid.
Kui käitumine on selle tulemusena muutunud ohtlikumaks või riskantsemaks, võib
lipu värv erineda maksimaalselt ühe värvuse
võrra, näiteks kollasest lipust saab punane
või rohelisest kollane.
– Vaatleme näiteks alljärgnevat olukorda. Kaks 13-aastast tüdrukut istuvad
magamistoas voodil. Nad masseerivad
teineteist reite vahelt ja pealt ning naudivad seda. Kui kõik kriteeriumid on täidetud (OK), on tegu rohelise lipuga. Kui
ühe tüdruku jaoks on traumeeriva mineviku tõttu raske piire seada, võib olukord
muutuda „ohtlikumaks“ ning saab seega
kollase lipu.
Muud asjaolud, mida kaaluda
• Kui vähegi võimalik, tuginege hindamisel
vaatluse või küsitlemise teel kujundatud
objektiivsele hinnangule. Selleks kasutage
kriteeriumi kontroll-loendit. Isegi kui see
on vastuolus teie isiklike tunnetega, kontrollige asjaolusid kriteeriumide või kontrollloendi alusel.
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• Laske oma hinnang üle vaadata ka kolleegidel või muudel osapooltel, kes kasutavad
sama meetodit, kuid on võib-olla teistsuguse vaatenurgaga.
• Pidage meeles, et laste või noorte lubamatu seksuaalkäitumine võib olla signaal,
mis viitab varasemale kuritarvitamisele või
muule probleemile või toob hoopis välja hariduse puudujäägid.
• Võimalik lähenemine:
– Hinnangut võib anda mitut moodi. Eelistatavalt peaksite alustama kriteeriumide
läbi vaatamisega, sel juhul võib suuremat
tähtsust omistada esimesele kolmele
(nõusolek, vabatahtlikkus, võrdsus). Kui
nõusolek, vabatahtlikkus ja/või võrdsus
selgelt puudub, on meil tegemist seksuaalse kuritarvitamisega.
– Samuti võite olukorda vaadelda arengutabeli alusel, kus on mitmeid näidisolukordi, või võrrelda olukorda näidistega,
mis on toodud jooniste ja juhtumikirjelduste osas.

4.3

Arengutabeli
kasutamine

Arengutabel on täiendav tööriist lipusüsteemi
kasutamisel. See võib aidata õigesti hinnata
seksuaalkäitumist teatud vanuses. Saate ülevaate sellest, mida teaduskirjanduses teatakse laste ja noorte seksuaalkäitumisest.
Siin vaadeldakse seksuaalkäitumist põhja-

likult ning tutvustatakse ka taustategureid,
nagu teadmised, normid ja väärtuste arenemine, kehapilt jne. Antud on viited allikatele.
Tabeli koostamisel on püütud järgida alljärgnevat loogikat.
• Mis kehtib enamiku laste ja noorte puhul
ja on kõikide kriteeriumide alusel lubatav?
Selle alla kuulub käitumine, mille puhul ei
ole üle astutud vastastikuse nõusoleku,
vabatahtlikkuse ja võrdsuse printsiipidest,
mida seostatakse loogiliselt inimese arenguetapiga ja mis on lubatud ka taustasobivust ja kõnealuse isiku eneseaustust arvestades. Kirjeldused on toodud rohelise
lipu all.
• Kui üks kriteeriumidest ei ole täidetud, näiteks kui tegevus ei toimu piisavas privaatsuses või kui asjaomaste isikute vahel on
liigne ebavõrdsus, leiate selle näitena mõne
teist värvi lipu alt.
• Kui mõõdukalt lubamatut käitumist (kollane) korratakse, muutub lipp punaseks.
Siinkohal töötame eelduse alusel, et pedagoogiline reaktsioon on toimunud ja see on
avaldanud parandavat mõju.
Arengutabelis (lk 93) on toodud ka
• !-signaalid: toodud on näited lubamatust
seksuaalkäitumisest, mis võib olla kuritarvitamisele viitav märk. Võimalikud muret ja
lapses negatiivseid emotsioone (hirm, häbi)
tekitavad asjaolud saavad samuti tähiseks
hüüumärgi. Hüüumärk märgib hoiatust ning
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Joonis 2
Roheline

Kollane

Punane

Must

OK

+-OK

-OK

- -OK

Vabatahtlikkus

OK

+-OK

-OK

- -OK

Võrdsus

OK

+-OK

-OK

- -OK

Arengu- või eakohasus

OK

+-OK

-OK

- -OK

Nõusolek

Taustasobivus

OK

+-OK

-OK

- -OK

Mõju eneseaustusele

OK

+-OK

-OK

- -OK
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vastavad näited on toodud kollase ja punase lipu all. Kuna niisuguseid olukordi tuleb
hinnata hoolikamalt, on lisatud hüüumärk.
• Emotsionaalne areng: emotsionaalse arengu skaala (Claes & Verduyn, 2012) kirjeldab
emotsionaalset arengut etappide kaupa 13
valdkonnas. Oleme oma arengutabelisse lisanud näiteid kõige olulisematest seksuaalsusega seotud valdkondadest, nt „toimetulek oma kehaga“, „suhted emotsionaalselt
oluliste inimestega“, „eakaaslastega toimetulek“, „suhtlus“, „emotsioonide eristamine“, „moraalne areng“ ja „emotsioonide
juhtimine“.
Kui olete pärast lippude ja kriteeriumide kasutamist hinnanguni jõudnud, kuid soovite seda
veel kontrollida, otsige arengutabeli vanusekategooriast võrreldavat näidet.

4.4

Lippude iseloomustus

Lipud
Lipu värvus tähistab käitumise lubatavust või
lubamatu käitumise raskusastet. Värvus tuleneb neljast aspektist.
1. Võimaliku kahju ulatus ja tagajärjed ohvrile.
2. Mil määral on normist üle astutud. Normideks on privaatsusnorm (taustasobivus) ja
arengunorm (arengu- või eakohasus).
3. Mil määral põhjustab teo toimepanija enesele kahju.
4. Mil määral peaks teo toimepanija olema
teadlik piiridest, millest ta üle astub.

Roheline käitumine
Lipusüsteemi kohaselt on tegu rohelise (lubatava, aktsepteeritava) käitumisega, kui 1) on
olemas selge vastastikune nõusolek, 2) puudub survestamine või sund (käitumine on
vabatahtlik), ja 3) pooled on võrdsed. Käitu-

mine peab olema ka 4) seksuaalsele arengule
kohane ja 5) toimumise taustale sobiv, ega
tohi 6) põhjustada lapse või noore eneseaustusele kahju.
Näited
• Kolmeaastased mudilased, poiss ja tüdruk, on kodus ning kallistavad ja musitavad teineteist, riietavad teineteist lahti,
vaatavad ja puudutavad teineteist, mängides näiteks arsti või kodu.
• Viieaastane laps stimuleerib voodis käega
või millegi vastu hõõrudes oma suguelundeid.
• Üheksa-aastane laps näitab üles huvi
erootiliste piltide vastu.
• Kaks 13-aastast tüdrukut istuvad magamistoas voodil. Nad masseerivad teineteist reite vahelt ja pealt ning naudivad
seda.
• 15-aastane tüdruk masturbeerib vannis.
• 16- ja 17-aastased poiss ja tüdruk, kes on
omavahel suhtes, on seksuaalvahekorras,
kui kedagi teist ei ole kodus.

Kollane käitumine
Kollane (mõõdukalt lubamatu) käitumine
leiab aset siis, kui 1) puudub selge vastastikune nõusolek või 2) kasutatakse mõõdukat
survestamist või sundi, või 3) osaliste eas,
küpsuses või intelligentsuses valitseb mõõdukas ebavõrdsus. Kollaseks liigitatakse ka
käitumine, mis 4) ei ole täielikult eakohane,
5) ei ole täielikult taustasobiv või 6) võib
olla eneseaustust kahjustav. Kollane käitumine on terve seksuaalkäitumise arengus
küllaltki normaalne, kuna avastamine ja
piiride kompamine käib arenguprotsessi
juurde.
Kollase lipu puhul esineb ka !-olukordi.

! tähistab olukorda, mille puhul on konkreetse
käitumise või emotsionaalse ilmingu hindamisel või sellele reageerimisel tarvis erilist tähe-
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lepanu. Käitumine võib viidata seksuaalsele
kuritarvitamisele või muudele muret tekitavatele asjaoludele, mis võivad põhjustada lastes
hirmu või häbi.
Kollase lipu olukord võib olla:
• ühekordne seksuaalne vahejuhtum, nii verbaalne kui ka füüsiline, mis ei hõlma penetratsiooni;
• olukord, mille vabatahtlikkust pole võimalik
selgelt hinnata;
• asjaomaste isikute vaheline ebavõrdsus ei
ole suur, või see sisaldab vähem seksuaalselt ühemõttelist puudutamist või kontakti
(näiteks silitamist);
• kasutatud ei ole peaaegu üldse sundi ega
veenmist, asjaomased isikud võivad vaevata
olukorrast lahkuda;
• saladuse pidamist ei sunnita peale;
• asjaosalised kogevad seda ebameeldiva või
tüütuna, kuid ei tunne hirmu;
• keskkond on võrdlemisi turvaline;
• käitumine ei ole tausta arvestades päris
sobiv;
• eas ja arengutasemes on väikesed lahknevused;
• asjaga seondub väike risk, negatiivne tunne
või võimalik oht.
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Näited
• Viieaastane poiss tuleb regulaarselt ilma
loata ema rindu katsuma.
• Kümneaastane laps mängib nelja-aastase
väikevennaga arsti.
• Viieaastane püüab kellegi pükse või seelikut alla tõmmata või piilub WC-kabiini
ukse alt.
• 15-aastasel poisil on üheksa-aastase lapsega seksuaalselt ühemõtteline vestlus.
• 14-aastased noored näitavad avalikult
peenist või rindu või teevad striptiisi.
• Ühekordne seks veebikaamera ees tuttava inimesega, kuid ilma selgete kokkulepeteta.

Punane käitumine
Punasest (tugevalt lubamatust) käitumisest on põhjust rääkida siis, kui 1) puudub
mõlema osalise selge nõusolek või 2) seksuaalkontakti peale surumiseks kasutatakse
manipuleerimist, väljapressimist või võimu,
või 3) asjaosaliste vahel on märkimisväärne
ebavõrdsus. Ka järgnevat loetakse tõsiselt
mitteaktsepteeritavaks: 4) selgelt eakohatu
seksuaalkäitumine, 5) taustasobimatus või 6)
seksuaalkäitumine põhjustab lapsele endale
füüsilist, emotsionaalset või psühholoogilist
kahju.
See hõlmab sageli pealetükkivamaid seksuaalseid tegevusi, puudutamist, paljastamist
või vähem ühemõttelise seksuaalkäitumise
kordumist (nt sage rindade katsumine).

!-olukordi esineb ka punase lipu korral.
! viitab olukorrale, kus punase lipu korral on
tarvis käitumise või emotsionaalsele avalduse hindamisel või sellele reageerimisel olla
eriti tähelepanelik. Võimalik, et käitumine on
signaal, mis viitab seksuaalsele kuritarvitamisele, või on asjasse segatud muud potentsiaalselt muret tekitavad tegurid, mis võivad
lastes põhjustada hirmu või häbi. Asjaosaliste
puhul on võimalik oht või negatiivne kogemus; olukorra kestmisel võib ilmneda risk
(näiteks negatiivsed tunded oma keha suhtes). Hirmul võivad olla lapse arengule negatiivsed tagajärjed.
Seega võib punane lipp märkida järgmisi olukordi:
• ühekordne pealetükkiv seksuaalne puudutamine või ühekordne pealetükkiv seksuaalne kontakt;
• korduv vähem pealetükkiv seksuaalne puudutamine või kontakt;
• suur ebavõrdsus poolte vahel;
• saab selgeks, et kasutatakse sundi, vägivalda, väljapressimist või survestamist; laps
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•
•
•
•
•

või noor ei saa end seksuaalsest olukorrast
päästa; sunnitakse peale salatsemist;
esineb hirmu;
puudub toetav ja turvaline keskkond, ohver
jäetakse saatuse hooleks;
puudub privaatsus, on pealtvaatajaid;
valitseb reaalne risk, olukord on ohtlik;
valitseb suur lahknevus käitumise ja selle
vahel, mis on vastava seksuaalarengu taseme juures kohane.

Näited
• 11- ja 17-aastane poiss rahuldavad teineteist ujula riietuskabiinis käega.
• 15-aastasel noorel on seitsmeaastase
lapsega seksuaalselt ühemõtteline vestlus.
• Käte asetamine kellegi tagumikule või
rindadele ilma eelnevalt luba küsimata,
või kellegi suguelundite ilma loata katsumine.
• 15-aastane tüdruk seksib mitme partneriga, kuna soovib last.
• 14-aastane tüdruk, kes rahuldab poissi
raha eest käega.
• 15-aastasele tüdrukule saadetakse internetis alastipilt ja ta edastab selle oma
kontaktidele.

Must käitumine
Lipusüsteemi kohaselt on tegu musta lipu
(äärmiselt lubamatu) käitumisega, kui 1)
kumbki asjaosaline ei ole ilmselgelt nõusolekut andnud või 2) seksuaalkontakti surutakse
peale ähvarduste, agressiooni või vägivallaga,
või 3) pooled on äärmiselt ebavõrdsed. Musta
lipu olukord on ka siis, kui käitumine 4) on
täiesti vastuolus sellega, mis on vastavas
vanuses tavapärane, 5) on kontekstis sobimatu, või 6) põhjustab lapsele või noorele
märkimisväärset füüsilist, emotsionaalset või
psühholoogilist kahju.
Korduva punase käitumise korral ja siis, kui
on positiivne hariduslik vastus, mis viitab, et

asjaosaline peaks teadma, et ta tegevus on
lubamatu, on samuti tegemist musta lipuga.
Musta lipu olukord võib olla:
• korduv punane käitumine;
• korduv pealetükkiv seksuaalne puudutamine või kontakt;
• puudub võrdsus või asjasse on segatud
täiskasvanu või rühm inimesi;
• suhe on äärmiselt sõltuv või esinev tugevat
sundi, ähvardamist või vägivalda;
• ohver on korduvalt tundnud hirmu ning
tema vajadusi eiratakse;
• õigusrikkuja peaks mõistlikult eeldades
teadma, et teeb ohvrile kahju;
• käitumine ei ole kontekstikohane;
• oht on suur, tagajärjed võivad olla rasked;
• esineb oluline lahknevus arengutabelist.
Näited
• 16-aastane poiss on seksuaalvahekorras
üheksa-aastase lapsega.
• 14-aastane poiss pistab mängutermomeetri seitsmeaastase tüdruku tuppe.
• Kellegi noaga ähvardamine, et ta osaleks
seksuaalse sisuga mängus.
• Kellelegi valu põhjustamine, kui ta seksuaalsest kontaktist keeldub.
• Täiskasvanu, kes pakub noorele raha, et
ta veebikaamera ees lahti riietuks, ning
saadab pildid edasi või ähvardab seda
teha.

Näpunäiteid lippude määramiseks
Raskusastme hindamine ei ole alati lihtne
ning vaadelda tuleb paljusid tegureid, mis võivad viia otsuseni, missugune lipp tuleb antud
olukorrale omistada. Seega anname alljärgnevalt mõned näpunäited.
• Alustage hindamist alati kriteeriumide läbi
töötamisega, mis muudab hindamisprotsessi objektiivsemaks.
• Töötage läbi iga lipu iseloomulike omaduste
loend.
• Vaadake arengutabelit.
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Andke võimalikele lahknevustele hinnangus
põhjendused. Kas on põhjust eeldada, et
nende laste puhul on tarvis rohkem või vähem
ranget hindamist?
• Rangemat: lapsed on haavatavad, vajavad
ajutiselt paremat kaitset, olukord on ebakindel.
• Leebemat: vähene iga või võime hinnanguid anda, lapsel on raske eluperiood, ta
imiteerib teiste käitumist või on teda ahvatletud millestki osa võtma.

Raskused lippude määramisel
Käitumise hindamiseks lipusüsteemi abil tekib
tavaliselt hulk küsimusi.
„Te ei tohi sellist asja teha!“: toetavad
täiskasvanud annavad mõnikord hinnanguid
vaid isiklike emotsioonide alusel või vihahoost
kannustatuna, ning muudavad lipu värvi vastavalt neile tunnetele. Ärge tehke nii: lipusüsteem üritab just seda vildakat harjumust vältida, kohaldades ratsionaalseid kriteeriume,
mille alusel anda objektiivne hinnang. Just
neid kriteeriume kasutades tuleb jõuda lipu
värvini, jättes kõrvale isiklikud emotsioonid ja
pahameele.
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„Te ei tohi seda siin teha!“: mõnikord kasutavad toetavad täiskasvanud äraspidist loogikat ja määravad lipu värvi kehtivate eeskirjade
alusel: „Me ei saa midagi sellist siin lubada, nii
et keelame selle ära, tegu on punase lipuga.“
Või: „Niisugusel juhul määrame karistuse,
seega on tegu musta lipuga.“ Oluline on süsteemi loogikast kinni pidada. Kõige raskemal
juhul võib roheline lipp muutuda kollaseks,
kuna keskkond ei ole turvaline või asjaosalised usaldusväärsed. Lippude kohandamine
oma isikliku seisukohaga on väär lähenemine.

„Meil on siin üks punase lipu laps!“: mõnikord omistatakse lipud lapsele või noorele,
mitte olukorrale või käitumisele. Niimoodi
teeme lippudest inimkategooriad ning see ei
ole süsteemi kavatsus. Kui käitumist tõhusalt
kohandatakse, suudab laps oma seksuaalkäitumist korrigeerida ega korda seda enam.
„Seksuaalkäitumine ei ole kunagi võimalik!“: mõnel juhul kasutatakse meetodit vaid
seksuaalkäitumise hukka mõistmiseks ning
rohelised lipud jäetakse süsteemist täielikult
välja. Selle tulemusel muutuvad mitteaktsepteeritavateks kõik seksuaalkäitumise viisid,
kuna positiivsele seksuaalkäitumisele ei jäeta
kohta. Lipusüsteemi sellisel kasutamisel ei
too meetod kaasa suuremat avatust ega arutelu. Roheline lipp on lipusüsteemi oluline osa
ning seda ei saa välja jätta.
„Me ei ole laste endiga rääkinud!“: mõnikord antakse hinnang vaatluste või kahtlustuste pinnalt, mida ei ole laste endiga piisavalt
arutatud. Ent enamikel juhtudel oskab vaid
asjasse puutuv inimene anda teavet, mis on
vajalik lapsega vestluse alustamiseks. Näiteks
küsimustele selle kohta, mil määral nad ise
toimunut soovisid või kas osalesid tegevuses
vabatahtlikult, saavad vastata vaid lapsed ise.
„Aga ohver, sest tema käitumine ei ole ka
täiesti puhas?“: lipp, mis määratakse algatajale või rikkujale, võib olla erinev sellest,
mille võiks omistada teisele asjaosalisele või
ohvrile. Sellisel juhul on tarvis lippudel vahet
teha. See tuleb teha selgeks ka asjaosalistele.
Nt juhtumis 4.11: 27-aastane mees otsib
kohtingurakenduse kaudu geimehi ja palub
15-aastasel poisil endast alastipildi saata.
27-aastasele mehele omistatakse must lipp
ning 15-aastasele poisile punane.

5. Teine samm: kuidas
seksuaalsele käitumisele
reageerida?
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Pärast selle peatüki lugemist
• mõistate lipusüsteemi lahendusele suunatud aspekti,
• tunnete lipusüsteemi juhiseid kiire pedagoogilise lähenemise kohta, olete kursis
lipusüsteemi pikemaajaliste pedagoogiliste
lähenemisviisidega.

5.1. Lipusüsteemi

lahendusele suunatud
aspekt

Kogu oma arengu vältel omandavad lapsed ja
noored seoses seksuaalsuse ja suhetega mitmesuguseid pädevusi, mis võimaldavad neil
oma seksuaaltervist ja seksuaalset puutumatust tugevdada. Mõned neist pädevustest,
näiteks empaatia arendamine1, positiivne
seksuaalne minapilt ja motivaatorid, avatud
suhtlus, toetavad hoiakud (kaasa arvatud
nõusolek ja vabatahtlik osalemine), eneseregulatsioon jne, moodustavad (seksuaal)
hariduse lahutamatu osa. Noorte käitumise
toetamine seoses seksuaalsuse, vastastikuse
austuse ja enese eest seismise edendamisega on olulisem kui kunagi varem.
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Juba lapsepõlvest alates saadetakse lastele
vastuolulisi signaale selle kohta, missugune
seksuaalkäitumine on sotsiaalselt aktsepteeritav, ning täiskasvanud ei ole ka ise alati
kuigi head õpetajad. Seksuaalsusega seoses
valitseb sageli hariduslik vaakum. Valdkonna

1 Siinkohal kasutame sõna „empaatia“ nii
emotsionaalse kui ka kognitiivse aspekti
kohta (samuti tuntud kui rolli omandamine)
kaasinimeste emotsioonidele reageerimisel ja
nende mõistmisel.

töötajad peavad teadma, et lapsed juhinduvad väga palju sellest, kuidas me ise seksuaalsetele olukordadele reageerime. Viis,
kuidas oma ala asjatundjana reageerite, võib
suurendada või kinnistada tabu (lapsed ja
noored ei tohiks seksuaalsete asjadega tegeleda) või vastupidi, aidata kaasa selgusele ja
rahule kogu arutelu jooksul. Selle kaudu, kuidas toetava täiskasvanuna reageerite, saate
probleemkäitumist vähendada ja toetada
tervisliku, enese eest seisva ja prosotsiaalse
käitumise kujunemist.
Vaatleme järgnevalt nii kiire pedagoogilise
reageerimise juhiseid, mis põhinevad määratud lipul, kui ka pikemaajalisi pedagoogilisi
strateegiaid. Missugused üldised kasvatuslikud lähenemisviisid on vajalikud tervisliku
seksuaalkäitumise ja enese eest seismise
õppimiseks ning ennetavate ja osavõtlike
tegutsemisviiside tagamiseks lubamatu seksuaalkäitumise korral?
Peamine alusidee on rakendada lahendusele
orienteeritud lähenemist. Pedagoogipoolne
eiramine või ülereageerimine ei ole hea mõte.
Lapsed ja noored jälgivad täiskasvanute
reaktsiooni, et kontrollida või kinnitada käitumist, mida nad on ise omandamas. Reageerimismeetodi eesmärk ei ole last sildistada
ega hukka mõista („Meil on siin üks punase
lipu laps“), vaid isiklikke hinnanguid andmata
järgida järgmisi universaalseid kasvatuseesmärke (Ryan & Lane, 1997):
• sõnadega suhtlemine: lapsed võivad õppida
seksuaalkäitumisest rääkima, kui neile õige
sõnavara anda;
• empaatia ehk emotsionaalsete aspektide
ära tundmine: võime mõista enda ja kaaslaste tundeid ning eeskuju saamine selle
kohta, kuidas oma tunnetest aru saada,
neid edastada ja väljendada;
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• usaldusväärsus ja isikliku vastutuse ja kohustuste võtmise õppimine erinevates olukordades.
See läheb kokku lahendusele suunatud lähenemisega. Lahendusele suunatud lähenemise tuumaks on keskendumine soovitud
olukorrale (mitte probleemile), juba tehtud
edusammudele (ning mitte läbikukkumistele
ega ebapiisavale tegevusele), pädevustele ja
võimekusele (mitte nõrkustele ja piiravatele
teguritele), õnnestumistele (mitte probleemi
analüüsile), sammsammulisele lähenemisele (mitte suurele hüppele) (Berg & Szabo,
2005).

5.2. Kiire pedagoogilise

lähenemise juhised

Allpool toodud ülevaates esitatakse mitmesuguseid samme, mida võite astuda lühiajalise
vastusena. Ülevaade on mõeldud suuniseks,
mida saate järgida etappidena. See põhineb
PLISSITi mudelil (Anon, 1976) ning kinnistab
ka enesemääramismudelist (Van Steenkiste &
Soenens, 2015) tulenevat, nimelt autonoomia, seotuse ja pädevuse edendamist.
Rohelise lipu korral tuleb läbida vaid esimesed sammud. Kollase lipu puhul jätkate
tööd esimeste sammude alusel. Punase lipu
puhul lisate veel täiendavad sammud jne. Iga
sammu eesmärk on märgitud vastava sammu
vasakus tulbas. Seega on oluline enne tegutsema hakkamist esmalt hinnata, missuguse
lipuga on tegu, et teie valitud meetod sellele
vastaks.
Pärast ülevaate andmist selgitame erinevaid
samme lähemalt.

Erinevate etappide selgitamine
Allpool selgitame erinevaid samme lähemalt.
Kasutame nende illustreerimiseks paari näidet.
Rohelise lipu olukord
Kaks 13-aastast tüdrukut istuvad magamistoas voodil. Nad masseerivad teineteist reite
vahelt ja pealt ning naudivad seda.
Kollase lipu olukord
12-aastast poissi märgatakse ujulas erektsiooniga. Tal on lühikesed ujumispüksid ja ta
seisab basseiniserval kõikide silma all.
Käitumise lõpetamine
Käitumise lõpetamist saab rakendada vaid
kollase kuni musta lipu käitumise korral ja
vaid juhul, kui olete ise vahetult vastava olukorra juures. Sel puhul ei ole tarvis fakte välja
selgitama hakata, vaid viia vestlus läbi stiilis
„Kujutle, et kui midagi sellist juhtuks, siis...“
Tüdrukute puhul ei ole tarvis käitumist lõpetada. Basseini ääres seisnud poisi puhul on
tarvis käitumine lõpetada, juhatades ta näiteks eemale.
Käitumise sõnastamine
Järgmine reaktsioon igale käitumisele on
see, et pedagoog sõnastab, mida ta näeb või
kuuleb. Seda tehes paneb ta käitumise sõnadesse. See on oluline, kuna laps omandab
sel viisil sõnu, mille abil käitumisest rääkida.
Pedagoog näitab, et see võib olla arutlus- või
vestlusteema ning loob selgust selle kohta,
missugustest käitumistest või käitumise osadest räägime.
Rohelise lipu näide (sest selles olukorras ei
ole sekkumine vajalik, nimetatud suhtlus võib
toimuda ka hilisemas etapis):
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Selge käitumise keeld
/ selgitage tagajärgi
ja kordumise korral
rakendage kokkulepitud
karistusi.

Selge käitumise keeld /
selgitage tagajärgi.

Teatamine

Oma piiridest teadlik olemine
ja vabadus oma käitumise üle
otsustada
Teatage juhtunust
(politseisse jm).

Sõlmige kokkuleppeid,
tugevdage järelevalvet ja
piirake liikumisvabadust,
pöörake tähelepanu
korduvatele vestlustele ja
käitumise paranemisele.
Sõlmige kokkuleppeid,
tugevdage järelevalvet,
pöörake tähelepanu
korduvatele vestlustele ja
käitumise paranemisele.

Sõlmige kokkuleppeid
ja rääkige, kuidas
nende täitmist edaspidi
jälgitakse.

Keelamine ja selgitamine
Kokkulepete sõlmimine ja
jälgimine

Teatage juhtunust
(politseisse jm) ja jagage
infot asjaomastega.

Tegutsege.

Eristage käitumise
sobimatu osa ja selgitage,
miks see ei ole lubatav.

Eristage käitumise
sobimatu osa ja
selgitage, miks see ei ole
lubatav.

Eristage käitumise
sobimatu osa ja
selgitage, miks see ei
ole lubatav.

Piiride seadmine ja selgitamine

Selge arusaamani jõudmine, et
käitumine on keelatud ja millised
oleks selle tagajärjed

Kinnitage positiivset
käitumist.
Selgitage, miks selline
käitumine on lubatav.

Kinnitage positiivset
käitumist.
Selgitage, miks selline
käitumine on lubatav.

Kinnitage ja
selgitage käitumist

Käitumise kinnitamine/
selgitamine, missugune käitumine
on lubatud ja miks

Sõnastage tegevus/
küsige küsimusi.

Kinnitage positiivset
käitumist.
Selgitage, miks selline
käitumine on lubatav.

Arutage kõikide
asjaosaliste tunnete
üle.

Arutage kõikide
asjaosaliste tunnete
üle

Empaatiline lähenemine

Sõnastage tegevus/
küsige küsimusi.

Must
Lõpetage käitumine.

Arutage kõikide
asjaosaliste tunnete üle.

Sõnastage tegevus/
küsige küsimusi.

Sõnastage tegevus/
küsige küsimusi.

Käitumise sõnastamine
Selguse loomine
Valmisolek aruteluks

Punane
Lõpetage käitumine.

Arutage kõikide
asjaosaliste tunnete üle.

Kollane
Lõpetage käitumine või
hajutage tähelepanu.

Roheline
Ärge lõpetage/ võib
tegevust eirata.

Reaktsioon/ Eesmärk

Käitumise lõpetamine või
mittelõpetamine

Lähenemissuuniste ülevaade
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„Nägin, et silitasite teineteist ja tundus, et
see meeldis teile.“
Kollase lipu näide:
„Seisad siin basseini serval otse kõikide
silma all. Nendes ujumispükstes on selgelt
näha, et sul on erektsioon.“
Empaatiline lähenemine
Oluline on hoolitseda selle eest, et pedagoogiline reaktsioon ei oleks hukkamõistev
ega keelav, vaid peegeldaks hoopis tunnet,
mida vastav käitumine tekitab lapses, teis kui
pedagoogis, teistes lastes või asjaosalistes
noortes. Eesmärk on mõelda empaatiliselt,
edendada hoolitsust teiste suhtes ja seostada käitumist teatud tunnetega (Ryan &
Lane, 1997).
Rohelise lipu näide:
„Kas see oli meeldiv?“

Käitumise kinnitamine ja selgitamine
Seksuaalkäitumist seostatakse sageli süütunde ja häbi, piinlikkuse ja alandusega. Tavaliselt on tarvis loomulikku seksuaalkäitumist,
tundeid ja mõtteid normaliseerida. Sageli on
lapsele või noorele kergenduseks kuulda, et
paljud ta käitumise aspektid on normaalsed
ja aktsepteeritavad. Isegi lubamatu käitumise
korral on hea välja tuua tegurid, mis on normaalsed, mõistetavad või aktsepteeritavad.
Kriteeriumide kohta teabe andmine võib
samuti olla kõikide lippude, mõnikord isegi
rohelise lipu puhul mõistlik. Sellisel juhul
rõhutate kriteeriumide üleüldist tähtsust.
Selle eesmärk on selgesõnaliselt välja tuua
üldiselt aktsepteeritavad sotsiaalsed väärtused ja need põhimõtted sõnadesse panna.
Rohelise lipu näide:
„Oma keha avastamises ei ole midagi halba,
kuni see teie mõlema arvates tore on. Kui
teine sind sunnib või kui see sinu arvates
enam tore ei ole, peaksid lõpetama.“

Kollase lipu näide:
Kollase lipu näide:
„Kas sul on sellega seoses rahulik tunne?
Mulle teeb muret, mida inimesed su kavatsustest arvama hakkavad, kui sind nõnda
seismas näevad.“
Kui soovime lastes empaatilist mõtlemist esile
kutsuda, on oluline, et näitaksime empaatiat
üles ja sõnastaksime seda ka enda vastustes.
On oluline, et reageeriksime seksuaalkäitumisele ühtaegu nii ausalt kui ka hukkamõistu
vältivalt ning paneksime rohkem rõhku vastutusele kui süüle. Nõnda käitudes on eesmärgiks võimaldada lapsel oma tundeid sõnastada ja edastada, ilma et pedagoog talle ette
kirjutaks, mida tuleks tunda ja mõelda (Ryan
& Lane, 1997).

„On see vast lugu. Meie peenised hakkavad mõnikord oma elu elama ja alati ei
ole võimalik selle suhtes midagi parata!
12-aastaselt on normaalne, et hormoonid
kõvemini tööle hakkavad. Mõnikord või
erektsioon ootamatult tekkida, ilma et seda
ise tahaks.“
Piiride seadmine ja selgitamine
Kollase lipu käitumise puhul võib samuti olla
tarvis välja selgitada, missugune käitumise
aspekt ei ole kriteeriumide kohaselt vastuvõetav ja miks. Selleks selgitage vastavat
käitumise aspekti ja olulist kriteeriumi/kriteeriume. Eesmärk on aidata lapsel rakendada
kriteeriume konkreetsetele käitumisreeglitele, mis on tema jaoks hallatavad.
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Näide:

Kokkulepete sõlmimine

„Eesmärk ei ole oma erektsiooni teistele
inimestele näidata. Nad võivad arvata, et
teed seda meelega või plaanid midagi, see
võib neid pahandada.“

Arutage lapse või noorega, kuidas ta saaks
oma käitumist muuta ja mida on selleks teha
tarvis. Siinkohal on oluline, et laps saaks ise
lahendusi sõnastada ning seejärel võite tal
aidata valikuid teha ja väikesi samme planeerida.

Keelamine ja selgitamine
Punase lipu korral tuleb tegeleda käitumisega, mis on toimunud korduvalt või mis võib
asjaosalistele märkimisväärselt kahju tekitada. Esmatähtis on käitumine lõpetada.
Põhimõtteliselt tuleks siin läbida kõik sammud, mida oleme viimaste lippude juures
vaadelnud. Peale selle tuleb tõmmata selge
piir, nõudes sobimatult käituvalt lapselt aru
ja keelates vastava käitumise selge sõnaga.
Me ei võta lapse ega noore kui inimese suhtes ka siin hukkamõistvat seisukohta, vaid
rõhutame dialoogi, empaatiat ja arusaamist,
mida on võimalik vastavast olukorrast õppida.
Keelamine ilma selgituseta või ilma ülaltoodud sammudeta ei ole hea mõte, kuna suurendab võimalust, et laps ei usalda enam
täiskasvanut ja hakkab salaja tegutsema. Kui
näites toodud poisiga on käitumisele vastuseks korduvalt vesteldud ja ta hakkab sellest
hoolimata hirmutavalt käituma, võib kollase
lipu olukorrast saada punane.
Kollase lipu näide:
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„Hea mõte on pisut ringi joosta ja teha
midagi, mis sulle huvi pakub. Praegune käitumine võib mõjuda teiste jaoks hirmutavalt
ja ähvardavalt ning kui sa end vaos ei hoia,
võidakse sulle ujumiskeeld panna. Teised
lapsed võivad arvata, et kavatsed midagi ja
sind kartma hakata. Kui selline käitumine
kordub, arvatakse sind ujumistunnist välja.“

Kollase lipu näide:
„Mis on sinu arvates parim, mida teha saaksid? Mida sa teed muul ajal, kui see sinuga
juhtub? Võib-olla oleks lahenduseks teistsugused ujumispüksid? Või meeldiks sulle rohkem kiiresti maha istuda või vette hüpata?
Niimoodi ei ole su erektsioon teistele näha
ja saad oodata, kuni see mööda läheb?“
Jälgimine
Jälgimine tähendab, et suurendate järelevalvet, et vältida probleemkäitumise ohtlikuks
muutumist või juurdumist ning ennetada edasisi probleeme. Selles etapis võib olla tarvis
probleemkäitumist täiendavalt analüüsida
ning korraldada konkreetseid kasvatuslikke ja
toetavaid sekkumisi.
Kollase lipu näide:
Mis on selle käitumise võimalikud põhjused? Kas esineb provotseerivaid või põlistavaid tegureid? Mida ütleb selline käitumine
lapse vajaduste kohta?
Tegutsemine
Basseini ääres oleva poisi näide ei kujuta
endast kuigi kahjulikku käitumist. Kui see
nii oleks, näiteks kui kasutatud oleks vägivalda, kasutaksime musta lippu: sellisel juhul
toimuvad kõik reageerimismeetodi sammud
kiires järjestuses ning tarvis võib olla rakendada vabadust piiravaid meetmeid, et laps
omakorda teisi lapsi ohvriks ei muudaks. See
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tähendab, et töötate eelduse alusel, et käitumine võib korduda ning kujutada endast riski,
ning lühiajalise sekkumise mõju on nõrk.
Järgmise etapi jooksul töötate taas aeglaselt
kõik sammud läbi ning annate noorele võimaluse arutada alternatiivseid võimalusi seksuaalsete olukordadega tegelemiseks.
Punase lipu näide
Kaks 12-aastast poissi tülitavad riietusruumis üheksa-aastast tüdrukut. Nad tirivad
tal trikoo seljast ja üritavad tüdruku jalgevahet katsuda. Tüdruk hakkab karjuma ja
poisid jooksevad ära. Nad on seda varem ka
ühe teise tüdrukuga teinud.
Punase lipu reaktsioon:
„Tõmbasite tüdrukul trikoo seljast ja krabasite ta jalgevahest (andke käitumisele nimi).
Ta karjus, nii et oli selge, et ta ei soovinud
seda. Kas teie arvates oli see normaalne
käitumine? (arutage tundeid)
Olen rabatud, et see taas kordus. Teiste
inimeste vastu tahtmist käperdamine, lahti
riietamine ja katsumine ei ole mingil juhul
lubatud (piiride seadmine ja selgitamine). Kui
me ei saa teid selles osas usaldada, ei ole
teil praegu võimalik koos teiste lastega ujumas käia (keeld ja tagajärgede selgitamine).
Mida saate praegu teha, et seda tulevikus
rohkem ei juhtuks? Missugused olid meie
varasemad kokkulepped, mis võiks aidata
teil neist kinni pidada? Kuidas saate tüdrukult vabandust paluda (kokkulepete sõlmimine)?
Hetkel peame teilt basseinikasutuse õiguse
ära võtma ja peame juhtunust teada andma
(vastavalt seadustele ja reeglitele) (tegutsemine).“

Teatamine
Teatamine on oluline nii punaste kui ka mustade lippude puhul. Selle eesmärk on saavutada võimalikke terapeutilisi või juriidilisi
vastuseid. Olenevalt suunamisest on tarvis
spetsialistile või juhtumi juriidilisele menetlejale selgemat kirjeldust lapse või muude asjaosaliste käitumise kohta. Samuti märgitakse
ära erinevad pedagoogilised sammud, mida
eelnevalt on rakendatud.
Juhtunust teatamisel ja edasisuunamisel
koostage vahejuhtumist anonüümne aruanne.
Lisaks institutsioonile ja kontaktisikule, kuupäevadele, faktidele ja osalistele (hoiatuse
saanud isikud; isikud, kellega ühendust võeti;
avaldus politseile; soovitud abi jne) peaks see
sisaldama ka teavet selle kohta, missuguseid
samme on astutud asutusesiseselt.

5.3. Täiendavad pikaajalised

kasvatuslikud
strateegiad

Peamised kasvatuslikud strateegiad, mida ei
rakendata ainult seksuaalkäitumisele, kuid on
selle puhul äärmiselt olulised, hõlmavad tundlikku ja osavõtlikku reageerimist seksuaalkäitumisele ning turvalise keskkonna ja piisava
privaatsuse tagamist.
Tundlikku ja osavõtlikku tegutsemist nimetatakse kasvatuslikuks taktitundeks (Sipman,
2014). Tundliku käitumise all peame silmas
tundlikkust märgata lapse juures teatud
märke või probleeme ning hinnata tõhusalt
nende signaalide emotsionaalset tähtsust.
Selle puhul võib olla kasulik meeles pidada,
missugusel tasemel noor inimene emotsionaalselt ja kognitiivselt toimib. Signaalide õige
hindamine toimub aktiivse kuulamise kaudu,
mille puhul te ei pööra mitte ainult tähelepanu lapse või noore sõnadele, vaid hoiate
silma peal ka mitteverbaalsetel signaalidel.
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Osavõtlik tegutsemine tugineb pedagoogi
kohastel, kiiretel ja paindlikel vastustel nimetatud signaalidele.
Turvalisus ja vajalik privaatsus tähendavad, et
töötaja on teadlik asjaolust, et laps või noor
ei saa ise endale turvalisi ja privaatseid tingimusi luua. Seetõttu sõltub laps selles osas
vanematest või valdkonna töötajatest. Füüsiline ohutus tähendab, et puudub füüsiline
väärkohtlemine ja hooletusse jätmine ning
pööratakse piisavat tähelepanu lapse tervisele, eluasemele, küttele, toidule. Kasvatuslik turvalisus tähendab, et kaasatud on täiskasvanu ning see inimene võtab vastutuse,
teeb lapse huvides otsuseid ja tal on piisavalt oskusi, et aidata lapsel oma käitumist
reguleerida. Samal ajal vajab laps piisavalt
vabadust, et õppida selles osas eakaaslas-

Roheline
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kollane

tega läbi saama. Emotsionaalne turvalisus
hõlmab kiindumusisikuid, kes on füüsiliselt
olemas ja pakuvad järjepidevust. Kiindumusisikud on emotsionaalselt seotud ning olemas, et pakkuda lohutust ja tuge. Laps võib
jagada olulisi sündmusi nagu sünnipäevad või
lõpupidu. Ideaaljuhul on kiindumusisikuteks
vanemad, kuid lisaks võivad selleks edukalt
olla ka vanavanemad, sõbra vanemad või
naabrid. Põhimõtteliselt võtavad nad endale
eluaegse kohustuse. Lisaks rühma juhile või
individuaalsetele tugiisikutele, kes vastutavad
laste igapäevase hooldamise eest, vajavad
hoolduskeskkonnas kasvavad lapsed ka kiindumusisikut. Töötajaid seob tööleping ja nad
ei saa selleks seetõttu olla. Kiindumusisiku
puudumine on depressiooni põhjuseks palju
sagedamini kui arvatakse (Struik, 2010).

Punane

Must

seksuaalkäitumise aktsepteerimine ja normaliseerimine;
teabe andmine;
abi emotsioonide reguleerimisel;
empaatia edendamine;
südametunnistuse arendamine ja stimuleerimine;
seksuaalkäitumist puudutav suhtlus;
psühhoharidus rohelise lipu korral.
8) kognitiivse toimetuleku arendamine;
9) düsfunktsionaalsete mõtete välja selgitamine;
10) probleemse seksuaalkäitumise tunnistamine;
11) preemia ja heakskiidu kasutamine;
12) juhendamine;
7) psühhoharidus kollase lipu korral.
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13) aja mahavõtmine;
14) taktika kriisisituatsioonide korral;
15) järelevalve tugevdamine;
7) psühhoharidus punase lipu korral.
16) lepitamine.
17) kokkulepitud karistused;
18) vabadust piiravad
meetmed;
19) psühholoogiline
koolitus või tugi;
20) kõikide osapoolte
juhtumijärgne abistamine (järelravi).
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Peale selle võidakse pikaajalisel lähenemisel
kasutada vastuseks kindlale seksuaalkäitumisele järgmisi reageerimismeetodeid. Esimesi
reageerimismeetodeid saab kasutada nii
rohelise, kollase, punase kui ka musta käitumise korral. Teist rühma saab edukalt rakendada kollase lipu puhul. Ka punase lipu alla
kuulub mitmesuguseid täiendavaid reageerimismeetodeid ning musta lipu korral kasutatakse mitmeid spetsiifilisi lähenemisviise. Iga
juhtumi puhul märgime, kuidas aitab lipusüsteem neid reageerimismeetodeid ellu viia.

1) Seksuaalkäitumise aktsepteerimine,
normaliseerimine ja sellele hinnanguta
reageerimine
Lapsed ja noored läbivad seksuaalse arengu,
mis algab varases eas. On oluline, et töötajad ja vanemad aktsepteeriks, et konkreetne
käitumine on sellega seotud ning on täiesti
loomulik ja tervislik. Loomulik käitumine võib
siiski olla vastasseisu tekitav, eriti kui teil
endal on range kasvatus või kui tulete kultuurist, kus seksuaalsus on pigem tabuteema.

2) Teabe andmine
Hoolimata asjaolust, et teave on tänapäeval
palju kättesaadavam kui varem, on jätkuvalt
oluline lapsi ja noori juhendada, et nad leiaksid õige teabe, mis oleks kohandatud nende
arengule ja vanusele. Igasugune info ei ole
sobilik.
Järelevalve internetist teavet otsides ning
juhendamine, missugused veebilehed on vastavas vanuses lastele või noortele kohased ja
missugused mitte, on oluline lisandväärtus.
Siis saavad nad ise tekkinud küsimustele vastuseid otsida.
Lapsed ja noored vajavad teavet arusaamade,
teiste noorte kogemuste, teabe tõlgendamise
jmt kohta. Noortele selgitatakse harva, mida
nende seksuaalne areng hõlmab, ning kogemusi ja arusaamu tõlgendatakse selles vaates
harva. Kui laps kuuleb, et tema käitumine ja
tunded on ta arenguetapis normaalsed, võib
kaduda tohutul hulgal süütunnet ja häbi.

3) Abi emotsioonide reguleerimisel
Peamine on lapse tundeid, arvamusi ja seisukohti aktsepteerida ja tunnistada. Võite endamisi tõrjuda käitumist, kuid mitte last ennast.
See tähendab, et suudate tunnetele ja mõtetele kaasa elada, olemata hukkamõistev ja
andmata hinnanguid (empaatiavõimelisus)
ning olete vastuvõtlik signaalidele, mida laps
või noor saadab. Me ei ole harjunud laste ja
noorte seksuaalkäitumist aktsepteerima ning
peame sageli võitlema sooviga käitumine
keelata või hukka mõista. Kui täiskasvanutena
lapse seksuaalkäitumist alati negatiivselt sildistame, mõjutab see viisi, kuidas lapsed iseenda seksuaalsust näevad ja kogevad. Sageli
on valdkonna töötajate soov seksuaalsusega
seoses positiivseid sõnumeid edastada, kuid
konkreetsemaks minnes piirduvad sõnumid
sageli vaid hoiatuste, manitsuste ja juhistega.
Rohelise käitumise puhul ei ole see mõistlik.

Emotsioonid on elus olulised teeviidad, mis
aitavad otsuseid langetada ja pöörata tähelepanu olulisele, nii positiivsele kui ka negatiivsele. Eri olukordades võib tunda nendele
olukordadele kohaseid tundeid. Tunded võivad olla tugevad, kuid nad kajastavad reaalsust sageli õigesti ning lapsel säilib kontroll
oma reaktsioonide üle. Täiskasvanuna olete
lapsele eeskujuks, kuidas emotsioonidega
toime tulla, mida selleks vaja on ja mis teatud
emotsioonide puhul aitab.
Toime tulemine negatiivsete emotsioonidega, nagu häbi, süütunne ja viha, ei ole iseenesestmõistetav. Häbi mõjutab meie enesehinnangut. See võib viia tundeni, et olete
alaväärtuslik ja läbi kukkunud. Hindame osa
endast ise negatiivselt. Süüd tuntakse sageli
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pinge, kahetsuse ja süümepiinadena. See on
endasse vaatavam ja vähem kõikehõlmav kui
häbi. Lubamatu seksuaalkäitumise ohvrid
süüdistavad sageli iseennast ja tunnevad tihti
toimunu pärast tohutut häbi. Väga oluline on
taolised põhjendamatud emotsioonid kõrvale
heita.
Süüd ja häbi tunnevad ka inimesed, kes tunnevad end vastutavana kahju eest, mis on
osaks saanud kellelegi teisele. Need emotsioonid püsivad, kuni tekib tunne, et osaks
saanud kahjust on taastutud, ning nende
tunnete edasine tarbetu tugevdamine võib
tegelikult soodustada korduvat probleemkäitumist.
Viha on reaktsioon olukorrale, kus lapsel või
noorel on tunne, et ta on kehvemas seisus
ning selles olukorras on süüdi mõni teine
isik. Viha ülesanne on (tajutava) ebaõigluse
parandamine. See võib olla antisotsiaalset
käitumist käivitavaks jõuks (Stegge, 2006).
Käitumisprobleemidega noored näitavad
tavaliselt välja rohkem viha ning suudavad
seda vähem kontrollida. See mõjutab nende
tunnetust (mõttemustreid) ja käitumist sotsiaalsetes olukordades.
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Destruktiivne õiglustunne kehtib laste
puhul, kes on vanemate või keskkonna poolt
ebaõiglust tunda saanud ning soovivad, et
see ebaõiglus nüüd parandataks (Heylen &
Janssens, 2001; Michielsen jt, 2005). Selle
tulemusel võib laps destruktiivse õiglustunde
kehtestada ja esitada kõrvalistele inimestele
arvepidamise nimetatud ebaõigluse kohta. Ta
võib teisi süütuid inimesi ära kasutada, kaaslasi tõrjuda ja neid umbusaldada, end nõudvalt või tõrjuvalt ülal pidada. Niiviisi oleme
omakorda ise kellegi teise vastu ebaõiglased.
Erinevad küsimistehnikad võivad aidata
lapsel või noorel ise võimalikult täpselt sõnastada, mis emotsioone ta tunneb.

4) Empaatia edendamine
Üks tervislike seksuaalsuhete loomise põhialustest on empaatia. Empaatiavõimest sõltub, mil määral suudab noor inimene samastuda teise inimese kogemuste pagasiga.
Suurel määral vastab see võimele hinnata, mis
tema endaga sisimas toimub. Empaatia abil
püüame end teise inimese asemele panna.
See nõuab pingutust, on sisse ja välja lülitatav ning ei too tingimata kaasa empaatilist
käitumist. Igas kasvufaasis on konkreetsed
arenguülesanded empaatia arendamiseks
ning täiskasvanuks saamise käigus tulevad
erinevates etappides ja erineval määral esiplaanile erinevad aspektid. Suuremaks saades
suudavad lapsed üha enam omaks võtta ka
alternatiivseid seisukohti. Murdeeas muudab
abstraktse mõtlemise võime lihtsamaks teise
inimese olukorda mõista. Noorukitele pakub
tunduvalt rohkem huvi üksteise vastastikku
peegeldamine, kuna noorukieas suudab inimene juba täiel määral empaatiat tunda ja
kogeda tundeid, mida teine inimene ilmselt
läbi elab.

5) Südametunnistuse arendamine ja
stimuleerimine
Lastel ja noortel areneb südametunnistus.
See koosneb kognitiivsest aspektist (vastastikkuse ja õigluse ideest) ja tundeaspektist
(empaatilise ängi või rahutuse kogemine).
Südametunnistuse arenemises mängib inimese empaatiline võimekus olulist rolli, kuna
võimaldab kogeda teist inimest kui isikut, kellel on oma spetsiifiline kogemuste pagas.
Kui südametunnistus on vähearenenud, räägime süütunde, häbi või kaastunde puudumisest ohvri vastu. See võib nii olla, kui inimesel ei ole olnud neile emotsioonidele piisavat
juurdepääsu, ta ei oska moraalset teavet
õigest töödelda või ei suuda oma emotsioone
moraalsetes olukordades kuigi hästi regulee-
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rida. Kui soovime düsfunktsionaalseid emotsionaalseid reaktsioone muuta, peame kasutama teistsuguseid tehnikaid.
Kui see hõlmab teadlikke või tahtlikke protsesse, võib need enesevaatluseks ja kognitiivseks restruktureerimiseks kättesaadavaks
teha (vt allpool). Nõnda saate paljastada
vigase mõtlemise (teiste inimeste süüdistamine, kergesti solvumine) ja saate tähelepanu
koondada teabele, mida eiratakse („Kes sind
aitas?“).
Automaatseid protsesse mõjutatakse erineval
viisil, näiteks pöörates rohkem tähelepanu
omaenda sisemistele protsessidele: mis sinu
peas toimub, kui arvad, et teine inimene sind
provotseerib ja sa teda lööd? Nii õpetate
last või noort vihatundeid juba varakult ära
tundma, annate edasi alternatiivseid käitumisviise, mis annavad noorele uue positiivse
kogemuse. Ning üle kõige on olulised edukogemused (Le Sage, Stegge & Sleutel, 2006).

6) Seksuaalkäitumist puudutav
suhtlus
Seksuaalsust ümbritsevate emotsioonide,
mõtete ja käitumise sõnadesse panemine
käib sarnaselt organiseerimispõhimõttega.
Asjadele nime andes on neid võimalik lapse
jaoks tõlgendada ja need hallatavaks muuta.
Siis teate, mida selles osas tegema peab ja
segadus kaob. Seksuaalkäitumisele nime
andmine ja noortele vastava keele õpetamine
väljendamaks, mis neile meeldib, mis mitte
ja mis on lubamatu, võib parandada noorte
võimet enda eest seista ja aitab neil ennast
kaitsta. Ka seksuaalsusest mõeldes kasutame tööriistana keelt.
Noortega seksuaalprobleemidest rääkimine
ei ole kuigi igapäevane. Kasuks võib tulla,
kui asetada vestlus konkreetse juhtumi konteksti, säilitada avatud tooni ja seostada see

noore kogemuste ja keelega. Seejärel edastate sõnumi, et need probleemid on arutamiseks avatud ning noorte kogemus on oluline.

7) Psühhoharidus
Siin kasutatakse spetsiaalselt sõnastatud meetodeid, mis on mõeldud teadmiste,
oskuste ja hoiakute õpetamiseks isikule või
rühmale. Süstemaatiline hariduslik lähenemine aitab noortel omandada terve seksuaalse arengu põhimõtted ning paljudel juhtudel toetab ravi. Seksuaalharidust, eelkõige
sobimatut seksuaalset käitumist ennetavat
haridust toetavad ja soovitavad eri organisatsioonid (AACAP, 1999). Enesekehtestamise oskuse ja teiste suhtlemisalaste pädevuste arendamine peab olema noortele koolis
suhte- ja seksuaalhariduse kohustuslik osa.

Kuidas alustada
Turvalisus: üks levinuimaid soovitusi laste
ja noortega edukaks suhtlemiseks on see,
et nad tunneks end turvaliselt ja tajuksid,
et nende kogemusi, probleeme ja kahtlusi
tahetakse huviga kuulda. See turvatunne on
oluline laste ja noorte endi vahel ning ka toetavate täiskasvanute ja noorte vahel. Abiks
võivad olla PIKVASONK-reeglid. (vt tekstikasti
lk 58)
Seega on parimaks alguspunktiks laste ja
noorte endi esitatud küsimused. Ent neid ei
esitata alati omal algatusel. Neil ei ole seksuaalsust puudutavate küsimuste esitamisega
alati positiivsed kogemused. Töötaja peab ise
teema piisava selguse ja veenvusega päevakorda võtma.
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PIKVASONK-reeglid
P – Privaatsus
Rühmas avaldatavad isiklikud küsimused on konfidentsiaalsed ja jäävad grupi
liikmete vahele. Meie ega ka töötajad
ei kasuta siin kuuldut muudes olukordades.
I – Isiklik kõneviis
Räägime iseendast, oma tunnetest ja
kogemustest, arusaamadest. Oleme
oma jutus avatud ja ausad.
K - Kultuur
V - Vali
Vali, mida öelda ja mida mitte. Mitte
iga asi ei ole mõeldud kõigi kõrvadele
ning võid oma mõtted ja tunded vabalt
endale hoida, kui nende avaldamine
sulle grupis meelepärane ei tundu.
A – Aktiivne
Ole grupitegevustes aktiivne. Anname
sulle piisavalt valikuvabadust otsustada,
millest peaksime täna kõnelema. Nii et
ära oota, käed rüpes, kuni keegi teine
midagi välja pakub.
S – Seksuaalsus
Seksuaalsus ei tähenda vaid kellegagi
voodi jagamist, seksuaalsus on ka su
peas ja südames. Kultuurid ja inimesed (mehed ja naised, noored ja vanad)
vaatlevad seksuaalsust erinevalt. Erinevused on olemas, meie peame nendega
lugupidavalt toime tulema.
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O – Orientatsioon
Inimesed võivad olla heteroseksuaalsed, homoseksuaalsed, lesbilised või
biseksuaalsed. Need on äärmiselt erinevad, kuid olenemata sinu seksuaalsest
orientatsioonist on igaüks ainulaadne ja
väärib lugupidamist.
N – Naera
Huumor on oluline ja aitab mõnikord
kogunenud probleeme vabaks lasta.
Selle üle naerda aga ei tohi.

K – Kuula
Teineteise kuulamine on eluterve vestluse alus.

8) Kognitiivse toimetuleku arendamine
Kognitiivse toimetuleku all peame silmas mõtteid ja ideid, mis võivad aidata meil kogemustega konstruktiivselt toime tulla. Mõnikord on
inimestel tekkinud väärad või düsfunktsionaalsed mõtted, millest ei ole praktilist kasu
ja mis mõjutavad käitumist negatiivselt, näiteks „keegi ei armasta mind“ (Cohen, 2008).
Töötame sammhaaval.
• Esimene samm on selgitada, et oleme iseendaga sisedialoogis.
• Teine samm on mõista, et need konkreetsed mõtted toovad endaga kaasa ka konkreetsed tunded.
• Kolmas samm on, et mõte ja tunne on kaks
erinevat asja, kuid ometi need mõjutavad
teineteist. Kõige paremini saab seda selgitada näite abil. Klassis istub üks tüdruk,
kes ei ütle sinu kohta kunagi midagi halvasti. Kui temast möödud, vaatab ta maha
või teises suunas. Mõtled: „Ma ei meeldi
talle ikka üldse.“ Tunned kurbust ja viha.
Kuid kujutleme korraks, et mõtled: „Mille pärast see tüdruk piinlikkust tunneb?“
Kuidas sa end siis tunneksid? Oleksid sa
vähem vihane ja kurb? Tunneksid sa talle
kaasa?
• Neljas samm on, et võid mõelda alternatiivseid mõtteid, mis vastavad rohkem tõele ja
millest on kasu, kuna tekitavad teistsuguse
tunde. Siinkohal võid seda võrrelda näiteks
teiste prillide pähe panemise või kanali vahetamisega. Kui näiteks arvad, et tüdrukul
on piinlik, ta on häbelik või närviline, sest
peagi oodatakse temalt sõna võtmist, tekib
sul teistsugune tunne.
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• Järgmine samm on selgitada, et mõtted ja
tunded mõjutavad su käitumist. Kui mõtleme: „Ma ei meeldi sellele tüdrukule“, tunned ja käitud teisiti kui siis, kui arvad, et ta
on mures.
• Viimane samm on mõista, et kui laps või
noor mõtleb või tunneb teisiti, käitub teisiti, võib ka mõju olla teistsugune.

appihüüd. Ei piisa vaid sellest, et lapsega
pärast toimunut rääkida. Tarvis on koos lapsega uurida, mis sellega kaasneb.

9) Düsfunktsionaalsete mõtete välja
selgitamine

Just nagu muugi käitumise puhul, õpib laps
või noor sageli lisaks tegudele ka oma vigadest. Seksuaalkogemuste puhul antakse
lastele sageli ebaselgeid juhiseid, kuid palju
vähem lepitakse sellega, et õppimisega käib
paratamatult kaasas kukkumine ja taas tõusmine. Probleemid on seotud ka normaalse
arenguga. Mitmed autorid on rõhutanud, et
probleemkäitumine ei ole alati signaal, mis
viitab ebakindlale arengule, vaid hoopis lahutamatu osa arenguülesande täitmisest, mis
võib minna edukalt või ka mitte. Seega on
klammerduv käitumine kaheaastase puhul
normaalne samamoodi nagu kangekaelsus ja
jonnihood kolmeselt ning süütunne ja nääklemine noorukieas, jne. (Braet & Prins, 2008).

Mõnel lapsel ja noorel on tõele mittevastavad ja kasutud mõtted, mis häirivad nende
tegutsemisvõimet. Need mõtted on tavaliselt
negatiivsed või ebaõiged ning omistavad ebameeldivatele seikadele isiklikke, kõikehõlmavaid ja püsivaid põhjuseid. Näiteks „Mul ei ole
üldse sõpru, sest ma ei ole tore. Nii oli juba
spordiklubis ja koolis ja see ei saa muutuda.“
Kui soovime neid düsfunktsionaalseid mõtteid muuta, peame sisemised põhjused asendama välistega, kõikehõlmava konkreetse
ning püsiva ajutisega. Mul ei ole sõpru, kuna
need lapsed ei tunne mind piisavalt (väline
põhjus), neil on hetkel eesootava mänguga
väga kiire (konkreetne) ja selle lahendamiseks
võib aega kuluda (ajutine) (Cohen, 2008).
Sisemised põhjused:
see on minu süü.

Välised põhjused:
see on muude
asjadega seotud.

Kõikehõlmavad
põhjused: mis on
alati nii.

Konkreetsed
põhjused: mis on nii
aeg-ajalt.

Püsivad põhjused:
mis on ka tulevikus
alati nii.

Ajutised põhjused:
mis tulevikus
muutub.

10) Probleemse seksuaalkäitumise
tunnistamine
Iga käitumine on suhtlusvorm ning selle alla
kuulub ka häiriv seksuaalkäitumine. See on

Kui häiriva käitumisega käib kaasas näiteks
viha, hirm või rahutus, ei ole hea mõte kohe
asjast rääkima hakata. Sageli aitab, kui lapse
või noore esmalt olukorrast eemaldate ja
lasete tal teises keskkonnas rahuneda.

11) Preemia ja heakskiidu kasutamine
Kuigi see nõuab pisut pingutust, võib premeerimissüsteem aidata soovitud käitumist
toetada ja soovimatut käitumist vähendada.
Lapsele võib näiteks anda märkide, kleebiste
või sümbolitega süsteemi, kuhu märgitakse
nii vahejuhtumid kui ka hea käitumise perioodid. Piisavalt heale käitumisele võib järgneda
preemia (näiteks kümne kleebise väljateenimisel). Nõnda toetatakse positiivset ja tõrjutakse negatiivset käitumist.
Lähenemine preemiasüsteemidele (Bloomquist, 2006; Cohen, 2008):
• valige üks käitumine (ärge üritage korraga
liiga suurt tükki haarata);

59

• arutage, kuidas saab laps oma preemiatabeli avada;
• kaasake laps arutellu, mis preemia ta hea
käitumise korral saada võiks (tähekeste
arv);
• lugege tähekesed igal nädalal kokku ja andke vastavalt tulemustele preemia;
• olge järjepidev.

12) Juhendamine
Juhendamise all mõeldakse kõiki sekkumisi,
mida laste ja noorte puhul kasutame, et leida
lahendusi ja õppida uut käitumist. Siinkohal
ei tasu mitte niivõrd keskenduda probleemile, vaid võimalikule lahendusele. Selleks
vaatleme noort inimest kui asjatundjat: tema
määrab eesmärgi ja selle saavutamise viisi.
Suuname oma tähelepanu muutmist vajavale,
väikestele sammudele ja toimivatele lahendustele. Kui miski ei tööta, otsime koos noorega teistsuguseid lahendusi.
Oluline on esitada kutsuvaid küsimusi, näiteks: „Kuidas see sinu arvates töötada
võiks?“, üksikasjalikke küsimusi nagu: „Kuidas
täpselt sa seda teed?“, ning anda verbaalseid
preemiaid või komplimente, näiteks: „Päris
hästi toimib!“ või „Kuidas sa selle hea mõtte
peale tulid?“
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Juhendamine seisneb seega lahenduste otsimises noore enda poolt. Neli lahendusele
orienteeritud peamist küsimust loovad eesmärgi (1 ja 2), toimivate lahenduste (3) ja
edusammude (4) ümber ühtse raamistiku.
• Mis tulemust sa ise loodad?
• Mida see muudaks? Millega arvad, et ise
panustad?
• Mis juba toimib?
• Mida näed edu märgina? Mis on järgmine
samm?

13) Aja maha võtmine
Tavaliselt on aja maha võtmisel kaks otstarvet: esimesel juhul võib see katkestada lapse
või noore negatiivse käitumise ja anda talle
võimaluse enda üle taas kontroll saavutada.
Peale selle võib see jätta ta ilma võimalusest
negatiivse käitumisega tähelepanu püüda.
Oluline on lapsele või noorele selgitada,
mis on aja maha võtmise eesmärk. Kui laps
ei kuula palvet teatud käitumine lõpetada,
võite teatada, et sellele järgneb aja maha
võtmine. See peab toimuma rahulikus keskkonnas. Valige kõige vähem stimuleeriv koht,
mille leiate. Aja maha võtmine peab piirduma
ühe minutiga kronoloogilise aasta kohta (teisisõnu võib kaheksa-aastane laps aja maha
võtta kaheksaks minutiks).
Aja maha võtmise protsess (Cohen, 2008)
• Nimetage rahulikult käitumine ja täpsustage, mis on selles soovimatut, näiteks
„lõpeta karjumine“, mitte „lõpeta vihane
olemine“.
• Kui käitumine jätkub, meenutage lapsele
või noorele, et peagi peab ta minema ja aja
maha võtma.
• Kui käitumine endiselt ei lõppe, viige laps
või noor edasiste kommentaarideta rahulikult ja emotsioonitult vastavasse paika.
• Aeg hakkab jooksma siis, kui kisamine, vastu seina tagumine või jalgadega peksmine
lõppeb. Pärast X minutit tooge laps tagasi
ja jätkake rahulikult poolelijäänud tegevusi.
• Jagage positiivset tähelepanu. Nii õpib laps,
et hea käitumine toob kaasa positiivse tähelepanu.

Teine samm: kuidas seksuaalsele käitumisele reageerida?

14) Taktika kriisisituatsioonide korral

15) Järelevalve tugevdamine

Haavatavate laste ja noortega töötades ei
saa kriisi teket kunagi välistada. Oskus kriisisituatsioonidega toime tulla aitab ennetada
olukorra hullemaks muutumist või suunamise
vajaduse tekkimist.

Järelevalve korraldamine on hoolduskohustus, mida peab täitma kool või organisatsioon ning mille otstarve on tagada turvaline
keskkond. Teame, et laste- ja noortevahelised
intsidendid arenevad järelevalve puudumisel
sageli tõsisemateks olukordadeks. Korralik
riskianalüüs peaks välja selgitama, missugused olukorrad vajavad rohkem järelevalvet (nt
koosviibimised, bussisõidud, mänguväljakud
jne). Organisatsiooni vastutus on aja ja ruumi
osas piiratud ning on võimatu kõiki olukordi
täielikult kontrolli all hoida. See rikuks liialt
laste õigust privaatsusele. Seega ei ole näiteks normaalne korraldada järelevalvet WCs
käimise, pesemise ja magamise üle. Sellisel
juhul võib järelevalve ise olla mitteaktsepteeritav. Eraldi küsimus on see, missugune on

Kriis on hädaolukord, mida tajutakse teravalt, mida ei saa ette ennustada ja mille puhul
on vajalik viivitamatu abi. Kriis teeb selgeks
vajaduse muutuste järele. „Asi ei saa nii edasi
minna, midagi tuleb teha,“ on sageli kasutatav väljend. Vabatahtlikult vastu võetud ja läbi
räägitud tugi on parem kui pealesurutud abi.
Kriisis lastel ja noortel on konkreetsed vajadused, mille alusel võib pedagoogiline tugiisik
oma lähenemisviisi valida (Long jt, 2003).

Noore inimese vajadused

Asjatundja pedagoogilised oskused

1. etapp. „Olen endast väljas, mitte miski ei
ole enam minu kontrolli all!“
Vabanege intensiivsetest tunnetest, püüdke
käitumine kontrolli alla saada.

Deeskaleerige olukord, ärge pakkuge
agressiivset vastureaktsiooni, olge
erapooletu, näidake, et mõistate ja austate
noort inimest.

2. etapp. „Nõnda saan endale meenutada,
mis on juhtunud“.
Pange sündmused ajajoonele, püüdke
probleemi olemust ratsionaalselt sõnastada,
laske emotsioonidel hajuda.

Olge valmis esitama avatud ja suunatud
küsimusi, näidake üles empaatiat ja
tähelepanu, kuulake aktiivselt ja jälgige
mitteverbaalset käitumist, peegeldage ja
dekodeerige toimunut: missugused mõtted ja
tunded käitumist suunavad?

3. etapp. „See ongi probleem!“
Milles seisneb vahejuhtumi tähtsus ja mis on
peamine alusprobleem?

Sõnastage keskne probleem käitumuslikust
aspektist ümber. Olge valmis
määrama, missugune sekkumine oleks
soovitatav. Selleks võib olla lühiajaline
keskkonnasekkumine või on tarvis ühte
allpool toodud kuuest eesmärgist.

4. etapp. „Mõistan, et muudan ise probleemi
veelgi hullemaks.“
Sissevaade toimuva seaduspärasusse.

Olge valmis rakendama ühte kuuest
stsenaariumist ja koos lapse või noorega
välja töötama mitmeid võimalikke lahendusi.

5. etapp. „Pean seda õppima, et oma
probleemiga tegeleda“.
Selgitage välja ja harjutage, kuidas saab noor
olukorraga tegeleda.

Ennetage võimalusi ja tagajärgi, kinnitage
eeliseid, jälgige realistlikke hoiakuid.

6. etapp. „Just niimoodi pean käituma“.
Rakendage uut arusaama olukorrale.

Vaadelge grupi dünaamikat, looge tingimused
õpitu praktiseerimiseks, kinnitage üle, mis
hästi toimib.
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vastutus veebis toimuva vastuvõetamatu seksuaalkäitumise korral.

ega tekitanud inimesele, vaid tekkinud kahjule.

Seetõttu tuleks pisut mõelda ka pedagoogilisele lähenemisele seoses järelevalvega.
Kuidas on see korraldatud, kus on vajalik
lisatähelepanu ning kus tuleks laste ja noortega kokkuleppeid sõlmida? Osa vastutusest
võib jätta ka lastele ja noortele endile, eeldusel, et kehtivate kokkulepetega on võimalik tööd teha. Näiteks hariduslike erivajadustega noortele mõeldud õppeasutuses
astus üks noor teisega duši all käies üle piiri
(punane lipp). Noor ei ole veel võimeline oma
impulsse tõhusalt valitsema ja saab vastavasisulist koolitust. Noor määratakse teise duši
all käimise rühma ning tema ja teiste lastega
lepitakse kokku, mis on võimalik ja mis mitte.
Toetav täiskasvanu kordab kokkulepped enne
dušiaega regulaarselt üle ja püsib läheduses.
Paari nädala pärast, kui hindamine on edukalt
läbitud, võib järelevalve taas tavapäraseks
muuta.

Lepitamise korral juhib kommunikatsiooniprotsessi noore rikkuja, ta vanemate ja
ohvri(te) vahel neutraalne kolmas pool,
vahendaja. Eesmärk on püüda leida mingi
paranemisvõimalus või lahendus lubamatu
käitumise tagajärgedele. Pooled võivad
vahendamise abil jõuda kokkuleppele kahju
hüvitamise osas. Rikkuja palub vabandust või
kasutab mõnda muud heastavat lähenemist.

16) Lepitamine
Taastav ehk heastav õigus viitab lähenemisele, mille puhul ei ole alguspunktiks mitte
tegu ise (karistusõigus) ega rikkuja (õigus
kaitsele), vaid tekitatud kahju. Aeg-ajalt on
sellist lähenemist pedagoogilises kontekstis
rohkem kasutatud, tuginedes arusaamale, et
karistustel on vaid väheoluline mõju.
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Pärast vahejuhtumit kaasatakse lisaks
rikkuja(te)le ka ohvrid ning taastumisel võib
abi olla ka suhtest teiste, kaudselt kaasatud
inimestega (nagu vanemad, teised lapsed
jne). See nõuab hoolt kõikidelt pooltelt. Laste
ja noortega (ning muude asjaosalistega)
räägitakse nende tugevustest ja nad saavad
protsessist konstruktiivselt osa võtta. Eesmärk on vastusena tekitatud kahjule suhteid
pisut taastada. Vestluse käigus ei ole tähelepanu otseselt suunatud ei kahju kannatanud

Lepitamine ei ole meede, mida on võimalik „rakendada“, vaid alati pakkumine, mille
puhul saavad nii ohver kui ka rikkuja vabalt
otsustada, kas soovivad vahendamispakkumise vastu võtta.

17) Kokkulepitud karistused
Kui lapsed ja noored reegleid teavad ja neid
ikkagi rikuvad, on mõnikord vajalikud kohased
karistused. Kui nad ei ole reeglitega veel tuttavad või ei mõista neid, ei ole sanktsioonide
kehtestamine mõistlik. Sellisel juhul on selgitamine olulisem. Võite teada anda, et karistus
järgneb siis, kui reeglit veel kord rikutakse.
Isegi kui lapsed ja noored peaksid reeglitega
kursis olema, on parim teha igast karistusest
õppimisvõimalus: ideaaljuhul peavad lapsed ja
noored võimalikult põhjalikult mõistma, mille
eest neid karistatakse.
Karistamise reeglid
• Viige karistus rikkumisega kooskõlla ja hoolitsege selle eest, et karistus oleks õiglane.
• Ärge alandage last, ärge kasutage karistust
talle piinlikkuse valmistamiseks.
• Hoolitsege selle eest, et nad karistusest
midagi õpiksid: selgitage alati karistuse
põhjust, teavitage teda põhjustatud kahjust või kahjustustest, selgitage, mida teete
ja miks.
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• Valige karistus, mis lastele meelde jääb:
suurema tõenäosusega jääb neile meelde
millegi tegemine kui mittetegemine.
• Ärge määrake karistusi, mis võivad osutuda lõbusaks, näiteks kohustust lugeda läbi
seksiteemaline raamat või minna kursusele.
• Olge loogiline ja järjekindel: ärge kehtestage kahte reeglistikku korraga. Ärge laske end teatud aegadel või teatud laste või
noorte puhul liigsele leebusele ahvatleda.
Viige määratud ülesanne lõpule või täitke
määratud karistus.
• Ärge tegutsege kunagi vihast või kättemaksust: tehke paus ja mõelge pisut, enne kui
karistuse määrate.
• Tähtis ei ole võit: jätke ruumi kompromissideks, olge valmis reeglid üle vaatama, kohanduge kontekstiga.
• Andke lastele võimalus oma viga parandada
ning seejärel andestage neile ega ärge võtke seda rohkem jutuks.
• Populaarsed karistused on näiteks lisaülesannete määramine kodus (mis ei ole lõbusad), privileegide äravõtmine (miski, mis on
nende arvates tore, näiteks lemmiktelesaade) või pedagoogilised karistused (et saada paremini aru, miks vastavad reeglid on
kehtestatud või mis on lubamatu käitumise
mõjud).

19) Psühholoogiline koolitus ja tugi

18) Vabadust piiravad meetmed
lubamatu seksuaalkäitumise korral

Raske lubamatu seksuaalkäitumise korral võib
olla soovitatav suunata rikkuja tugirühma või
strateegilise psühhohariduse koolitusele.

Teatud olukordades võivad kohased olla ka
eraldatus, vabaduse piiramine, füüsilised
kontrollimeetmed või ravimite sunniviisiline
manustamine. Niisugused sekkumised on
pigem erandlikud ning tuleb üldise lähenemise konteksti asetada. Reeglid on alljärgnevad (ICOBA, 2013):
• jääge alati inimlikuks, rääkige rikkujaga ja
selgitage, mida tegema hakkate.
• Mõõdukus: kasutage vastavaid meetmeid
vaid siis, kui kõik muud on kasutuks osutunud ning olukord ähvardab kontrolli alt

•

•
•
•
•

väljuda. Need meetmed on õigustatud vaid
siis, kui teiste inimeste turvalisus on ohus.
Proportsionaalsus: veenduge, et sekkumine
on vastuvõtmatuse määra ja rikkuja käitumisega vastavuses.
Tagage rikkuja turvalisus.
Tagage usaldusväärsed ja struktureeritud
sekkumised.
Dokumenteerige juhtum ja edastage aruanne asjaomastele inimestele.
Viide ennetusele, pelgupaigale ja järelravile,
haridusele ja psühhoharidusele.

Vabadust piiravad meetmed võivad tähendada, et laps või noor eraldatakse teatud ajaks
spetsiaalsesse tuppa, kui aja maha võtmine
või muud sekkumised on ebaõnnestunud. See
tuba peaks eelistatavalt olema vähestimuleeriv keskkond. Laps või noor pannakse luku
taha vaid väga äärmuslikel asjaoludel ning
kriisisekkumist oodates. Vabaduse piiramine
on kestuselt lühike (5 kuni 10 minutit), millele
järgneb vestlus. Selles selgitatakse, miks valiti
isolatsioon ja mida on veel tarvis teha. Pedagoogi-lapse suhte taastamine on oluline. Arutage, kuidas saaks lapse taas gruppi sobitada.
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20) Järelravi
Loeme ka suhte parandamist pärast vahejuhtumit üheks peamiseks pedagoogiliseks strateegiaks, kuna see näitab selgelt, et vahejuhtumitel on mõju sellele, kuidas me tegutseme,
ja seeläbi ka viisile, kuidas kõikide sidusrühmade suhtes hoolt üles näitame. Sageli mõeldakse kahjustatud poolele või ohvrile, kuigi ka
tunnistajaks olnud või vahejuhtumis osalenud
lapsed ja noored vajavad hiljem tähelepanu.

Järelravi võib pakkuda, algatades vestluse
pisut pärast vahejuhtumit, paari nädala pärast
ja mõne kuu pärast. Seda saab teha nii individuaalselt kui ka grupis ning dokumenteerida
seda nii formaalselt kui ka mitteformaalselt.
Kinnitage lastele ja noortele, et iga inimene
töötab juhtunu omal viisil läbi ja mõnikord
on tal tarvis taas jalgele saamiseks millegi
muuga tegeleda.
Esimene järelravivestlus peab käsitlema seda,
mis juhtus ning mida tehti, mõeldi ja tunti.
Küsige igalt inimeselt eraldi, mida ta vajab,
et end taas hästi tunda. Andke teada, millal
toimuvad järgmised järelravivestlused. Teise
vestluse käigus vaadelge hetkeolukorda ja
seda, mis on vahepeal juhtunud. Kuidas sa
olukorraga toime tulid, mida sellest õppisid,
mis sind aitab ja mis takistab? Kolmanda
vestluse ajal (pärast kuue kuu möödumist)
vaatame kogu protsessile tagasi ja vaatleme,
kuidas kõik end nüüd tunnevad. Kas on veel
asju, mis vajavad täiendavat tähelepanu, ja
millega tegeleksime teisiti, kui olukord peaks
korduma?
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6. Kolmas samm: kui
tavalisest reageerimisest
ei piisa
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6. Kolmas samm: kui
tavalisest reageerimisest ei piisa

Selles peatükis õpime:
• mida silmas pidada seksuaalkäitumise hindamisel haavatavates sihtrühmades,
• kuidas kasutada arenguhäire korral arengutabelit,
• kuidas viia läbi käitumisanalüüsi,
• kuidas viia oma reageerimismeetodeid
kooskõlla sihtrühma emotsionaalse tasemega.
Mõnikord võib käitumise hindamisel ette tulla
raskusi. Mõnikord ei ole reageerimismeetodist kasu ning lubamatu seksuaalkäitumine
kestab edasi. Sellisel juhul peame põhjalikumalt vaatlema taustategureid ja seda, kuidas
kujunenud olukorras edasi tegutseda.
Millised tegurid käitumist esile kutsuvad või
seda põlistavad? Ning mida ütleb see käitumine asjaosalise peidetud küsimuste ja vajaduste kohta? Võib-olla ei ole me suutnud
alusprobleemi või -vajadust õigesti välja selgitada?
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On ka võimalik, et tavalistest lipusüsteemis
kasutatavatest reageerimismeetoditest ei
piisa. Võib-olla oli reageerimismeetod liiga
verbaalne ja tugines liigselt spetsialisti läbinägelikkusele ja empaatiale? See probleem võib
tekkida mitme laste ja noorte alarühma puhul.
Eriti just nooremad lapsed ning madala kognitiivse ja keelelise arengutasemega lapsed ei
mõista alati, mida reaktsioon endast kujutab.
Isegi väga noor emotsionaalse arengu vanus
ja sellega kaasnev empaatiapuudus muudavad
reageerimismeetodite mõistmise keeruliseks.
Puudega sihtrühma puhul tuleb alati kaaluda
paljusid asjaolusid, mis on seotud puude või
suurema järelevalvega. Mõne alarühma puhul
(raske liitpuue, autism) on tarvis täiendavaid
lähenemisviise ja reageerimismeetodeid.

6.1. Tegurid, mis võivad

hindamist mõjutada

Hindamiskriteeriumid
Iga kriteeriumi puhul lisame konkreetsed
asjaolud, mida tuleks haavatavate sihtrühmade puhul silmas pidada.
Nõusolek
• Hariduslike erivajadustega lapsed ja noored ei saa sageli piisavalt aru, millega nad
nõustuvad, või ei suuda oma nõusolekut
tõhusalt edastada. Puudega lastel ja noortel ei ole sageli ka head piiride tajumise oskust, kuna nad on harjunud, et hooldamise
käigus puudutavad neid paljud käed. Nad
ei ole alati võimelised teadlikult eristama
funktsionaalset puudutust, nagu näiteks
pesemine, ja mittefunktsionaalset puudutust, nagu näiteks rindade katsumine intiimsel/seksuaalsel viisil. Nad tunnevad siis,
et miski ei ole päris õige, kuid ei tea, mis
täpselt, ega suuda seda sõnadesse panna.
• Trauma saanud lastel võib olla moondunud
arusaam piiridest (ülitundlik või tundetu)
või annavad nad nõusoleku hirmust keeldumise tagajärgede ees. Mõnikord näitavad
need lapsed ka ise üles lubamatut seksuaalkäitumist, seda kättemaksusoovist või
empaatia puudumisest teise inimese vastu.
Ning oskus soovimatust seksist keelduda
on sageli napp nii inimestel, kes soovimatu
seksiga nõustuda, kui ka nendel, kes soovimatut seksuaalkäitumist üles näitavad.
• Selleks, et saada nõusolekut anda, peab
noortel olema arusaam seksuaalsusest ning
nad peavad olema omaenda ihade ja piiridega kursis. Noorte puhul, kelle käitumisele
on seatud ranged reeglid, on see teadmine
ja kogemus sageli piiratud. Näiteks ei ole
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seksuaalsus mõne noore jaoks asi, millest
võib rääkida. Mõnikord ei kiideta seksuaalselt uudishimulikku (eksperimenteerivat)
käitumist heaks teatud elustiili tõttu (tulenevalt religioonist või kultuurist). Positiivne
seksuaalselt eksperimenteeriva käitumise
kogemus võib parandada noorte võimet
enda eest seista (teada, mida nad soovivad, mida nauditavaks või toredaks peavad;
otsustada, mida nad ei soovi või nauditavaks ei pea). Noored tegelevad sellega eriti
murdeeas ning hakkavad oma isiklikest piiridest ja ihadest teadlikumaks saama juba
tegevuse käigus.
• Paljude elustiilide/kultuuride puhul on traditsioonilised vaated soorollidele, suhetele
jne sügavalt juurdunud ning neid ei ole lihtne muuta. Need on ühiskonna kirjutamata
reeglid, mis võivad varieeruda alates sellest,
et naistel ei ole (abielusiseselt) õigust seksist keelduda ning mees soovib alati seksi,
kuni selleni, et naine tembeldatakse kergete elukommetega või lausa litsiks, aga mees
pälvib tunnustuse, kui nad kumbki peaks
juhtumisi seksi nautima. Mõned nendest
traditsioonilistest vaadetest mehelikkusele
ja naiselikkusele võivad muuta raskeks seksist või soovimatust tegevusest keelduda.
Vabatahtlikkus
• Hariduslike erivajadustega laste ja noorte
puhul peame vaatlema, kas nad suudavad
tõhusalt hinnata olukorda, kus neilt midagi välja pressitakse, nendega manipuleeritakse või nad eksiteele viiakse. Sageli
sõltuvad nad teiste inimeste hoolitsusest,
mis tähendab näiteks, et keeldumine võib
neile kaasa tuua negatiivsed tagajärjed.
Peale selle on vabatahtlikku osalemist sageli võimalik kindlaks teha vaid asjaosaliste
tunnistuste alusel. Kui verbaalsed võimed
on piiratud, peab töötaja suutma tõhusalt
vaadelda.

• Traumeeritud lapsed valivad mõnikord tahtlikult ennastkahjustava käitumise. Nad käituvad seksuaalselt riskantselt, kuna otsivad
tähelepanu, kohest tulu ja preemiat. Mõnikord on nad väga klammerduvad. Taoliste
noorte juures näeme madalamat võimet
riske hinnata ja vähem selgeid piire.
• Mõju võib avaldada ka hirm teise inimese
viha ees, mille puhul antakse noorele märku, et ta ei ole enam vaba seksuaalkäitumisest keelduma.
• Soorollist tulenev surve: hoiakud kohase käitumise kohta on väga levinud. Need
hoiakud tulevad esile seoses konkreetse
ettekujutusega mehelikkusest ja naiselikkusest, mida võib omakorda tugevdada kultuur või religioon. Näiteks: „mees peab alati
sooritusega hakkama saama ja naine peab
alati meele järgi olema“, „naine peab mehe
lähenemiskatsed alati vastu võtma, see on
tema kohustus abielunaisena“, „sageli seksi
sooviv mees on tegija, sageli seksi sooviv
naine on hoor“. Niisugustele hoiakutele tuginedes astutakse sageli piiridest üle. See,
mida mehe ja naise puhul mõnes kultuuris
sageli normaalseks peetakse, on teisal seksuaalvägivald. Selliste hoiakute muutmine
on sageli pikaajaline protsess.
• Lapsed ja noored, kellel on kodus katsetamiseks vähe võimalusi, ei õpi tundma, mis
on nende arvates nauditav ja mis mitte. Sellised noored omandavad kogemusi sagedamini varjatult, mis tähendab, et puudub
võimalus sotsiaalseks toeks ja kaaslastelt
õppimiseks ning valitseb suurem võimalus
väljapressimiseks ja kuritarvitamiseks.
• Kui seksuaalsus on laste ja noorte jaoks
keelatud, saavad nad selle kohta ka liiga
vähe asjakohast teavet. Sõnavara, teabe ja
nõusoleku olemasolu oma tunnete ja kogemuste sõnastamiseks on ülioluline, et suhtumine seksuaalsusesse võimaldaks enese
eest seista ja vabast tahtest otsuseid langetada.
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Võrdsus
• Madala emotsionaalse toimetulekuvõimega lastel on teistsugused arenguvajadused
ning sotsiaalne suhtlus valmistab neile mõnikord raskusi. Laste jaoks, kelle emotsionaalne vanus on vähem kui 12 eluaastat,
on näiteks väga keeruline mõista vajaduste erinevust ja näidata kaasinimeste vastu
üles piisaval määral empaatiat. Samuti võib
probleeme tekitada funktsionaalse ja mittefunktsionaalse puudutamise eristamine
võimu ebavõrdsuse seisukohalt: „Minu arvates ei ole see õige (partner), kuid ma ei
ütle midagi, sest tegu on toetava täiskasvanuga, kes mu piiridest üle astub!“
• Arenguhäirega laste ja noorte puhul, kelle füüsiline, kognitiivne ja emotsionaalne
areng toimub eri kiirusega, ei ole võimete
hindamine kuigi tõhus ning alati ei ole ka
selge, missugust osa täidab intelligentsus
või füüsiline puue, näiteks noorte inimeste
vahelises võimusuhtes.
• Mõned lapsed otsivad ebavõrdsust, kuna
tunnevad end eakaaslaste seas ebakindlalt ja sobivad paremini nooremate lastega.
Seksuaalsel tasandil on aga nende arenguvajadused väga erinevad.
• Näiteks kuritarvitamise puhul võivad rolli
mängida ka alkohol või narkootikumid, mis
võivad inimese ajutiselt nõrgemale positsioonile seada.
• Soostereotüüpsed vaated võivad ebavõrdsuses süüdi olla, kui tüdrukud peavad kinni
pidama rangetest ja piiravatest reeglitest,
samas kui poistele seatakse piiranguid
vähe. Sama kehtib ka siis, kui poiss arvab,
et ta peab seksuaalselt aktiivne olema, kuigi tal selleks vajadus puudub, kuid ta teeb
seda sellegipoolest, kuna sotsiaalne norm
näeb nõnda ette.
• Vähene katsetamisruum ja ranged käitumisreeglid võivad viia selleni, et noored
(eriti tüdrukud) saavad esimesed seksuaalkogemused hilisemas eas ning sageli partneriga, kellel on rohkem kogemusi. Näiteks

jäävad tüdrukud mõnikord abiellumiseni
süütuks, samas kui poiste puhul ei nähta
abielueelses seksuaalkogemuste hankimises probleemi. Niisugune sugudevaheline
ebavõrdsus muudab tüdrukud lubamatu
käitumise suhtes eriti haavatavaks, seda nii
erineva elukogemuse ja võimu kui ka selle
tõttu, et nad ei tea ise oma soove ja piire.
Erinevused (elu)kogemuses ja võimus on
siis asi, mis vajab tähelepanu.
Arengu- või eakohasus
• Emotsionaalse arengu tase on arenguhäirega laste toetamisel oluline lähtepunkt.
Puue mõjutab tavaliselt seksuaalset arengut. Noore inimese põhivajaduste kaardistamine lähtuvalt tema emotsionaalse
arengu tasemest ja seksuaalse arengu eripäradest on äärmiselt oluline.
• Seksuaalse trauma üle elanud laste seksuaalne areng võib olla tugevalt moondunud, mis mõjutab seda, kui suurt tähtsust
nad seksuaalsusele ja suhetele omistavad.
Selle üheks tagajärjeks on seksualiseeritud
ja riskantne käitumine.
• Lapsed võivad ka seksuaalsust vältida ja
püüda seksuaalset arengut edasi lükata,
tundes selle suhtes hirmu ja vastumeelsust.
• Samuti esineb rollide pöördumist lubamatuks seksuaalkäitumiseks teiste laste vastu.
Sageli tõlgendatakse seda kui vastust traumale.
• Noored, kes kasvavad üles piiravas keskkonnas, saavad eksperimenteerimiseks
vähe võimalusi ning seksuaalsed mõtted ja
tunded tekitavad neis rohkem süütunnet ja
häbi. Mõnikord alustavad nad hiljem, kuid
läbivad siis kiiresti mitu arengufaasi, see
aga toob paratamatult kaasa riskialtima
käitumise.
• Homoseksuaalsete noorte ja soovariatiivse
käitumisega noorte kogemused on mõnel
määral teistsugused. Seksuaalsed eelistused iseenesest ei muuda neid noori enam
haavatavaks; pigem teevad seda ühiskon-
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nas valitsevad tabud ja nendest tingitud
tunded, nagu ka riskantne tähelepanu püüdev käitumine.
Taustasobivus
• Grupis elades on seksuaalsuhe sageli keelatud. Osalistel ei ole lubatud mängida seksuaalseid mänge ega omavahel seksuaalselt
läbi käia. Olenevalt kontekstist toimub suuremal või vähemal määral järelevalve ning
seega on ka rohkemal või vähemal määral
võimalusi kontrolli eest kõrvale põigelda.
Sellisel juhul toimuvad seksuaalsed mängud
salaja (näiteks kooli tualettruumis), kuna
need on reeglitevastased. See on mõistetav
käitumine, kuid seda noore inimese vaatenurgast. Ka hoolekandekeskkonnas on oluline arvestada noorte seksuaalse arengu ja
vajadustega.
• See, mis on teatud kontekstides kohane
käitumine, võib siiski sõltuda ka kultuurinormidest ning sageli ei ole need reeglid
kuigi selged ega üheselt mõistetavad. Mõnikord on need omavahel vastuolus. Isiklikku vabadust võidakse kodus täielikult piirata või vastupidi - noor võib saada täieliku
vabaduse. Kui noor elab näiteks noortele
mõeldud hooldusasutuses, kus on kehtestatud kindlad reeglid, võivad need minna
vastuollu kodust kaasa antud tõekspidamistega. Siin on tarvis täiendavat selgitamist ja täpsustamist.
• Kui tekib „perekonna au teotamise“ kahtlus, on tarvis edasisel hooldamisel rakendada teistsuguseid reegleid mis tahes koduste ja üldisemate ühiskondlike normide
kooskõla saavutamiseks. Tegutsemisel on
kõige olulisem noore inimese turvalisus.
Mõju eneseaustusele
• Hariduslike erivajadustega noortel võib olla
keeruline riske ise hinnata, samuti on kerge
nendega manipuleerida või neid eksiteele
viia ning nad on kaaslaste survest eriti mõjutatavad. Madalama emotsionaalse arengu

tasemega noored ei näita üles kuigivõrd
empaatiat ning nende jaoks võib olla keeruline ka hinnata oma käitumise võimalikke
kahjulikke tagajärgi. Selle tulemusena on
neil suurem oht sattuda riskiolukordadesse, mis on nende puutumatusele ja tervisele kahjulikud.
• Seksuaalvägivallaga (traumaga) kokku puutunud laste ja noorte jaoks võib seks olla
omandanud instrumentaalse mitteseksuaalse tähenduse, st seksil ei ole midagi
tegemist armastuse ega ihaga, vaid see on
hoopis vahetuskaup. Selle tagajärg võib olla
enesekahjustamine.

Arengutabeli kasutamine
arenguhäirete korral
Arengutabeli kasutamine arenguhäiretega
laste ja noorte puhul nõuab suurt tähelepanu. Arenguhäirega on tegemist juhul, kui
erinevad arenguaspektid edenevad erineva
kiirusega. Seda esineb sageli puudega laste
seas: näiteks ei ole nende kognitiivse ja füüsilise arengu tase omavahel kooskõlas. Emotsionaalse arengu tase on sageli madalam kui
areng muudes valdkondades. Ka trauma ohvriks sattunud lastel võib olla madal emotsionaalse arengu tase ja seega arenguhäire.
Autistlik 16-aastane poiss on kognitiivselt
kaheksa-aastase lapse tasemel ning tema
emotsionaalne areng on kolmeaastase
lapse tasemel.
Traumakogemusega seitsmeaastane tüdruk on kognitiivse arengu poolest normaalses vahemikus, kuid emotsionaalse arengu
poolest on ta võrreldav pooleteiseaastase
lapsega.
Arenguhäire puhul võivad lapsed siiski üles
näidata oma erinevatele arengutasemetele
omast käitumist. Kuidas siis käitumist hin-
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nata ja mis abi on arengutabelist, kui tegu on
arenguhäirega?
Arengutabel aitab vaadelda ja hinnata vastavate laste ja noorte käitumist arengu seisukohalt. Kas noore inimese käitumist saab ka
vastavalt arengutasemele mõista?
Näiteks: kümneaastane poiss toimib kognitiivselt ja emotsionaalselt umbes mudilase tasemel. Arenguvanuse tõttu tunneb
ta suurt huvi rindade vastu. Ta haarab teda
ümbritsevate naiste ja tüdrukute rindadest
nagu mudilane.
Huvi rindade vastu on võimalik selgitada ta
arengutasemest lähtudes. See ei ole sundmõte ega kontrollimatu tung, vaid arenguspetsiifiline käitumine. Kuid loomulikult
ei ole kümneaastane mudilane! Sellisel juhul
reageerivad ümbritsevad teisiti kui kaheaastase puhul. Käitumise hindamisel ja sellele
emotsionaalselt vastamisel tuleks arvesse
võtta ka kronoloogilist vanust. Asjaolu, et käitumisele leiab arengust tuleneva põhjenduse,
ei tähenda, et see oleks iseenesest heaks kiidetav. Arenguspetsiifiline käitumine ei ole
sama mis aktsepteeritav käitumine!
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Peale selle on poisil juba kümme aastat elukogemust. Nende aastate jooksul on ta näiteks
õppinud, et tüdrukut rindadest haarates saab
ta palju tähelepanu. Ta käitumist on ilmselt
osaliselt põlistanud ja kindlustanud ümbritsevatelt saadud reaktsioonid, isegi kui need on
negatiivsed. Ka negatiivne tähelepanu võib
käitumist tugevdada.
Arenguhäire iseenesest ei selgita täielikult
(lubamatut) käitumist. Mängus võivad olla ka
muud tegurid. Võimalik, et käitumise on esile
kutsunud teatud stiimulid või kogemused.
Või on seda põlistanud näiteks ümbritsevate
inimeste pilkavad või vihased reaktsioonid.
Samuti on oluline saada aru lapse põhivaja-

dustest. Mida räägib tema käitumine sellest,
millega ta on tegelenud, mis on tema vajadused?
Reageerimismeetodite kaalumisel on oluline
võtta arvesse ka arenguhäiret. Kui reaktsioon
ei lähe kokku kognitiivse või emotsionaalse
arengu tasemega või sobib sellega vaid osaliselt, ei ole ka tulemus positiivne.
Kuidas saate nüüd arengutabelit kasutada?
Asjassepuutuvate laste ja noorte erinevaid
arengutasemeid vaadeldes leiate tabelist,
mil määral on (lubamatu) käitumine arenguspetsiifiline. Teistpidi on võimalik ka määrata,
missugusesse vanuserühma saab tuvastatud
käitumise liigitada. See võib anda aimu vastavate laste arenguhäirest ja pakkuda pidepunkte käitumise kohandamiseks.

Hindamise kohandamine
Olukordade standardsel hindamisel ei võeta
alati arvesse konkreetseid olusid või haavatavust põhjustavaid arengutasemega seotud
tegureid.
• Kui käitumine muutub selle tulemusena
ohtlikumaks või riskantsemaks, võib lipp
erineda maksimaalselt ühe värvuse võrra
- näiteks saab kollasest lipust punane või
rohelisest kollane.
– Näide: kaks 13-aastast tüdrukut istuvad magamistoas voodil. Nad masseerivad teineteist reite vahelt ja pealt
ning naudivad seda. Kui ühel tüdrukul on
selgelt erinev arengutase ning selle tõttu muutub olukord aina ebavõrdsemaks,
saab rohelisest lipust kollane.
• Erilist tähtsust omistame kollasele lipule
siis, kui see hõlmab !-olukorda, olukordi või
käitumist, millele pööratakse rohkem hoolt
või tähelepanu, arvestades asjaosaliste laste või noorte haavatavust.
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– Näide: 14-aastane poiss saab erektsiooni, kui ta mähet vahetatakse. Uks
on avatud ja keegi kõnnib mööda. See
on !-olukord ning sellele omistatakse
kollane lipp privaatsuse puudumise tõttu.
Poiss kogeb päev päeva järel, et ruumis,
kus tema eest hoolitsetakse, puudub privaatsus. Selle tagajärjel ei õpi ta eristama, mis on avalik ja mis privaatne, ega
õpi oma piire õigesti tunnetama.
• Kui noore inimese õpivõime on madal, võib
teha ka otsuse jääda sama lipuvärvi juurde ning võimaldada lähenemises rohkem
kordamist. Seega hinnatakse kollast lippu
kauem kollaseks ja punast punaseks, enne
kui liigutakse edasi musta lipu hinnangu
juurde.
– Näide: 17-aastane poiss piilub regulaarselt tüdrukute duširuumi. Tavaliselt
17-aastane teaks, et see ei ole lubatud
käitumine, ning kuna olukord kordub,
omistatakse sellele punane lipp. Puudega poisi puhul on võimalus kauem kollase
lipu juurde jääda ja korduvalt selgitada,
miks ei ole see käitumine lubatud.

6.2

Käitumise analüüsimine

Esimene ja lihtsaim viis toimunu välja selgitada ja oluliste taustategurite kohta teavet
koguda on arutada käitumist kõikide osalistega. Ent võib juhtuda, et seda vestlust on
raske pidada. Seejärel on tarvis käitumise
põhjalikuma analüüsi alusel leida nii palju
pidepunkte kui võimalik. Seetõttu vaatleme
kõikide asjassepuutuvate tegurite ja inimeste
rolli.
• Mis on vastava seksuaalkäitumise elemendid? Kas selle olemuse, sageduse ja asjassepuutuvate inimeste kohta on olemas selgus? Kas käitumist on kirjeldatud piisavalt
objektiivselt ja põhjalikult?
• Piiri ületanud isiku/isikute puhul: kas on
olemas piisav arusaam erinevatest teguri-

test, mis võisid probleemkäitumist mõjutada? Mida ütleb see käitumine/vahejuhtum
võimalike puudujääkide kohta lapse või
noore teadmistes, hoiakus ja oskustes? Kas
leidub asjakohaseid kaitsetegureid?
• Seoses teiste vahejuhtumiga seotud isikutega: missugused suhtetegurid (riski- ja
kaitsetegurid) siin potentsiaalselt rolli mängivad?
• Seoses vahejuhtumi kontekstiga: mil määral
on laiemast kontekstist tingitud tegurid selle vahejuhtumi aset leidmist soodustanud?
Ja kuidas (professionaalsed) pedagoogid
vahejuhtumeid käsitlevad? Kas varasemalt
on rakendatud meetmeid, kui kaua, mil viisil ja mis tulemustega?
(Lubamatu) seksuaalkäitumisega seotud olukorras püüame kogu potentsiaalselt olulise
teabe koguda võimalikult süstemaatiliselt.
• Kaardistame kõik vahejuhtumi ja lubamatu
käitumise võimalikud põhjused. Nende välja
selgitamiseks vaatleme asjaosalistega seotud ja taustast tulenevaid tegureid.
• Järgmine samm on saada teavet võimalike
esile kutsuvate tegurite kohta.
• Kõige lõpuks vaatleme tegureid, mis käitumist põlistavad, kinnitavad ja potentsiaalselt tugevdavad.
Igal tasandil otsime tegureid, mida on võimalik mõjutada, et leida asjassepuutuvate
noorte suhte- ja seksuaalhariduse ja juhendamise tarbeks võimalikult palju rakendamiskohti.

Mis on käitumise võimalikud
põhjused?
Selles etapis uurime, kas lapse või noore
puhul on olemas riski- ja/või kaitsetegurid,
mis võivad ta käitumist selgitada. Selle all
peame silmas tegureid nii lähi- kui ka kaugemast minevikust ning asjaolusid, mis võisid,
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kuid ei pruukinud toimuvat mõjutada. Eesmärk on saada olukorrast parem ülevaade
ning selgitada välja ennetustööks vajalikud
lähtepunktid. Staatilisi riskitegureid ei ole
võimalik mõjutada, kuid dünaamilised
ja kliinilised riskitegurid pakuvad juhendamiseks ja toeks vajalikke tugipunkte.
Arvesse tuleb võtta ka keskkonnaga seotud riskitegureid, mida võidakse toetavatesse tegevusse kaasata.
Kas noore inimese taustas on tegureid, millel
võib olla kaitsev toime? Kuidas me need välja
selgitame? Mis arengu puhul hästi toimib?
Millal ei näita laps/noor probleemkäitumist
üles ja mis selles rolli mängib? Kuidas saame
hea käitumise perioode pikendada ja tugevdada?
Staatilised riskitegurid: kas lapse või noore
hariduses ja kogemustes esineb ilmseid tegureid, mis võivad aidata ta käitumist selgitada?
Näiteks madal sotsiaalmajanduslik staatus,
kultuuritaust, kognitiivse ja emotsionaalse
toimetuleku tase, varasemad vägivallakogemused.
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Dünaamilised riskitegurid: missugused
iseloomujooned ja omadused võivad selles
käitumises rolli mängida ning oleksid järelevalve, juhendamise ning suhte- ja seksuaalhariduse kaudu muudetavad? Kui näiteks laps
ei suuda oma piire tõhusalt hinnata, annab
see muudatuste tegemiseks vajalikke viiteid
nagu näiteks piiride tundmine ja tajumine,
teiste inimeste piiride äratundmine, küsimuste esitamise õppimine. Selle näideteks on
impulsiivsus, mehi ja naisi puudutavad ideed,
eelarvamused, lüngad teadmistes, teatud
(sotsiaalsete) oskuste puudumine, madal ärrituvuspiir, piiride ebapiisav tajumine, ravimite
(puudumise) mõju.
Keskkonnategurid: kas mingid lapse või
noore vahetus ümbruses avastatud tegurid

võivad rolli mängida? Selle näideteks on muu
hulgas privaatsuse puudumine, ümbritsevate
(vanemad, pedagoogid) sotsiaalsete väärtuste ja normide puudulikkus. Laps, kellel ei
ole privaatset tuba, võib tunda hõlpsamini
tungi avalikus kohas seksuaalakte sooritada
(näiteks masturbeerida). Noor inimene, kelle
koduses elus napib korrapära ja reegleid, võib
teadmatusest tõenäolisemalt kohatult käituda. Rolli võivad mängida ka näiteks asjakohase suhte- ja seksuaalhariduse puudumine
või vanemate või töötajate liigselt kaitsev
suhtumine.
Kliinilised tegurid: kas asjassepuutuvad
lapsed ja noored peavad toime tulema emotsionaalsete probleemidega? Aga sotsiaalsete
raskustega? Kas asjassepuutuv laps näitab
üles kalduvust piire kombata ja väljakutsuvalt
käituda?

Kas on käitumist esile kutsuvaid
tegureid?
Esilekutsuvaid tegureid võib leiduda erinevatel
tasanditel. See hõlmab sageli tegurite kombinatsiooni. Need võivad olla seotud lapse või
noore endaga. Näiteks võib ta olla tüdinud
või seista silmitsi ülesandega, mis on tema
arvates liiga keeruline või igav. Võimalik, et
käitumise ajendasid teised lapsed või noored,
kes kõnealust last tagant kihutasid või painasid. Võib-olla tõukab käitumisele mõni lähedal olev täiskasvanu, kes kehtestab lapsele
liiga kõrgeid nõudmisi. Võimalik, et olukorras osalevate laste või täiskasvanute teatud
omadused määravad samuti nende käitumist,
näiteks kuna teatud rõivaesemed või lõhnad
äratavad ellu traumeerivad mälestused. Või
kutsub käitumise esile olukord, kus on pisut
vähem järelevalvet? Samuti võivad lubamatu
käitumise põhjustada kontekstiga seotud
tegurid. Järelevalve võib olla ebapiisav või,
vastupidi, lakkamatu.
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Seega on küsimus selles, missugused käitumised, olukorrad, stiimulid seksuaalsele käitumisele vahetult eelnevad. Kas on olemas
jälgitavat seaduspära? Kas saame neid esilekutsuvaid tegureid kuidagi mõjutada?
Noor autist, keda duši all valvab riietatud
toetav täiskasvanu, teeb valvaja suunas
alati roppe žeste. Siinkohal võib esitada
küsimuse, kas järelevalve on vajalik. Probleem laheneb, kui nooruk saab privaatselt
duši all käia.
Strateegiline vaatlemine võimaldab välja selgitada, mis lubamatule seksuaalkäitumisele
vahetult eelneb:
• missugused last või noort ennast puudutavad tegurid rolli mängisid? Missugune
käitumine lubamatule käitumisele vahetult
eelnes? Näiteks liigne alkoholi tarvitamine.
• Kas leidub kedagi, kes lapse või noore suhtes teatud käitumist üles näitab, enne kui
laps/noor mitteaktsepteeritavalt käituma
hakkab? Selleks võib olla näiteks väljakutsuva märkuse tegemine.
• Missugused keskkonnategurid võivad potentsiaalselt rolli mängida? Näiteks järelevalve puudumine.
• Kas sellele on eelnenud teatud ärritus? Näiteks pahanduse eest karistamine.
• Kas lapsel puuduvad piisavad väljakutsed,
on tal igav? Näiteks käitumine, mis ilmneb
vabal ajal.
• Kas käitumist kasutatakse keerulise või
igava ülesande vältimiseks? Näiteks tähelepanu kõrvale juhtiv käitumine: klassikaaslase rindade pigistamine, et keerulisest ülesandest pääseda.
• Kas laps on kurb ja vajab (enese)rahustust?
Näiteks käsi püksis pärast negatiivset märkust mõne kasvataja poolt.
• Kas käitumine esineb erinevates kontekstides? Või alati samas olukorras?
• Kas käitumine on osa laiemast probleemkäitumisest (näiteks enesevigastamisest)?

• Kas käitumisel on mingisugune (ajaline)
muster? Millal käitumine toimub ja millal
mitte ning kas see pakub reageerimiseks
võimalikke lähtepunkte?
• Missugused mõtted võivad käitumisele eelneda? Missugused mõtted viivad lapse lubamatu käitumiseni?
• Kas on olemas tähelepanuvajadus? Kas laps
suudab positiivsel viisil tähelepanu pälvida?
• Kas käitumine on uus või juba mõnda aega
kestnud? Missuguseid lähenemisi on juba
proovitud?

Kas on käitumist põlistavaid tegureid?
Kas on mehhanisme, mis käitumist põlistavad? Isegi probleemne käitumine on õpitav.
See võib olla seotud inimese endaga, kuid ka
näiteks käitumise tagajärgedega. Missugune
on reaktsioon lubamatule käitumisele? Kas
ümbritsevad pööravad lapsele või noorele
tähelepanu? Kas ta omandab teatava staatuse? Või lõbutseb? Või saavad inimesed lihtsalt väga vihaseks? Igasugusel tähelepanul
võib olla käitumist kinnistav mõju. Ka negatiivsele käitumisele. Kui käitumine tähistab
niisuguse olukorra lõppu, mida laps või noor
näeb negatiivsena (näiteks tähelepanust ilma
jäämine), kogeb ta tagajärgi positiivsena ning
käitumine saab hoogu juurde. See, mida täpselt heakskiiduna nähakse, sõltub inimesest
endast (Murphy, 1994).
Hariduslike erivajadustega kaheksa-aastane poiss on juba mitmel korral mänguväljakul püksid alla tirinud ja peenise paljastanud. Paaril esimesel korral naersid teised
lapsed vahejuhtumi üle ja ergutasid teda
takka. Nii arvab ta, et see on naljakas. Nüüd
reageerivad lapsed vihaselt ning kui kasvataja mööda kõnnib, saab ta väga pahaseks
ja suunab kogu oma tähelepanu poisile.
Lapse enda jaoks on see nauditavam kui
see, et peab kogu mänguaja ilma igasuguse
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tähelepanuta mööda saatma. Seega põlistab ja kinnistab seda lubamatut käitumist
sündmusele järgnev tähelepanu.
Seda tüüpi tegurid on oluline välja selgitada.
Need mängivad rolli ka vahejuhtumite toimumises ja kordumises. Vahejuhtumite ja lubamatu käitumise tõhus analüüs on tulemusliku
lähenemise alus. Kaaluda tuleks lähenemist,
mis premeerib negatiivset käitumist võimalikult vähe ning kinnistab positiivset käitumist
võimalikult palju. Tuge võib pakkuda õpiteooriate raamistik ja käitumisteraapia.
Mitte kõiki leitavaid tegureid ei saa mõjutada.
Siiski on võimalik korrigeerida puudusi, mis on
seotud kontekstist tuleneva ebapiisava abiga.
Näideteks on ebapiisavad teadmised, negatiivset rolli mängivad hoiakud jne. Tegeleda
tuleks ka selliste küsimustega nagu eksperimenteerimiseks vajaliku oma ruumi puudumine või rangelt piirav kontekst. Traumeerivaid kogemusi aitab leevendada teraapia või
suunatud abi. Ükski neist teguritest ei ole
iseenesest lubamatu käitumise eest vastutav,
kuid nendega tegelemine vähendab võimalust, et käitumine kordub.

Mida ütleb käitumine lapse vajaduste
kohta?
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Mida räägib probleemkäitumine asjaosaliste
laste kohta? Missugused teadmised neil piisaval määral puuduvad? Missuguseid oskusi
ei ole? Kuidas saame last(lapsi) õpetada
oma sügavamate soovide ja ihadega kohaselt toime tulema? Eriti nende laste ja noorte
puhul, kellel keele mõistmise ja kasutamise
võimet napib, on oluline saada aru nende
sügavamatest vajadustest ja soovidest.
Kuueaastane koolieelik tõmbab koolis tüdrukute aluspükse alla. Ta tahab näha, mis
neil jalge vahel on.

Kas see käitumine võib tuleneda teadmiste
puudumisest? Kas laps ei tea või ei saa piisavalt hästi aru, mis on aktsepteeritav ja mis
mitte, kas tal puudub teadlikkus normidest
ja väärtustest, arusaam piiridest, kas laps
tegutseb liigsest uudishimust või teadmatusest seksuaalsete mängude vallas? Kas käitumine on seotud hoiakutega? Näiteks, kas
lapse arvates on mehed ja poisid tüdrukutest
ülemad? Kas laps tahab oma soovi teistele
peale suruda? Kas asjaomasel lapsel või lastel on puudu mõni oskus? Kas ta ei oska
eakaaslastega läbi saada ja kaldub seetõttu
nooremate ja nõrgemate laste poole? Kas
käitumine võib olla seotud tähelepanuvajadusega? Või stiimulite puudumise ja igavusega? Lapsed saavad kiiresti aru, missugust
käitumist kasutada, et (positiivset või negatiivset) tähelepanu pälvida. Kas rolli võivad
mängida ka varjatud ebameeldivad tunded?
Konkreetsetes olukordades on alati oma osa
erinevate tegurite kombinatsioonil. Konkreetne käitumine võib olla ühtaegu seotud nii
teadmiste ja oskuste puudumise kui ka tähelepanuvajadusega. Oluline on saada võimalikult selge ülevaade kõikidest teguritest, mis
moodustavad üheskoos vastava käitumise
aluse.
Aluseks olevad küsimused ja vajadused määravad, missugune suund pikaajalises lähenemises valida. Teadmiste, hoiakute ja oskuste
puudujääki saab parandada suhte- ja seksuaalhariduse kaudu. Tähelepanuvajaduse ja
igavusest tegutsemisega saab tegeleda. Kontekstiga seotud takistuste ja raskustega (näiteks privaatsuse puudumisega) saab tegeleda
ja lahendus leida.
Alusvajaduste rahuldamine ei pruugi tingimata viia kohatu käitumise kadumiseni. Rolli
mängivad ka kontekstist tulenevad tegurid,
mis käitumist esile kutsuvad või põlistavad.
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6.3. Reageerimismeetodite

kohandamine
emotsionaalse arengu
tasemega

Mõnel juhul on tarvis hindamist ja reageerimismeetodeid kohandada vastavaks tasemele, millel noor inimene toimib, ning sobivaks ta õpivõime või haavatavusega. Mida see
täpsemalt tähendab?

Emotsionaalse arengu tasemega
vastavusse viimine
Paljudel keeruliste arenguprobleemidega lastel ja noortel on madal emotsionaalse arengu
tase ning see nõuab spetsiifilist lähenemist.
Emotsionaalne areng toimub etappide kaupa.
Lähenemise tulemuslikkus sõltub sellest, mis
tasemel laps või noor konkreetsel ajahetkel
on. Oluline on teada, et lapse või noore inimese vajadused on iga arenguetapi puhul erinevad.
Lubamatu seksuaalkäitumise järel reageerimismeetodite valimisel tasub tähelepanu
pöörata asjaomaste isikute emotsionaalse
arengu tasemele. Kui lapsed on veel väga
madalal tasemel, ei ole ainuüksi verbaalsetest vastustest ega tõlgendustest kuigi palju
kasu. Omapoolse panuse ning reeglite ja
piiride põhjuste üle mõtisklemine muutub
mõttekaks alles reaalsuse tajumise etapis
(umbes seitsmeaastaselt). Arenguhäirega
lapsed ja noored ei ole sageli oma emotsionaalses arengus veel nii kaugele jõudnud.
Sellisel juhul on mõistlikum nende tähelepanu
hajutada (kollane lipp) või neid füüsiliselt vaos
hoida ja ümber suunata (punane ja must lipp).
Normaalsel emotsionaalsel arengul on kuus
etappi.
• 1. etapp: kohanemisfaas, 0-6 kuud

• 2. etapp: esimene sotsialiseerumisfaas,
6-18 kuud
• 3. etapp: esimene individualiseerumisfaas,
18-36 kuud
• 4. etapp: identifitseerimisfaas, 3-7 aastat
• 5. etapp: reaalsuse tajumise faas, 7-12
aastat
• 6. etapp: teine sotsialiseerumisfaas, 12-17
aastat
• 7. etapp: teine individualiseerumisfaas ehk
noorukiiga, 17-25 aastat

Reageerimine 1. etapis
(kohanemisfaasis)
Kui lapsel on kohanemisfaas (normaalse
arengumustri korral 0-6 kuud), pannakse
abi seisukohalt rõhku korralduslikule poolele, et vähendada lapse sisemisi pingeid.
Nende laste jaoks on usaldusväärse toetava
täiskasvanu lähedus ja osavõtlikkus äärmiselt oluline. Lähedus saavutatakse lapse eest
füüsilise hoolitsemise, tema baasvajaduste
rahuldamise ja temaga strateegiliselt rääkimise teel. Ka füüsiline kontakt on ülioluline.
Märkus: füüsiline kontakt võib mõne lapse või
noore puhul põhjustada seksuaalselt sugestiivset käitumist (intiimsust), mis tuleneb
läbinisti füüsilisest reaktsioonist. Toetav täiskasvanu võib seda käitumist suunata, hoides
inimesel kindlalt kätest ja temaga rääkides.
Sellisel juhul inimest mitte niivõrd ei tõrjuta,
vaid pakutakse talle alternatiivset kontakti.
Selle grupi puhul on vajalik hoolikas keelekasutus. Toetuse pakkujad peavad olema teadlikud lapse mitteverbaalsetest signaalidest.
Soovitatav on emotsionaalselt neutraalne
suhtumine. Jõuline tõrjumine või ärrituse välja
näitamine ei aita kaasa. Piirid pannakse paika
ohjade haaramise ja füüsilise lähedusega. Sellel arengutasemel ei saa lapsed ega noored
lubamatu seksuaalkäitumise korral verbaalsetest reaktsioonidest aru. Toetav täiskasvanu
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saab aidata käitumist lõpetada, hoides last ja
kammitsedes teda füüsiliselt.

Reageerimine 2. etapis (esimene
sotsialiseerumisfaas)
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Esimese sotsialiseerumisfaasi (normaalse
arengumustri korral 6-18 elukuud) tasemel toimivad lapsed ja noored on kiindumusfaasis. Vajadus kindlate inimeste läheduse
järele on suur. Võõrastele reageerivad nad
tõrjuvalt ning võivad välja näidata eemalolemisärevust. Selles etapis võivad lapsed ja
noored olla äärmiselt klammerduvad. Peamine vajadus füüsilise kontakti järele ei ole
tingimata seksuaalselt laetud, kuigi keskkond
tõlgendab seda mõnikord nii. Toetav isik ei
pea kogu aeg sõna otseses mõttes käepärast
olema. Küll aga aitab ta eemal oldud hetki
omavahel ühendada ja eemalt lähedustunnet tekitada. Suhted on endiselt keerulised:
selles etapis on laste ja noorte jaoks raske
teiste inimeste tundeid, ootusi ja kavatsusi
mõista ning oma käitumist nendega vastavusse viia. Poisi-tüdruku suhted käivad sageli
mööda kive ja kände, kuna napib empaatiat,
valitseb suur vajadus füüsilise läheduse järele
ning vajadused peavad saama rahuldatud
otsekohe. See grupp vajab selgeid ja järjepidevaid piire. Sõnast „ei“ saadakse aru, kuid
ei viida seda veel tegevusse üle. Abi pakkumine on oluline. Vihastamine ei aita, parem
on olukorrast eemalduda või tegevus katkestada. Samuti on lubamatu käitumise korral
oluline vastavad isikud olukorrast eemaldada
või nende tegevus katkestada.

Reageerimine 3. etapis (esimene
individualiseerimisfaas)
Esimeses individualiseerimisfaasis (normaalse arengumustri korral 18-36 elukuud) tekib suurenenud autonoomiavajadus.

Samal ajal on „mina“ endiselt vägagi arengufaasis ning piirid ja toetavate täiskasvanute
abi on jätkuvalt olulised. Selles etapis peab
siiski olema ruumi eksperimenteerimiseks,
isikliku tahte väljendamiseks, keeldumiseks
ja enda kehtestamiseks. Selles faasis lapsed
ja noored tunnetavad, kas miski toimib edukalt või mitte. Nende õppimine tugineb kukkumisest ja tõusmisest saadud kogemustele
ning edukogemused on olulised. Selles etapis
vajavad nad lähedust pisut eemalt ning emotsionaalset akude laadimist. Toetava täiskasvanu ja lapse või noore vahel kujuneb välja
usaldussuhe. Nad tunnevad üha enam huvi
eakaaslaste vastu, kuid on endiselt äärmiselt enesekesksed. Nende empaatiavõime
on endiselt väga piiratud. Nad otsivad piire
ja selgust ning astuvad selle käigus alatasa
piiridest üle. Samuti kobavad ja ületavad nad
piire seksuaalsel tasandil. Selged piirid ja kokkulepped on väga olulised. Need lapsed on
välistele autoriteetidele väga tundlikud. Pärast
üleastumist võivad nad suuta luua põhjuse ja
tagajärje seose (oma käitumise ja selle tagajärgede kohta neile endile ja teistele). Mõni
soovib midagi konflikti lahendamiseks ära
teha. Selles etapis võib anda verbaalseid vastuseid, kuid neid tuleb toetada selgete piiride
ja vajadusel ka füüsiliste kitsenduste või kõrvalejuhtimisega.

Reageerimine 4. etapis
(identifitseerimisfaas)
Identifitseerimisfaasis lapsed ja noored (normaalse arengumustri korral 3-7
eluaastat) arenevad suurema iseseisvuse
suunas. Nad otsivad positiivset tagasisidet.
Olulised inimesed on eeskujuks, lapsed soovivad end nendega samastada. Tekib suurem
huvi tüüpiliste poiste ja tüdrukute tegevuste
vastu. Suhete ja seksuaalsuse vallas võib esineda tugevaid soove, unistusi ja veendumusi.
Individuaalsed vestlused ja kasvatustöö seo-
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ses suhete ja seksuaalsusega on saavutatav.
Gruppide puhul tasuks selles faasis meeles
pidada, et nad kipuvad kalduma sotsiaalselt
soovitatava käitumise poole, mis tähendab,
et nad lubavad mõnikord asju, mida tegelikult
ise ei soovi, või sõnastavad oma arvamuse
selle alusel, mida toetav täiskasvanu nende
arvates kuulda tahab. Selles etapis võib vabatahtlikkuse kriteerium keeruliseks osutuda.
Korrapära ja piirid on jätkuvalt olulised. Selles
etapis on pisut tegutsemisruumi ka tõlgendamis- ja läbirääkimisvajadusele. Verbaalseid
reaktsioone lubamatule seksuaalkäitumisele
mõistetakse paremini. Kui miski on valesti
läinud, hakkab ilmnema häbi ja kahetsuse
emotsioon. Vestlused saavad minna rohkem
sügavuti - lapsed ja noored suudavad usaldusväärse täiskasvanuga oma varasemaid
kogemusi arutada. Peegeldamine ning noore
või lapse jutu sõnastamine aitab neil näha
oma tundeid suuremas plaanis ning see on
eeltingimuseks teiste inimeste tunnete hindamisele. Lapsed oskavad peegeldada olukordi, omaenda käitumist ning reeglite ja
piiride põhjuseid, kuid siiski on õpiprotsess
vajalik. Tegelikkuse ja fantaasia eristamine
võib olla endiselt keeruline ning tegelikkuse
tajumise oskus on alles kujunemise algjärgus.
Noorte impulsikontroll ja süümetunne on piiratud. Südametunnistus ei ole veel isiksuse
osaks saanud. Kahetsus ja aru saamine ei
tähenda automaatselt, et samasugune käitumine rohkem ei kordu.

Reageerimine 5. etapis (reaalsuse
tajumise faasis)
Reaalsuse tajumise faasis (7-12 eluaastat)
süveneb see, mis sai alguse juba eelmistes
etappides: isiksuse osaks saanud südametunnistus, empaatia, võime kajastada oma
käitumist ja emotsioone. See käib käsikäes
suurenenud intellektuaalsete võimetega. See

grupp võib üles näidata vankumatut enesekindlust. Sellisel juhul on toetava täiskasvanu
töö pakkuda abi ja kõrvalseisja vaatenurka.
See grupp on rohkem keskendunud välisele
maailmale. See toob palju võimalusi, kuid ka
ohu, et last või noort hakkavad mõjutama
valet laadi sõbrad.
Neil on paranenud taibukus ja võime analüüsida iseenda panust ja selle mõju teistele
(empaatia). Neil on intellektuaalne ja emotsionaalne võimekus arutleda teatud probleemide põhjuste üle. Nende minapilt muutub
realistlikumaks. Need on armastava ja seksuaalse suhte kontekstis olulised saavutused. See grupp on avatud väikestes rühmades
antavatele seksuaalhariduse tundidele. Asjaolu, et selles etapis olevatel lastel ja noortel
on südametunnistus ning nad suudavad oma
käitumisele tagasi vaadata, ei tähenda, et
nad kogu aeg reeglitest kinni peaks!

Reageerimine 6. etapis (teine
sotsialiseerumisfaas)
Teine sotsialiseerumisfaas (12-17 eluaastat) sisaldab endas murdeiga, kehaliste ja
füüsiliste muutuste tormilist perioodi. Osaliselt kõikide nende kehaliste muutuste tõttu
muutuvad väga oluliseks ka seksuaalsus ja
kehateadlikkus. Sellel perioodil eksperimenteerivad noored flirtimise ja suudlemisega.
Mõned noored, kes on füüsiliselt jõudnud
murdeikka, toimivad endiselt sotsiaal-emotsionaalsel tasandil kui nelja-aastased lapsed.
Asjatundlik reageerimisviis peab seda arvesse
võtma, kuna näiteks murdeeas võib peenise avalikul näitamisel tekkida erektsioon,
mis ümbritsevaid inimesi šokeerib (võimalik
visuaalne mõju), kuigi erektsioon võib olla
üllatuseks ka 16-aastasele poisile, kelle arengutase on nelja-aastase oma.
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Samuti on tüüpiline, et selles etapis katsetavad noored kodus reeglite, väärtuste ja normide piire.
Nende mõtlemine areneb konkreetsest tegevuslikust mõtlemisest abstraktseks. Nad suudavad luua loogilisi ja teoreetilisi seoseid ning
alati näha ka keerukamaid seoseid. Noored
ei lepi enam kõigega ühtemoodi ning määravad ise, mida millestki arvavad. Sellest emotsionaalse arengu tasemest alates mõistavad
noored lipusüsteemi reageerimismeetodeid.
Nad suudavad mõista, miks ei ole teatud käitumine lubatud ja miks on „normaalsed“ reageerimismeetodid kasulikud.

Reageerimine 7. etapis (teine
individualiseerimisfaas)
Teist individualiseerimisfaasi ehk noorukiiga (17-25 eluaastat) iseloomustab suurenev isikliku vastutuse tajumine. Noored
langetavad oma valikud ise. Nad seisavad
praktiliselt, emotsionaalselt ja intellektuaalselt omaenda jalgadel. Selles etapis suudavad
noored mõista, miks mingi käitumine on või
ei ole aktsepteeritav, ning saavad aru lipusüsteemi verbaalsetest reageerimismeetoditest.
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Selles peatükis saate rohkem teada alljärgnevast.
• Vajalikud pädevused, et hakata lipusüsteemi kasutama.
• Mida peaksid kaaluma ja mis tööriistu kasutama juhid, kes soovivad meetodit oma
organisatsioonis kasutama hakata.
Mis aitab töötajatel ja organisatsioonidel
alustada tõhusat tööd seksuaaltervisega ja
lubamatu seksuaalkäitumise ennetamisega?
Selle kohta on tehtud vähe teadusuurimusi.
Lisaks sellele on olude, laste ja töötajate
vahel sageli suured erinevused ning igal juhtumil vajab olukord konkreetset lähenemist ja
pädevust.

7.1. Töötajate pädevused

(Maris jt 2012)

1) Teadmised ja empaatia
arendamine seoses seksuaalsuse,
seksuaalse arengu ja lubamatu
seksuaalkäitumisega
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• Teadlikkus seksuaalsest arengust
– Vanemate, laste ja noorte tõhusaks toetamiseks on vaja põhiteadmisi seksuaalse arengu kohta. Selles ei pea olema ekspert, küll aga tuleb olla asjadega kursis.
Näiteks on oluline teada, missugune näeb
välja normaalne ja tervislik seksuaalareng
ning millal on tegemist hälbelise, riskantse või tähelepanu otsiva käitumisega.
Lisaks on oluline mõista ka riski- ja kaitsetegureid, kõige olulisemaid riskirühmi
ja ebatervisliku või kahjuliku seksuaalse
arengu võimalikke tagajärgi. Lisaks tulevad kasuks teadmised seksuaalhariduse
ning sekkumiste ja järelevalve- ja abivahendite kohta.

• Oma seksuaalse arengu teadvustamine
– Isiklik seksuaalne areng on teema, mida
paljud töötajad omavahel ei aruta. Isiklikud kogemused lapse ja teismelisena
võivad aidata teil mõista, mis poiste või
tüdrukute kehades toimub. Seksuaaltegevuse mitmekesisuse ja tegelikkuse
mõistmine ja aktsepteerimine on samuti
seotud isikliku seksuaalse arengu teadvustamisega.
– Olulised võivad olla mitte ainult isiklikud
kogemused, vaid ka arenguvõimaluste
mitmekesisus. Spetsialistid teevad tihti
vea, arvates, et nad on kõigele normiks,
ning uurivad üllatunult, kas arengukavas
toodud näited on „tõepoolest normaalsed“. Kui te ise kunagi lapsena arsti ei
mänginud, peate sellega kokku puutudes
seda ka vähem normaalseks. Selles osas
näeme ikka veel, et poiste ja tüdrukute
kogemused on olnud erinevad. Loomulikult mängib rolli ka inimese põlvkond (ja
vanus) ning pisut on mõju avaldanud ka
konkreetne (kultuuriline) ja perekondlik
olukord. Töötajad võivad juba ainuüksi
omavahelise turvalise ja ausa kogemuste
vahetamisega palju saavutada.
– Kuid ka tänase laste ja noorte põlvkonna
kogemused erinevad töötajate isiklikest
kogemustest: nad kasutavad teabe otsimiseks internetti, neid ümbritseb üha
nooremas eas visuaalne materjal, tihtipeale on suhtlus veidi seksualiseeritum
kui see, mida praegused täiskasvanud
lapsena kogesid. See ei ole tingimata
probleem. Töötajatel on kombeks kuulutada problemaatiliseks igasugune käitumine, mis erineb nende endi nooruspõlve
omast. Tarvis on piisavalt avatud suhtumist ja hoiakut.
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• Arusaam lubamatust seksuaalkäitumisest
– Kui juba seksuaalkogemustest rääkida on
keeruline, siis lubamatud kogemused on
veelgi enam tabuteema. Niisugune on
muret tekitav reaalsus: lubamatu seksuaalkäitumisega seotud kogemusi ja
tundeid jagatakse harva. Kuna palju lubamatut seksuaalkäitumist esineb väga
sageli (eriti suulist lubamatut käitumist),
tekib teatud „kohanemine“ (ei tohi nõrk
olla, sellele peab suutma vastu seista).
Lisaks kogevad ohvrid sageli, et neid ei
usuta või peetakse osaliselt vastutavaks.
Meessoost ohvrite puhul on see eriti
juurdunud.
– Seksuaalvägivallaga seoses on olemas
suur hulk stereotüüpseid arvamusi (vt
allpool). Asjatundjana peate suutma vägivallajuhtumeid adekvaatselt hinnata, et
saada ülevaade selle tegeliku mõju kohta
tunnetusele.

2) Suhtlemine kõigi asjaosalistega
• Suutlikkus seksuaalteemadel vestelda
– Suur osa suhtlusest toimub keele abil,
nii et lapsed ja noored peavad olema
omandanud sõnad ja keele, et oma küsimusi, muresid ja kogemusi jagada.
Seepärast peaks professionaal ise end
seksuaalküsimusi arutades mugavalt
tundma ja vaevata õiged sõnad leidma.
Sobiv keelekasutus jääb kusagile erialakeele (coitus) ja slängi (skoorima, keppi
saama vms) vahepeale. Isegi kui räägite
vanematega, võib mõnikord olla hea võtta kasutusele nende sõnad ning standardväljendid nendega siduda. Enamik
spetsialiste ei õpi oma erialase koolituse
raames seksuaalsusest rääkima ning see
ei ole iseenesestmõistetav ka nende isiklikus suhtluses. Kõigil on veel küllaldaselt
arenemisruumi (Beyers, 2011). Töötajad
räägivad seksuaalküsimustest sageli vaid
pinnapealselt, minemata üksikasjalikuks

ning haaramata initsiatiivi. Oskus seksuaalkäitumisele, kehaosadele ja seksuaalsusega seotud tunnetele ja tajudele
nime anda vajab sageli koolitust.
• Suutlikkus seksuaalkogemusest kõnelda
– Mitte kogu faktiline teave ei ole asjakohane (mis juhtus, kes mida tegi, millisel
moel) ning oma tundeid seoses toimunuga saab kõige paremini edasi anda
keele abil. Emotsioonide äratundmine ja
nimetamine on üks asi, mille saate professionaalina ette võtta juhul, kui seda
ise selgesõnaliselt küsite. Inimesed ei
hinda seda esmapilgul ega leia alati õigeid sõnu. Eelistada võiks avatud küsimusi nagu „Saan aru, et sellest ei ole
kerge rääkida, kas pole?“ Võib juhtuda, et
laps mitte ainult ei tunne ennast sellest
rääkides ebamugavalt, vaid see on tema
jaoks raske. Mõnikord on abiks ka suletud küsimused, nagu „Kas see oli valus?“,
„Tundub väga mugav?“, samuti kehakeelele nime andmine ja selle dekodeerimine
(„Näen, et sa ei taha sellest rääkida“).

3) Suutlikkus pakkuda teavet ja
haridust
Spetsialistidel on oluline roll lastele ja noortele seksuaalsust ja seksuaalharidust puudutava teabe edastamisel. Mis aitab?
• Laia vaate valimine: seksuaalhariduse sisu
hõlmab üha laialdasemaid valdkondi, kuhu
kuulub ka isiklike oskuste arendamine,
austus, vastutus suhetes, erinevuste aktsepteerimine ja sotsiaalsed mõjud. Mida
laiem on vaatenurk, seda selgemaks saab
seksuaalhariduse ja seksi puudutava teabe
jagamise tähtsus, seda ka väikelaste puhul.
• Alustage varakult: soovitav on hakata seksuaalharidust pakkuma noores eas, sest nii
õhutate lapsi esitama neid huvitavaid küsimusi ning teete juba keele ja dialoogi arendamisega algust.
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• Pakkuge turvalist keskkonda: lapsed ja
noored soovivad ideaalis tunda end teemat
arutades ja grupisiseselt mugavalt. Toetage
avatud arutelu ja selgitage küsimusi. Olulised on täiskasvanupoolse toe eri aspektid, nagu avatus, kättesaadavus, usaldus
ja teadmised. Sellega seoses on selge ka
vajadus kohandatud pedagoogilise ja haridusliku lähenemisviisi järele: rakendage
paindlikke ja interaktiivseid töömeetodeid.
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Tõhusa hariduse ja teabe tagamiseks peab
olema täidetud terve hulk eeltingimusi. Need
saab kokku võtta akronüümiga TOMASKVE
(Frans & Degryse, 2010).
• Turvalisus: kas osalejad tunnevad end üksteisega piisavalt turvaliselt, et oma isiklikest
kogemustest rääkida (juhul, kui grupi reeglid seda võimaldavad)?
• Omavaheline suhtlus: kas kasutatavad töömeetodid ja metoodika võimaldavad piisavat omavahelist suhtlust?
• Mitmekesisus: kas erinevad arvamused,
emotsioonid ja kogemused on piisavalt
esindatud?
• Areng: kas on piisavalt aega ning teemade ja töömeetodite ülesehitus võimaldab
sobivat lähenemisviisi ja sisu pakkuda igas
vanuses osalejatele?
• Sugu: kas materjalid ja teemad sobivad
hästi nii poistele kui ka tüdrukutele? Ega te
ise ole soo- ja heteronormatiivne?
• Kohasus: kas programm ja sisu on kohandatud osalejate tasemele vastavaks?
• Väärtused: kas eetilised kaalutlused on
selgesõnaliselt esitatud? Kas haridus aitab
osalejatel selgemalt oma seisukohti luua ja
väljendada?
• Emotsioonid: kas emotsioone väljendatakse? Kas haridus aitab osalejatel emotsioonidele nime anda, neid aktsepteerida ja
uurida?

4) Piiride kehtestamine
Igapäevaelus valitseb suur tõenäosus, et laps
või noor ei mõista õigesti teie isiklikke piire
või soovib teada saada, kui kaua neid saab
proovile panna. Sellegipoolest on oluline
see isiklik piir selgelt ja tõhusalt kehtestada,
et end mugavamalt tunda, seejuures liigselt
vaeva nägemata. Seda võib teha verbaalselt
minasõnumi kaudu („Minu arvates ei ole see
väga hea mõte“) või mitteverbaalselt (tõmmake käed eemale, raputage eituseks pead).
Igaüks meist on erinev ja piirid võivad erineda:
üks töötaja võib kenasti toime tulla kallistuse
või kehakontaktiga, teisel ei ole midagi isiklike küsimuste vastu. Igasuguses suhtluses on
oluline mõelda, milline on selle mõju lastele ja
noortele. Seetõttu on soovitatav sõlmida miinimumkokkulepped selle kohta, kuidas meeskond teatud olukordadega tegeleb.
• Puudutustega toimetulek: toetavad, abistavad, lohutavad, hoolivad ja muud laadi
puudutused kuuluvad kõik laste ja noorte
toetamise juurde. Puudutamine on suhtluse oluline osa. Tekitate lapses teretulnud
tunde, kui panete talle käe õlale; lohutate
last teda kallistades; rahustate last, sirutades talle käe, jne. Puudutamine on toe oluline osa, kuid alati on oluline järgida laste ja
noorte puutumatust. Abi võib olla alljärgnevatest punktidest.
– Veenduge alati, et puudutamine lapsele
või noorele sobib. Lapsed reageerivad
erinevalt ning paljudel ei ole enesekindlust, et ise piir paika seada. Selgitage,
mida teha tahate, õhutage last seda vastu võtma, kuid muutke ka keeldumine
lihtsaks. Ärge suruge puudutamist peale
ega tehke midagi ootamatut (nt lapse
selja tagant kallistamine).
– Laske algatusel tulla lapselt endalt, kuid
vajadusel tõmmake piir. Näiteks kui ta ei
soovi teie käest lahti lasta või tahab teid
huultele suudelda.
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– Intiimpiirkondade puudutamine ei ole
sotsiaalselt aktsepteeritav ning hea on
lastele õpetada, et see on nende endi
kontrolli all.
– Hooldamisel või füüsilisel läbivaatusel on
oluline pakkuda lapsele või noorele vajalikku privaatsust, selgitades samal ajal,
mida saab spetsialist kõige levinumatel
juhtudel kõige paremini teha, nt puukide
olemasolu kontrollides, mähkmeid vahetades, intiimsetele kehaosadele salvi
määrides.
– Valu põhjustav (löömine, müksamine),
ülestimuleeriv (kõditamine) või küllaltki
intiimne (suudlemine, teineteise kõrval
lebamine) puudutamine ei ole lubatav
ning seda tuleb vältida.
– Samuti jälgitakse toetava täiskasvanu
isiklikku seksuaalset puutumatust: ärge
lubage lapsel ega noorel enda rindu või
suguelundite piirkonda puudutada, ärge
paljastage ennast, ärge puudutage end
intiimsetest piirkondadest.
– Kahtluste korral leppige eelnevalt kokku, mil moel teatud tüüpi puudutamine
toimub, ning kaasake nendesse kokkulepetesse lapsed ja noored (ning vajaduse korral ka nende vanemad). Fikseerige
need kokkulepped. Seejuures ärge tehke vahet mees- ja naissoost toetavatel
täiskasvanutel. Professionaalne toetav
täiskasvanu peab suutma ette näha kõiki
võimalikke puudutamise liike.
• Suutlikkus teha funktsionaalseid toiminguid: on hea välja tuua, missugused funktsionaalsed toimingud töökohustuste hulka kuuluvad ja kuidas neid kõige paremini
ellu viia. Mähkmete vahetamine, tampooni
kasutamise õpetamine, pesemine, täi- ja
puugikontroll, füüsiline kinnihoidmine, rahustavad puudutused, lohutamine ja kallistamine. Hea tava näpunäidete jagamine
võib olla üks meeskonna pädevuse suurendamise viise.

5) Vanemate toetamine
Vanemad on oma lapse seksuaalse arengu
pärast sageli mures. Nad tunnevad end ebakindlalt ega usalda täielikult kooli, hoolekandeasutuse või muu keskkonna ohutust.
Vanematena on hea anda noortele sõnum, et
nad ei peaks seksiga alustama enne, kui nad
on selleks valmis. Kuid mõnikord ei ole hoopis lapsevanemad ise selle teemaga tegelema
ning rangelt usklikes peredes seksuaalsuse
teemat ei puudutata ja seksuaalne aktiivsus
enne abielu ei tule kõne alla. Moslemiperedes
mõjutab see eriti tütarlapsi, kes peavad säilitama perekonna (seksuaalse) au.
Spetsialistid ei taba vanematega vesteldes
alati õiget tooni. Vanemad leiavad, et seksuaalharidus on oma olemuselt nende teema,
ega ole alati rahul, kui kolmandad isikud sekkuma kipuvad. Kindlasti mitte siis, kui toon
on pedantne, süüdistatav või agressiivne. Kui
suhtlete vanematega kui partneritega ja saate
lisaks asjatundja arvamusele arvesse võtta ka
nende arvamust või nägemust, on sageli võimalik tulemuslik vestlus. Spetsialist ei suuda
vanema rolli üle võtta, kuid ta võib tagada, et
vanem saaks oma rollis tuge (vt allpool).
Näpunäiteid seksuaalsuse ja seksuaalhariduse alase arutelu edendamiseks vanematega (Maris jt, 2012)
• Looge turvaline õhkkond. Seksuaalset
arengut puudutav vestlus on kõige tulemuslikum, kui vanemad end vabalt tunnevad. Rõhutage, et vanemad saavad mis
tahes selleteemalise küsimusega alati teie
poole pöörduda. Hiljem võib töötaja selle
juurde tagasi tulla ja küsida, kas vanematel
on saadud teabe kohta täpsustavaid küsimusi tekkinud.
• Jagage teavet. Vanemad ei ole sageli kuigi
hästi kursis sellega, mida loetakse normaalseks arenguks. Spetsialist saab anda
neutraalset teavet. Selle võib vanematele
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esitada (etteloetavate) raamatute, brošüüride ja flaieritena, kus on toodud usaldusväärne teave seksuaalse arengu kohta, või
võib neid teemasid arutada ka näost näkku
suhtluses.
• Arutage seksuaalset arengut enne probleemide tekkimist. Seksuaalsus ei ole paljude
vanemate jaoks kerge vestlusteema. Võtke
teema päevakorda, rõhutage selle tähtsust ja andke asjakohast teavet seksuaalse arengu kohta. Nõnda on see teema üks
neist, mida vanem saab teiega soovi korral
arutada, kui tal peaks tekkima küsimusi või
probleeme.
• Esitage aktiivselt küsimusi, et sütitada arutelu. Vanemad ei võta seda teemat ise kuigi
lihtsalt üles. Mõnikord muretsevad nad ilmaasjata või ei tea, missugune käitumine
on tervislik ja missugune kahjulik/riskantne.
Näpunäiteid vanemate toetamiseks seksuaalhariduse andmisel
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Töötaja peaks võtma vanemate küsimusi ja
muresid seksuaalkäitumise kohta tõsiselt
ning andma vanematele aega oma lugu ära
rääkida. Tõhusa toe tagamisel peab töötaja
saama küsimusest või käitumisest selge ülevaate. Uurige lapse spetsiaalselt vaadeldava
käitumise kohta. Seejärel leppige vanematega kokku, missugust abi nad vajavad. Millistes valdkondades nad abi soovivad? Kas
nad vajavad piiride seadmisel/korrigeerimisel
juhendamist? Laske vanematel oma last lühiajaliselt jälgida: millal ilmneb lapse seksuaalkäitumine ja kui sageli seda juhtub? Niiviisi
saavad vanemad käitumisest parema ülevaate. Järgmise vestluse ajal saab töötaja selle
juurde tagasi pöörduda.
• 1. samm: vanemate või pedagoogide muredele vastamine. Töötaja võtab vanemate
probleeme tõsiselt, leiab asjast ülevaate
saamiseks aega ning vaatleb vanemate käitumist.

• 2. samm: küsimuste esitamine. Töötaja küsib lapse ja jälgitava käitumise kohta fakte.
Ärge pöörduge vanemate poole süüdistavalt, vaid selgitage, et see on olukorrast
ülevaate saamiseks oluline. Mis vanematele
eriti muret valmistab?
• 3. samm: töötage läbi kriteeriumid, et tõlgendada / hinnata, kas tegemist on terve
seksuaalse arenguga. Töötaja selgitab, kuidas käitumist tõlgendada. Kui tegemist on
käitumisega, mille puhul tuleb laps teise
spetsialisti juurde edasi saata, teeb töötaja
seda.
• 4. samm: abi määramine. Küsige vanematelt, missugust abi nad soovivad. Millistes
valdkondades nad seda vajavad? Andke vanematele nõu reeglite kehtestamise ja käitumise toetamise kohta. Öelge vanematele, et abi võib olla lapse käitumise ajutisest
jälgimisest, näiteks ülestähendustest selle
kohta, millal seksuaalkäitumine ilmneb,
mis olukorras ja kui sageli. Vanemad saavad
seejärel õigel ajal sekkuda, kui soovimatu
käitumine ei lõpe. Töötaja võib järgmisel
kohtumisel vanemate tähelepanekute kohta uurida.

6) Kultuuriliste erinevustega
toimetulek
Asjatundjana olge teadlik omaenda väärtustest ja normidest, seda eriti seoses inimestega, kellel on teist erinev kultuuritaust. Inimesed näevad seksuaalsust väga erinevalt.
See sõltub haridusest, kultuurist, maailmavaatest, elukogemusest.
See kehtib niihästi laste ja noorte kui ka teie
kui asjatundja kohta. Tekkida võivad järgmised küsimused: kuidas arutada seksuaalse
kuritarvitamise kahtlust teise kultuuritaustaga noortega? Kuidas rääkida homoseksuaalsusest kristlike noortega? Samuti: mul
endal on (asjatundja ja inimesena) teatud
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väärtused ja normid. Kuidas nendega tööl
toime tulla?

siaalse keskkonna või lapse, noore ja organisatsiooni vahel (Bos & Cense, 2005).

Hollandis läbi viidud uurimusest (De
Graaf,2012) võib järeldada, et etniline päritolu
iseenesest ei ole lubamatu seksuaalkäitumise
riskifaktoriks. Kultuur ja religioon mängivad
seksuaalkäitumises, seksuaalsetes kogemustes ja laste ja noorte vaadetes tõepoolest
rolli. Seega on ilmne, et seksuaalharidusel,
soolisel haridusel ja kultuuril on muu hulgas
mõju noorte liikumisvabadusele ja oskusele
seksuaalküsimustes enda eest seista (Cense
& Van Dijk, 2012). Religiooni ja kultuuri vaheline eraldusjoon ei ole alati selge ja mõnikord
need kattuvad üksteisega. Mõlemad mõjutavad inimeste väärtusi, norme, vaateid ja käitumist. Oluline on meeles pidada, et inimestel on erinevad vaated ning neid ei saa grupi
kui terviku järgi üldistada (Ohlrichs & Vlugt,
2011).

Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Kultuurispetsiifiline töö
Esimene samm kultuurist lähtuva töötamise
puhul on näha ja tunnistada, et igal inimesel on
oma kultuuritaust. Sageli eeldatakse, et ainult
„teisel inimesel“ on kultuur. See on eksiarvamus. Teie organisatsioonil on kultuur, õigupoolest reeglid, juhised ja normid. Teil endal
on kultuuripagas: teie arvamus seksuaalsusest
tugineb viisile, kuidas olete sotsialiseerunud.
See võib olla erinev kolleegist, kes on tõenäoliselt kasvanud samas linnas, kuid omandanud erinevaid ideid. Ja teie kliendid tulevad paljudest erinevatest taustsüsteemidest,
olenemata sellest, kas nad sündisid Pakistanis, Küprosel, Taani eeslinnas või Berliinis.
Professionaalina tegutsete kultuuriliselt mitmekesisel mängumaal, kus seksuaalharidust
puudutavad seisukohad võivad oluliselt erineda. See võib põhjustada konflikte lapse,
noore, vanema ja asjatundja vahel, teie kui
töötaja ja organisatsiooni vahel, mille heaks
töötate, lapse, noore või vanema ja tema sot-

Seega on kultuuridevahelises kommunikatsioonis või isegi usalduse loomisel või hea
töösuhte üles ehitamisel oluline tundlikkus
mitmekesisuse (inimestevahelise erinevuste)
suhtes. Kui mitmekesisusele tähelepanu ei
pöörata, tekib risk, et hakkate asjatundjana liiga stereotüüpselt mõtlema ning ka
tegutsete nende eelduste alusel. Noor võib
seetõttu tunda, et teda ei panda tähele või
teda mõistetakse eelarvamuslikult hukka
(Bos&Cense, 2005). Sellepärast on oluline
läheneda noorele kui isiksusele. Pidage meeles, et ka kultuuride ja religioossete rühmade
siseselt võib esineda erinevaid vaateid.

„Kui palju professionaal ka loeb ja kuuleb, on ta alati silmitsi uute tundmatute probleemidega. Alati on noori, kelle
puhul äsja õpitu ei kehti. Teadmiste
puudumine võib olla miinus ja tekitada ebakindlust ning kindlad teadmised
grupist võivad olla eeliseks, kuid ainuüksi teadmised ei ole kunagi piisavad. Suur oht teist inimest käsitlevate
teadmiste juures on üldistamine, mille
puhul üksikisikut tõlgendatakse üldiste
teadmiste alusel. Kultuurilised erinevused on mitmekesisuse õpetamisel väga
olulised. Mõtlemine pöördub kiiresti
tagasi stereotüüpsete „meie“ ja „nende“ juurde. Inimesi vaadeldakse teatud
kultuuri esindajatena. Mõnikord soovib
asjatundja noort inimest teada-tuntud
käsitlusse sobitada või teda analüüsida üldiselt õpitud käsitlusest väljapool
ning vaatab seeläbi mööda konkreetsest kontekstist ja selle asjakohasusest
vastava noore puhul.“ (Bos & Cense,
2005)
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Viis olulist kaalutlust seoses kultuuridevahelise kommunikatsiooniga (Bos & Cense,
2005)
1. Tunnistage oma kultuuri. Olge teadlik nii
enda kui ka lapse või noore tugiraamistikust. Vältige sotsiaalküsimustele kultuuriliste põhjuste omistamist ja eelarvamusi
ning tundke asjatundjana oma oletusi,
väärtusi ja norme. Jälgige, kust teie teod ja
hinnangud pärinevad.
2. Tunnistage kultuuri ja maailmavaadet.
Suurim asjatundja istub teie kui professionaali vastas. Noor teab täpselt, mis on
ja mis ei ole tema kultuuris võimalik, mil
määral on võimalikud läbirääkimised ja
missugused on tabuteemad. Neid teadmisi
saab kasutada ja rakendada avatud dialoogis. Siinkohal on äärmiselt oluline arvestada kontekstiga (mis seisukohal on iga
element): organisatsioon, teie kui professionaal, noor inimene ja tema sotsiaalne
keskkond.
3. Kas on sõlmitud kokkuleppeid? Ärge
vaadelge lapse või noore kultuuri või maailmavaadet läbi suurendusklaasi. Võtke
eesmärgiks kokkulepetele jõuda. Olukorda
mittestereotüüpselt vaadeldes on võimalik
välja selgitada ka need probleemid, mis on
ilmselt ülearugi tuttavad, nagu näiteks lapse ja vanemate vahelised suhtlusprobleemid (Storms & Bartels, 2008).
4. Arutage konkreetseid küsimusi. Näiteks edendage arutelu sellistel teemadel
nagu poiste ja tüdrukute vaheline võrdsus,
seksuaalsed eelistused, oskus enda eest
seista ja vastastikune austus.
5. Fakt või arvamus? Kutsuge lapsi ja noori
üles tutvustama kogemusi ja sisukaid infokilde oma kultuurist või tõekspidamistest. Rõhutage, et ei ole olemas „õiget“
arvamust või „õigeid“ väärtusi ja norme.
Sõnastage ümber, kui arvamust esitletakse
faktina. Näiteks: lubamatust seksuaalkäitumisest on parem mitte rääkida, ainult

poisid lähevad üle piiri, ainult tüdrukud on
ohvrid, kord rikkuja - alati rikkuja.

7) Signaalide lugemine
Asjatundjad peavad olema koolitatud signaale märkama. Kas on olemas juhised, milles
tuuakse samm-sammult välja, kuidas töötajad peaksid tegelema märkidega, mis viitavad perevägivallale ja lapse väärkohtlemisele,
kaasa arvatud seksuaalsele kuritarvitamisele,
ning kuidas abi osutada võimalikult kiiresti ja
asjakohaselt? Kas töötajad saavad neid kasutada? See tähendab, et nad peavad olema
suutelised signaale ära tundma ja analüüsima, riske hindama ja kohaselt tegutsema.
Seksuaalse kuritarvitamisega seotud signaale
võib märgata erineval viisil. Noor võib südant
puistata asjatundjale või kellelegi teisele oma
võrgustikku kuuluvale ning kuritarvitamisest
rääkida. Noor võib pöörduda ka sõltumatu
usaldusväärse isiku poole. Kuid seksuaalse
kuritarvitamise kahtlus võib tekkida ka niipea, kui laps või noor inimene saadab teatud
signaale, mis võivad viidata seksuaalsele kuritarvitamisele.
Organisatsiooni juhtide ülesanne on edendada meeskonnas avatud kultuuri ning soodustada arutelu seksuaalsuse ja seksuaalse
väärkohtlemise teemal meeskonna konsultatsioonide, vastastikuste eksperdiarvamuste
ja juhtumiuuringu koosolekute abil.
Seksuaalse kuritarvitamisega seotud signaalide märkamine on keeruline. Ei ole mingit
kontrollnimekirja, mille alusel tegutseda - tarvis on aktiivset kuulamist ja avatud silmi, seda
nii noorte inimeste kui ka personali käitumise
ja emotsioonide kui ka nendevahelise suhtlemise jälgimisel. Signaalide saatmine tähendab
ka usaldussuhte loomist, et noored söandaksid oma kogemustega välja tulla.

Valdkonna töötajate pädevus ja käitumisjuhised

Kolleegi lubamatule seksuaalkäitumisele viitavate signaalide tabamine on raske. Ja kui
signaalid on juba tuvastatud, on nende kahtlustega raske välja tulla. Spetsialistidel on
teada andmisega mõnikord raskusi. Mõni ei
söanda kõnealusele töötajatele osaks saavate tagajärgede kartuses kahtlustega välja
tulla. Kahtluse väljendamist nähakse kui
mõra kolleegidevahelises usalduses. „Kolleegi kohta ei tohi taolisi ennatlikke järeldusi
teha.“ Raske on üksteisega usalduslikult koos
töötada ja samal ajal jälgida, kas keegi rakendab lubamatut või hirmutavat käitumist (pöörates tähelepanu näiteks konkreetsele kehakeelele). See võib kaasa tuua elame-näeme
suhtumise. Kolleegid räägivad omavahel peamiselt süütumatest liigse läheduse juhtudest,
nagu näiteks liiga sõbralik suhtumine (Lünnemann & Six, 2012).

7.2. Juhtide pädevused
Soovime eraldi lisada mõned ettepanekud
selliste organisatsioonide juhtimiseks, kus
sihtrühmaks on lapsed ja noored, sest sellel tasandil tuleb toetada muutuste kultuuri
(vastuvõetamatu) seksuaalkäitumisega tegelemisel.

Visiooni selge määratlemine
Organisatsioon, mis tegeleb inimeste hooldamise, neile varjupaiga pakkumise, harimise või
toetamisega, peab oma poliitika raames välja
töötama visiooni seksuaalsuse ja vastuvõetamatu seksuaalkäitumise kohta. See peab
aitama parandada laste ja noorte hooldust
ja turvalisust, suurendada personali professionaalsust ja edendada kõigi sidusrühmade
ootusi ja valikuid puudutavat suhtlust. Ilma
täielikult dokumenteeritud seisukohtadeta
on organisatsioon vajaliku kvaliteedi tagamisel ja täiustamisel sageli edutu, tihti puudub
ühehäälsus ja algatused piirduvad üksikute
tegevustega.
Poliitika tasandeid on mitu:
• kvaliteedipoliitika, mis tegeleb hoolduse,
hariduse, elupaiga ja kommunikatsiooniga,
loob organisatsioonisisese seksuaalsust ja
füüsilist puutumatust käsitleva raamistiku.
See tasand on kõige olulisem, kuna sellest
sõltuvad muud tasandid;
• kvaliteedipoliitika edasiarendus on ennetuspoliitika, mis vaatleb üksikasjalikumalt
riskiennetust;
• reaktsioonipoliitika arendab ennetuspoliitikat edasi ning määratleb vahejuhtumiga
tegelemise võimalused.
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Reaktsioon

Ennetus

Kvaliteet

Individuaalne

Struktuuriline

Kvaliteedipoliitika kirjeldab teie organisatsiooni arusaama sellest, kuidas kõik sidusrühmad omavahel seksuaalsuse ja füüsilise
puutumatuse teemadel suhtlevad ning kuidas
need omadused on integreeritud igapäevatöösse ja -praktikasse. Kvaliteedipoliitika
esindab teie lähtepunkti. Muud elemendid
sobituvad selle sisse. Liigagi tihti hakkab
organisatsioon poliitikat välja töötama alles
siis, kui vahejuhtum on juba aset leidnud.
Sellisel juhul on suur oht, et organisatsioon
keskendub vaid ennetuspoliitikale, mitte ei
kehtesta lähtepunkte seksuaalsuse positiivseks kogemiseks.
Visioonidokumendis on esitatud peamised
lähtepunktid, mis annavad juhised kõikide
poliitika elementide täpsustamiseks.

Toetusbaasi loomine
Selleks, et visioon ei jääks tühjaks sõnakõlksuks, peate selle arendamisse kaasama nii
palju inimesi kui võimalik. Samuti on oluline,
et kõik pooled osaleksid algusest peale. Sel
moel väldite teekonna lõppedes üllatusi:
vanemad, kes ei anna nõusolekut, või veto
tegevjuhtkonna või direktorite nõukogu poolt.
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Kõikide sidusrühmade all peame silmas ka
lapsi ja noori endid või nende esindajaid. On
suur oht, et jätate tähelepanuta sihtrühma
enda soovid, nõudmised ja probleemid. Sellepärast peab neil kogu protsessis olema hääl.
Näiteks võivad nad osaleda organisatsioonisiseses töörühmas, täita küsimustikku või anda
tulemuste kohta korrapärast tagasisidet.
Poliitika koostamine ei alga kunagi tühjalt
kohalt. Samuti ei ole veel olemas täielikult
dokumenteeritud visiooni või protokolli, on
vaid konkreetne kultuur või töö- ja mõtteviis,
mida jagavad kõik sidusrühmad. Sellepärast
on kõige parem, kui esmalt uurite, mida kõik

olulised sidusrühmad praegusest ja tulevasest
poliitikast arvavad.
Kui töötate välja seksuaalsuse ja füüsilise
puutumatuse poliitikat, peaksid ideaalis
olema esindatud järgmised rühmad:
• kliendid või nende esindaja;
• klientide vanemad või perekond (partnerid,
õed-vennad, lapsed);
• toetavad täiskasvanud ja muud töötajad
(vabatahtlikud ja personal);
• tegevdirektor ja juhatus (ja muud juhtimistasandid);
• välised pooled ja/või partnerid (organisatsioonid või teenusepakkujad, kellega regulaarselt koostööd teete, näiteks õpilaste
tugikeskus koolidele).

Sekkumiste kavandamine ja nende
struktuuri kaasamine
Visioon, mis põhineb iga poliitikatasandi aluseeldustel (kvaliteet, ennetus ja reageerimine),
vormistatakse erinevates poliitikavaldkondades sekkumisteks ja tegevusteks:
• hooldus ja haridus;
• kodukord ja majutus;
• asjatundlikkuse edendamine ja toetavate
täiskasvanute kontroll, ning
• suhtlus.
See vastuse vormistamise protsess on iga
organisatsiooniliigi puhul erinev ja iga organisatsioon peab selles osas kasutama oma
rõhuasetust. Sama organisatsiooni eri osakondades võib rõhuasetus olla erinev. Seega
pööratakse elukoha pakkumisel suuremat
tähelepanu magamis- ja pesemistingimustele, samas kui ambulatoorsete teenuste või
päevakeskuste puhul on tähelepanu suunatud
mujale. Vaba aja valdkonnas töötavad organisatsioonid (näiteks spordi- või noorteklubid)
kasutavad omakorda teistsugust rõhuasetust.
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Tegevusprotokoll ja kaebuste esitamise mehhanism

ning noorte ja vanemate suhtlustasandiga.
Lisanduvad töötajatevahelised kokkulepped.

Organisatsiooni tasandil on oluline, et olemas
oleks tegevusprotokoll. Selles kirjeldatakse
samme, mida astuda lubamatu seksuaalkäitumise või seksuaalse kuritarvitamise kahtluse,
avalikustamise või avastamise korral. Tegevusprotokoll on ennekõike mõeldud kõikideks
olukordadeks, kus osaleb laps või noor.

Teemadeks on puudutamine, privaatsus,
voodikohtade-pesemisvõimaluste
olukord,
järelevalve, meediakasutus, suhete tüübid,
seksuaalkäitumine ja masturbeerimine, eksperimenteerimisruum, turvaseks, hoolduskontaktid, sugu. Siia tuleks lisada koht, kus
suhtlemisviisid muuta kultuuri- ja sootundlikumaks.

See koosneb mitmest etapist või sammust,
mis iga juhtumi puhul korduvad. Loome siin
kohe seose lipusüsteemiga.
Käitumisreeglite kohandamine
Kui käitumisreeglid on kindlaks määratud,
siis on läbirääkimisteks vähe ruumi. Reeglid
põhinevad tihti õigustel, ohutusnõuetel või
õigusnormidel. Hea on olemasolevad käitumisreeglid veel kord hoolikalt läbi vaadata,
nagu eeskirjades ette nähtud.
Kokkulepped viitavad sellele, kuidas reegleid
konkreetselt rakendama hakkame. Neid võivad sõlmida lapsed või noored omavahel, kuid
need võivad olla seotud ka töötajate ja laste

Roheline
1. etapp
2. etapp

Tegevusjuhis
See vahend on tulem kutseala eetikakoodeksist, mida töötajad peavad oma tegevuses
järgima. See on professionaalidele pandavaid ootusi sõnastavate põhimõtete deklaratsioon. Neid tõlgendatakse sageli arvukate
töötajatele koostatud suunistega, mille eesmärk on kaitsta laste ja noorte seksuaalset
terviklikkust.
Hariduse pakkumine ja eksperditeadmiste
edendamine
Kõigil baasõppe kursustel ja erialaspetsialistide koolitustel tuleb tähelepanu pöörata

Kollane

Punane

Must

Raskusastme hindamine seoses kahtluse, avaldamise või leiuga,
olukorra akuutsuse hindamine
Organisatsioonisisene
konsultatsioon
Vajadusel väline nõustamine

Organisatsioonisisene
konsultatsioon
Vanemate kaasamine
Väline nõustamine

3. etapp

Ettevõttesisene
lahendamine

Toetuse
palumine

Toetuse
palumine
ja politsei/
kohtu poole
pöördumine

4. etapp

Organisatsioonisisene
hindamine

Sisemine
ja väline
hindamine,
aruandlus,
järelravi

Sisemine
ja väline
hindamine,
aruandlus,
järelravi
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tavapärasele ja hälbivale seksuaalsele arengule ja seksuaalse kuritarvitamise probleemile, eriti nende spetsialistide puhul, kes
töötavad (kerge) haridusliku erivajadusega
noortega, seksuaalselt kuritarvitatud noortega ja muude haavatavate noorte inimestega. Tarvis on läbimurret suutmatuses pakkuda asjakohast haridustuge: seksuaalsuse ja
vastuvõetamatu seksuaalkäitumisega seotud
arutelu meeskonnas, hoolduskeskkonnas
ning (kasu)vanemate ja individuaalsete (kasu)
lastega.
Tähelepanu tuleb pöörata õpiprotsesside
väljatöötamisele. Jätkuv ametialane areng
vajab piisavalt tähelepanu kolmel tasandil:
tegevjuhtimise, juhtimise ja kohapeal tegutsevate spetsialistide tasandil. Õppekorraldus
tähendab seda, et ka tegevjuht ise õpib, levitab, julgustab ja hõlbustab pidevat õpet. Igal
organisatsioonil peab olema seiresüsteem,
mis võimaldab edusammudest ja parandustest läbipaistvalt aru anda, ning süsteem, mis
teemat päevakorras hoiab.
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Üks kontaktipunkt
Peaks olema teada ja kokku lepitud esimene
kontaktipunkt igaühe jaoks, kellel on kommentaare või küsimusi lubamatu füüsilise ja
seksuaalse käitumise kohta laste ja noorte
poolt või nende suhtes. Taoline isik suudab
organisatsioonis täita kontaktisiku rolli, tegeledes sihtrühma enda, selle vanemate või
töötajate huvides füüsilise puutumatuse ja
seksuaalsuse küsimustega. Enamik organisatsioone, mis on lubamatu füüsilise ja/või
seksuaalse käitumise valdkonna kontaktisiku
määranud, loevad seda inimest koduvägivalla
ja laste väärkohtlemise küsimuste võtmetöötajaks, seksuaalsuse kvaliteediametnikuks ja/
või usaldusisikuks. Töökirjeldus vastab sageli
sellele.
Tema ülesanneteks võivad olla:
• esimene vastuvõtt/kontaktipunkt;
• suunamised;
• ennetavad algatused;

Valdkonna töötajate pädevus ja käitumisjuhised

Toetusvõrgustik noor(t)ele pärast traumeerivat vahejuhtumit
Juba teada oleva või arvatava kaardistamine
• Kes on seotud isikud: võimalikud ohvrid, võimalikud rikkujad, muud võimalikud seotud
isikud (näiteks tunnistajad)?
– Mida on faktide kohta teada? Mis ei ole veel teada? Mis ei ole veel selge?
– Mis on allikad: kuidas faktid välja selgitasime, millele kahtlustus tugineb? Mida täpselt kuuldi ja/või nähti?
– Missugune oluline teave (kaasatuse hindamise seisukohalt) on veel puudu?
• Vestluste alustamine asjassepuutuvate noortega
– Avatud küsimus: mis toimub/toimus?
– Strateegilised küsimused nõusoleku määra, vabatahtliku osalemise, võrdsuse, arengu, konteksti ja eneseaustuse kohta, et hinnata rikkumise raskust
• Kinnitus selle kohta, mida teame või kahtlustame
• Uus teave
• Vasturääkivused ja lahendamata probleemid
• Eitus (uurimise algatamisest keeldumine)
– Näidake omaste isikute suhtes empaatiat
– Selgitage samme, mida tuleb järgida
• (Ajutine) lipu hindamine
– Kui selge, edastada teave viivitamatult seotud noortele
– Kui ebaselge + punane või must lipp: konsulteerige ettevõttesiseselt
• Kelle poole saate organisatsioonisiseselt töötajana pöörduda (nimi, kontaktandmed)?
• Kuidas vestlust kiiresti korraldada, kes peaks juures viibima?
• Ettevõttesisene järeldus: kes suhtleb kellega ja kuidas? Kas kaasata vanemad?
– Kui ebaselge + punaste ja musta lipu korral: väline sisend (abiliin, muud asjatundjad)
• Kes sellega tegeleb, kellega tuleks ühendust võtta, mis küsimuses?
• Järeldus: kes suhtleb asjassepuutuvate isikutega? Kas kaasata vanemad?
• Kiire reaktsioon
– Roheline ja kollane lipp: kes teeb missuguste lastega järelkontrolli
• Roheline lipp: korras
• Kollane lipp: ei ole korras + mida on veel tarvis teha + missugusele kokkuleppele
jõuame?
– Punane ja must lipp: kes teeb missuguse noore järelkontrolli ja vajadusel ka vanemate oma
• Punane lipp: ei ole absoluutselt korras + mida on veel tarvis teha + mis on juhtumi
kordumise tagajärjed + missugusele kokkuleppele jõuame?
• Must lipp: ei ole mingil juhul korras + mida on veel tarvis teha + mis on juhtumi
kordumise tagajärjed (arutada sanktsioone) + missugusele kokkuleppele jõuame?
• Lühiajaline kommunikatsioon
– Kollane lipp: ainult asjaosalised
– Punane lipp: asjaosalised, laiem noorterühm, meeskond, vanemad
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• Head kokkulepped räägitu kohta (detailsusmäär, sõnum)
• Rääkida vanematega? Võimalus noorega asja arutada, hinnata mõjusid
• Kaasata spetsialiste ja lasta neil roll võtta
– Must lipp: sama mis punane
• Aruanne abi ja/või politsei/kohtute kohta: läbi kaalumine
• Spetsialistide kaasamine
• Rääkida vanematega
• Pikaajalised kasvatuslikud strateegiad
– Mis strateegiad?
– Kes teeb järelkontrolli (abi, suunamine, aruandlus...)?
– Mida on selleks tarvis?
• Järelravi ja hindamine
– Kes kontrollib, kuidas asjaosalistel läheb? Kuidas? Kus ja millal?
– Kas asjaosalised teavad, kelle poole pöörduda (noored, vanemad)?
– Kuidas lähenemist hinnata?
• Kes hindamisandmeid kogub?
• Mis on indikaatorid?
• Mis ajal/aegadel?
• Mis läks hästi ja mis vajab parandamist?
• Järelkontroll organisatsiooni poliitika siseselt
– Kas on asju, mis vajavad organisatsiooni poliitikas tõhusamat järelkontrolli?
• Juhiste täitmine, saavutuste, võimaluste ja lünkade analüüsimine
• Ettepanekute tegemine lühi- ja pikaajaliseks parandamiseks
• Määramine, mida on selle saavutamiseks tarvis
– Kokkulepete sõlmimine, rollide ja ülesannete määramine
– Hinnata ja kaardistada, kus soovite organisatsioonina olla kahe aasta pärast.
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Kasutatud allikad

Lisa 1. Arengutabeli lühen
datud versioon
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•

1,5 kuni 3 eluaastat

•

•

•

•

•

•

•

•

väikelapsed

0 kuni 1,5 eluaastat

imikud

vanus

Vigurdamine ja kallistamine.
Uudishimulik piilumine,
puudutamine, uurimine.
Avastamine, et oma suguelundite puudutamine
tekitab hea tunde.
Suur huvi alasti kehade
vastu, paljalt ringi kõndimine.
Rumalate sõnade kasutamine.

Pöidla imemine, oma keha
uurimine ja suguelunditega mängimine.
Huvi teiste inimeste suguelundite vastu ja soov
neid puudutada.
Alasti ringiliikumine ja
roomamine.
Esineb seksuaalseid
reaktsioone (nt erektsioonid).

roheline lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ühekordselt teise inimese
rindade puudutamine
ebasobivas kontekstis.
Ühekordne katse kellegi
teise suguelundeid ilma
loata paljastada.
Palja tagumiku näitamine
(selle tahtlik paljastamine).
Musi andmisel keele
kaaslase suhu pistmine.
Häiriv käitumine, mis hõlmab eneserahuldamist või
seksuaalseid mänge.
! signaal Seksualiseeritud
käitumine.

Avalikus kohas suguelundite puudutamine.
Suguelundite paljastamine või teiste inimeste
suguelundite ilma loata
puudutamine.
Enesevigastamine, apaatsus, äärmiselt uuriv või
protesteeriv käitumine.

kollane lipp

pärakusse/tuppe.
Suguelundite suuga puudutamine.
Korduvad katsed kellegi
teise suguelundeid puudutada või paljastada.
Korduv rumalate sõnade
kasutamine ebasobivas
kontekstis.
! signaal Korduv seksualiseeritud käitumine.

Määratlemata

•

•

•

•

•

elundite suuga puudutamine.

Tüdrukute suguelundite
ümberlõikamine (mutilatsioon)

must lipp

• ! signaal Asjade panemine • ! signaal Korduv sugu-

•

punane lipp

Leiate siit arengutabeli lühendatud versiooni. Täispikkuses ja ajakohane dokument on nähtav aadressil Flagsystem.org.
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3 kuni 6 eluaastat

koolieelses eas
lapsed

vanus

•

•

•

•

•

•

•

Teadlikkus oma soost ja
soorollidest.
Usaldusväärsete täiskasvanute või teiste laste
rindade, tuharate või
suguelundite puudutamise
soov (näiteks vannis või
saunas käies) või nende
kohta küsimuste esitamine.
Tahtlik enda suguelundite
puudutamine.
Seksuaalsed mängud
(arstimäng, emme ja issi
mängimine), alasti teineteise peal lebamine.
Rumalate sõnade kasutamine; seksi puudutav jutt,
naljad ja joonistused.
Musitamine, miilustamine,
edvistamine ja kallistamine.
Häbi ja kombekusega
seotud tunnete tekkimine.

roheline lipp

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
Ühekordne seksuaalselt
ühemõtteliste sõnade,
helide ja joonistuste tekitamine.
Ühekordne asjade panemine pärakusse/tuppe.
Ühekordne piilumine,
enda paljastamine, huvi
pornograafia vastu.
! signaal Keskendunud
eneserahuldamine (omaette või koos teistega).
Teiste vastu tahtmist
seksuaalmängudesse
kaasamine.
! signaal Seksuaalselt
ebasobivad vestlused
kaaslastega.
Eale mittevastavad seksuaalteadmised.
Suudlemisel keele kaaslase suhu pistmine.
Seksi imiteerimine.
Hirm lahti riietumise ees.
! signaal Oma sooga
mittesobitumisega seotud
tunded ja mõtted.

kollane lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

panemine pärakusse/
tuppe.
Kellegi korduv seksuaalne
ahistamine.
Kellegi korduv piilumine,
enesepaljastamine, huvi
pornograafia vastu.
Sunduslik eneserahuldamine.
Korduv seksuaalselt
ühemõttelistes vestlustes
osalemine suure vanusevahega inimesega.
Oraalne kontakt kellegi
teise suguelunditega.
! signaal Suur hirm lahti
riietumise ees.
Seksuaalsele puudutamisele survestamine manipulatsiooni, survestamise
ja väljapressimise teel.
Katse astuda seksuaalvahekorda.

• ! signaal Asjade korduv

punane lipp

•

•

•
Kaaslastele seksuaalse
sisuga mängude ajal valu
põhjustamine.
Korduv suuga kontakt
kellegi suguelunditega/
teiste sundimine selleks.
Korduvad katsed astuda
seksuaalvahekorda.

must lipp

Lisa 1
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6 kuni 11 eluaastat

koolilapsed

vanus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Provokatiivne ja võrgutav
käitumine täiskasvanutega, näiteks sülle ronimine
ja kiindumuse näitamine.
Häbi ja kombekusega
seotud tunded.
Tungiv uudishimu ja teamistejanu, mis keskendub
keelatule.
Seksi puudutavad naljad
ja joonistused.
Seksi puudutavate küsimuste küsimine.
Oma kehaga eksperimenteerimine ja oma keha
avastamine.
Armumistunne koos kehalise kontaktiga: esimene kõhklev puudutamine,
suudlemine.
Seksuaalsed mängud
teiste lastega, kuid pigem
omaette olles.
Eneserahuldamine, ka
koos teistega.
Seksist rääkimine ja
üheskoos seksipiltide
vaatamine.
Esialgsed mõtted seksuaalsete eelistuste
kohta.

roheline lipp

96

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
Keha hõõrumine kaaslaste vastu ning lolitalik
käitumine (täiskasvanute
suhtes võrgutav).
Palja tagumiku näitamine
(selle tahtlik paljastamine).
Ühekordne piilumine.
Ühekordsed joonistused
ropust ja/või vägivaldsest seksist, seksuaalsed
roppused.
Ühekordne soov keegi
ilma loata lahti riietada,
piilumine.
Suudlemisel keele kasutamine.
Võõraste embamine.
Ühekordne suguelundite
näitamine võõrastele (ka
veebikaamera kaudu).
Kaaslaste häirimine vastastikuse eneserahuldamise ja seksuaalselt ühemõttelise käitumisega.
Seksiliinidele helistamine.
Kohatine häbitunde kadumine.
! signaal Eale mittevastavad seksuaalteadmised.
Võõraste kallistamine end
tagasi hoidmata.
! signaal Vägivaldsed fantaasiad (hirmu sisaldavad)

kollane lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

tamine või seksuaalne
alandamine (nt rõivastus,
mis paljastab rinnad, jne).
Korduv piilumine.
Korduvad joonistused
ropust ja/või vägivaldsest seksist, seksuaalsed
roppused
Ühemõttelised vestlused
seksist suure vanusevahega kaaslasega.
Ühekordne seksuaalne
ahistamine.
Korduv soov keegi ilma
loata lahti riietada.
Seksuaalne vahekord või
anaalne kontakt (või selle
katse) eakaaslastega.
Ühekordne suguelundite
puudutamine suuga.
Korduv suguelundite
näitamine võõrastele (ka
veebikaamera kaudu).
Ühekordne kellegi survestamine osalema seksuaalsetes mängudes.
Asjade panemine tuppe/
pärakusse.
Märgatav keskendunud
huvi seksi vastu (kaasa
arvatud internetis).
! signaal Suutmatus eneserahuldamist lõpetada.

• ! signaal Enese häbis-

punane lipp

•

•

•

•

•
Korduv roppudes ja
seksuaalselt ühemõttelistes vestlustes osalemine
suure vanusevahega
inimesega.
Korduv seksuaalne ahistamine.
Korduv suguelundite puudutamine suuga.
Korduv kellegi survestamine osalema seksuaalsetes
mängudes. Kaaslastele
seksuaalkäitumise kaudu
valu põhjustamine.
Seksuaalvahekord ja/
või anaalne kontakt (või
katse) nooremate laste
/ vanema inimesega või
mittenõustuvate eakaaslasega.

must lipp

12 kuni 14 eluaastat

teismelised

vanus

•

•

•

•
•

•

•

•

Murdeea algus: tähelepanu enda ja teiste kehale
suureneb. Homoseksuaalsed tunded on levinud.
Seksuaalse erutuse ja
kiindumuse tunded,
esimesed seksuaalsed
fantaasiad.
Mittesolvavad seksuaalsed
naljad.
Huvi erootika vastu.
(Vastastikune) eneserahuldamine.
Esimesed seksuaalkogemused: keelega suudlemine, seksuaalne silitamine
ja puudutamine.
Armumine ja suhtes
olemine.
Interneti teel flirtimine
ja eakaaslastega seksist
rääkimine.

roheline lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
Keha hõõrumine kaaslaste vastu ning lolitalik
käitumine (täiskasvanute
suhtes võrgutav).
Ühekordne piilumine.
Ühekordne seksuaalne
ahistamine.
Intensiivne pornohuvi.
Märkimisväärne huvi seksi
vastu (kaasa arvatud
eneserahuldamine).
! signaal Vabameelne
käitumine.
Seksuaalvahekord nõustuva eakaaslasega.
Küberseks võõraga (veebikaamera kaudu).
Kokkulepe seksida kellegagi, kellega internetis
tutvuti.
! signaal Seksuaalsete
fantaasiatega seotud
hirmud.
Seksuaalsed vestlused
nooremate lastega.
Teravate objektide sisestamine tuppe/pärakusse.

kollane lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tamine või seksuaalne
alandamine (nt rõivastus,
mis paljastab rinnad, jne).
Korduv piilumine, katse
teisi lahti riietada.
Korduv seksuaalne ahistamine.
Huvitumine ja kaasahaaratus agressiivsest
pornost, seksuaalselt
agressiivsed mõtted ja
ideed.
Ühekordne kellegi survestamine osalema seksuaalsetes mängudes või muus
seksuaaltegevuses.
Anaalne ja oraalne kontakt eakaaslastega ilma
selge nõusolekuta.
Seksuaalne kontakt rahalise tasu eest.
Ilma loata küberseksi
filmimine.
Sunduslik eneserahuldamine ilma sellest mõnu
tundmata.
Ühekordne seksuaalselt
ühemõtteliste videote
levitamine sõpruskonnas

• ! signaal Enese häbis-

punane lipp

•

•

•

•

•

•

•
Teadlik osalemine (grupi)
vägistamises või selle
teadlik pealtvaatamine.
Alastipiltide loata tegemine ja levitamine.
Huvi lapspornograafia
vastu; lapspornograafia
valmistamine ja/või levitamine (v.a. normaalne huvi
eakaaslastega seksuaalseid pilte saata).
Korduv kellegi survestamine osalema seksuaalsetes
mängudes.
! signaal Teistele seksuaalse mängu ajal valu
tegemine, suguelundite
vigastuste põhjustamine,
seksuaalkontakt loomadega.
Enese prostituudiks
müümine või prostituudi
teenuste kasutamine.
Küberseksi ilma loata
levitamine.

must lipp

Lisa 1
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15 kuni 17 eluaastat

noored

vanus

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Suhete loomine; kõige
sagedamini esineb järjestikune monogaamia (st
üks kindel suhe ning kui
sellest midagi välja ei tule,
katseta kellegi teisega).
Seksuaalne iha.
Mittesolvavad seksuaalsed naljad. Seksuaalselt
ühemõtteline vestlus
eakaaslastega.
Huvi erootika vastu.
Interneti teel flirtimine
ja eakaaslastega seksist
rääkimine.
(Vastastikune) eneserahuldamine.
Seksuaalkogemuste lisandumine: alates loast oma
rindu katsuda või teha
seda ühe riidekihi all, ning
(loast) oma suguelundeid
puudutada kuni alasti
armatsemiseni. Oraalseks
eakaaslastega. Seksuaalvahekord.
Erinevat tüüpi seksiga
eksperimenteerimine.
Homoseksuaalsed tunded.

roheline lipp
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
Ühekordne piilumine.
Ühekordne seksuaalne
ahistamine. Seksuaalselt
agressiivne kõnestiil.
Intensiivne pornohuvi.
Küberseks võõraga (veebikaamera kaudu).
Kokkulepe seksida kellegagi, kellega on tutvutud
internetis.
Märkimisväärne huvi seksi
vastu (kaasa arvatud
eneserahuldamine).
! signaal Vabameelne
käitumine.
Seks kindla eesmärgi
saavutamiseks.
Ühekordne seksuaalne
kontakt rahalise tasu
eest.

kollane lipp

•

•

•

•

•

•

•

tamine või seksuaalne
alandamine (nt rõivastus,
mis paljastab rinnad, jne).
Korduv piilumine, katse
teisi lahti riietada.
Korduv seksuaalne
ahistamine. Seksuaalselt
ühemõtteline vestlus
nooremate lastega.
Huvitumine ja kaasahaaratus agressiivsest
pornost, seksuaalselt
agressiivsed mõtted ja
ideed.
Kübserseksi loata salvestamine, loata alastipiltide
tegemine.
Ühekordne kellegi survestamine osalema rühmaviisilistes seksuaalsetes
mängudes.
Seksuaalne kontakt rahalise tasu eest (prostituudiga kaasa minemine).
Seksuaalkontakt partneriga, mis hõlmab märkimisväärset võrdsuse ja loa
puudumist.

• ! signaal Enese häbis-

punane lipp

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Teadlik (grupi)vägistamise
pealtvaatamine.
Alastipiltide loata tegemine ja levitamine.
Huvi lapspornograafia
vastu; lapspornograafia
valmistamine ja/või levitamine (v.a. normaalne huvi
eakaaslastega seksuaalseid pilte saata).
Küberseksi ilma loata
levitamine
Korduv kellegi survestamine osalema seksuaalsetes
mängudes.
Teistele seksuaalse
mängu ajal valu tegemine,
suguelundite vigastuste
põhjustamine, seksuaalkontakt loomadega.
Seksuaalvahekord,
anaalne kontakt ja muud
seksuaalaktid partneriga, kellega ei ole võrdne
suhe.
Prostituudiks hakkamine
/ teiste inimeste prostitueerimine .
Korduv seksuaalkontakt
partneriga, mis hõlmab
märkimisväärset võrdsuse
ja loa puudumist.

must lipp

Lisa 1
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Lisa 2. Näiteolukorrad ja
joonised

© Sensoa

1.1
X

Kaks nelja-aastast lasteaialast mängivad
nukunurgas ema ja isa ning teevad teineteisele
musi.

© Sensoa/Garant

1.1
KAKS NELJA-AASTAST LASTEAIALAST
MÄNGIVAD NUKUNURGAS EMA JA ISA
NING TEEVAD TEINETEISELE MUSI.

ROHELINE LIPP
Koolieelses eas lapsed võivad kodu mängida ja täiskasvanuid imiteerides teineteisele suule musi anda. Mängu kontekstis on see käitumine kohane. Suule musi andmine ei ole ainult imiteerimine, vaid sageli ka õpitud käitumine, kuna
üpris paljud vanemad suudlevad ka ise oma lapsi huultele.
Klassi või mängurühma kontekstis on see väike musi, mis on mängu raames aktsepteeritav ja kohane. Vaid siis, kui
käitumine on häiriv või ei ole enam eakohane (nt keelesuudlus), võib lipu värvi muuta.

Hindame nüüd laste käitumist
Nõusolek

OK

Mõlemad lapsed mängivad seda mängu vaba aja tegevusena ja on ise otsustanud
selles kaasa lüüa.

Vabatahtlikkus

OK

Lapsed mängivad omal algatusel. Pealekäimise või survestamise märgid puuduvad.

Võrdsus

OK

Lapsed on vanuse poolest võrdsed ja võrdväärsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Sedasorti mängud on laste seksuaalse arengu osa. Lapsed mõtlevad välja mänge, kus
tegelasteks on arstid, emad või isad, ning neis mängudes on oma koht ka seksuaalsusel.
Taolistes mängudes saavad lapsed pisut oma uudishimu rahuldada.

Taustasobivus

OK

Siin on kontekstiks mäng. Musi andmine mängu osana on klassi või mängurühma kontekstis aktsepteeritav.

Mõju eneseaustusele

OK

Sellel mängul ei ole laste jaoks negatiivseid tagajärgi.

Reaktsioon
Lastega rääkides: „Mängisite issit ja emmet, kas oli lõbus? Kas musi anda või saada oli tore? Issit-emmet mängida
on lõbus ja okei ning musitamine on lõbus, kui see on teie mõlema arvates tore.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu puhul ei ole vajadust reageerida. Kui seda aga siiski
teete, peab vastus olema positiivne. Võite öelda midagi mängu kohta ja küsida, kas musi oli laste arvates tore.
Strateegia: Oluline on, et rohelise lipu kohane käitumine oleks aktsepteeritav ka teie organisatsiooni siseselt.
Sätestage oma organisatsioonis, missugused käitumisviisid on aktsepteeritavad, mis kontekstis ja missugustel
tingimustel (kriteeriumid).
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1.2
X

Kuueaastane tüdruk istub vanaisa süles.
Nad kallistavad teineteist ja tunnevad
sellest mõlemad rõõmu.

© Sensoa/Garant

1.2
KUUEAASTANE TÜDRUK ISTUB
VANAISA SÜLES.
NAD KALLISTAVAD TEINETEIST JA
TUNNEVAD SELLEST MÕLEMAD RÕÕMU.

ROHELINE LIPP
Spontaanne, vahetu ja lähedane suhtlus laste ja täiskasvanute vahel on laste tervislikuks arenguks äärmiselt oluline.
Kallistamine, kõditamine, müramine, süles istumine, raamatu lugemise ajal kaissu pugemine – kõik see loob aluse
edaspidises elus lähisuhete loomisele ja tervele seksuaalsele arengule.
Kui täiskasvanu võtab lapse soove arvesse ja pakub lapsele armastavaid kallistusi, kui laps neid küsib, ei ole ebavõrdsus
suhtes probleemiks.

Hindame nüüd täiskasvanu käitumist
Nõusolek

OK

Selles olukorras on selge, et tüdruk ja ta vanaisa embavad teineteist vabatahtlikult ja
armastavalt.

Vabatahtlikkus

OK

Mõlemad naeratavad ja tüdruk nõustub vabatahtlikult täiskasvanu kallistusega.

Võrdsus

-

Arengu- või
eakohasus

OK

Täiskasvanu käitumine on normaalne. Ka väikese tüdruku käitumine on arengutasemele
kohane.

Taustasobivus

OK

Käitumine sobib konteksti.

Mõju eneseaustusele

OK

Käitumine ei kahjusta vanaisa eneseaustust.

Reaktsioon
Tüdrukuga rääkides: „Kas vanaisa süles on hea olla? Kui oled temaga isu täis kallistanud, võid öelda, et praeguseks
aitab.“
Vanaisaga rääkides: „Kena, et oma lapselast nõnda kallistate. Niimoodi loote aluse terveks arenguks. Kuid ärge
sundige oma lapselast, kui ta kontakti (enam) meeldivaks ei pea.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu puhul ei ole vajadust reageerida. Kui seda aga siiski
teete, peab vastus olema positiivne. Võite talle muul ajal öelda, et see võib tema arvates tore olla, kuid tal on õigus
keelduda, kui ta seda (enam) ei naudi.
Strateegia: Selles olukorras on väga selge, et tüdruk ja ta vanaisa embavad teineteist vabatahtlikult. Ent vabatahtlikkuse
aspekti tuleb siiski kaaluda. Lapsed võivad mõnikord üles näidata sotsiaalselt soovitavat käitumist, kuigi see neile 103
endale ei meeldi.

1.3
X
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Viieaastane poiss katsub regulaarselt ilma loata
ema rindu. See teeb emale muret.

1.3
VIIEAASTANE POISS KATSUB REGULAARSELT
ILMA LOATA EMA RINDU. SEE TEEB EMALE MURET.

KOLLANE LIPP
Laps, kes on inimesi loata katsunud või kellel puudub arusaam teiste inimeste piiridest või kes neid piire kompab ja katsetab.
Kuritarvitamise ohvriks langenud lapsed näitavad mõnikord üles seksualiseeritumat käitumist: puudutamine, nõudmised,
žestid on seksuaalse alatooniga. Selline käitumine võib olla ka õpitud.

Hindame nüüd lapse käitumist
Nõusolek
Vabatahtlikkus
Võrdsus

- OK
OK
-

Täiskasvanu ei anna luba, laps katsub ema ilma loata.
Ema puudutatakse luba küsimata. Lapse survestamist või sundi ei ole, laps tegutseb
omal algatusel.
Ema ei ole võrdne, kuid initsiatiiv tuleb lapselt.

Arengu- või
eakohasus

± OK

Viieaastased lapsed suhtuvad puudutamisse vabalt ja muretult ning sageli puudub
neil veel selge arusaam teiste inimeste piiridest. Ema on nende silmis kahtlemata nagu nende endastmõistetav omand. Tavaliselt eristab laps selles vanuses ema
muudest täiskasvanutest (õpetajast, tädist, vanaemast jne), keda ilmselt niisugustest
kohtadest puudutama ei kiputa. Siiski kuuluvad rinnad isiklike kehaosade hulka ja
laps peab õppima neid austama.

Taustasobivus

± OK

Käitumine toimub kodus, see ei tohiks probleem olla. Lasteaias ei ole see aktsepteeritav.

Mõju eneseaustusele

± OK

Kui laps ka lasteaias nõnda käitub, võib sealt oodata negatiivseid reaktsioone.

Reaktsioon
Lapsega rääkides: Juhtige lapse tähelepanu eemale või selgitage, et nii ei sobi. „Sa katsud mu rindu. Kas see meeldib
sulle? Mulle väga mitte. Sellest pole midagi hullu, kuid mulle ei meeldi, et teed seda luba küsimata. Rinnad on tundlikud,
neid ei tohi lihtsalt niisama katsuda.“
Vanemaga rääkides: Kinnitage vanemale, et selles eas on niisugune käitumine veel normaalne, kuid lapsele tasub
piiride austamist õpetada ning selgitada, et kedagi tohib puudutada vaid siis, kui ta on luba küsinud ja teine inimene
on loa andnud.
Strateegia: Koostage ja selgitage puudutamisega seonduvaid kokkuleppeid ja käitumisreegleid.
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1.4
X
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Kuueaastane poiss soovib kleidis lasteaeda
minna. Ema kõhkleb, kuna kardab, et last
hakatakse kiusama.

1.4
KUUEAASTANE POISS SOOVIB KLEIDIS
LASTEAEDA MINNA. EMA KÕHKLEB, KUNA KARDAB,
ET LAST HAKATAKSE KIUSAMA.

ROHELINE LIPP
Lapsel peab olema vabadus võtta mitmesuguseid soorolle ja nendega eksperimenteerida. Ent ümbritsevate inimeste
käitumise tõttu võib laps tunda, et teda kammitsetakse ning sellel võib olla ta arengule negatiivne mõju. Vanemana
peaksite ühest küljest kaaluma, kui vastupidav on teie laps sedasorti negatiivsetele reaktsioonidele, ning teisest küljest, kui aktsepteerivad on lapsed ja täiskasvanud, kellega teie laps kokku puutub.

Hindame nüüd poisi käitumist
Nõusolek

OK

Laps palub luba kleiti kanda, ta tõesti soovib seda.

Vabatahtlikkus

OK!

Sellel juhul valib laps ise osalemise, kuid ei pruugi alati olla piisavalt tugev, et tõrjumisega hakkama saada.

Võrdsus

OK!

Soovariatiivsetel lastel ei lähe alati lihtsalt. Teised lapsed narrivad või kiusavad neid
sageli raskelt ning nad jäävad sageli üksinda, grupist välja. Mõnikord vajab laps kaitset.

Arengu- või
eakohasus

OK

Oma arengu jooksul eksperimenteerivad lapsed erinevate soorollide ja sookäitumisega.

Taustasobivus

OK

Riietumisstiil saab olla paindlik ja lasteaed peaks olema turvaline keskkond, kus soorollidega katsetama hakata.

OK!

Lapse soov on märk eneseaustusest. Sundides last riietuma soospetsiifiliselt, kuigi
tema valik on teistsugune, võib olla lapse eneseaustust kahjustav. Teisest küljest näib
kiusamine olevat üks suurimaid probleeme, millega need noored inimesed võitlevad.
Vanema või toetava täiskasvanuna hakkate keskkonna võimalikke reaktsioone ennetama ning soovite last eraldatuse või kiusamise eest kaitsta.

Mõju eneseaustusele

Reaktsioon
Lapsega rääkides: „Tahad kleidiga kooli minna. Kas see meeldiks sulle? Mis sa arvad, mida teised lapsed sellest
arvaksid? Kleidi kandmises ei ole midagi halba, aga see ei ole hea mõte, kui arvame, et teised lapsed hakkaksid sind
selle peale narrima või su üle naerma. Mis sulle meeldiks?“
Õpetajatega rääkides: Võite tegeleda soolise mitmekesisuse teemaga ja julgustada lapsi oma rühmas või klassis sel
teemal arutlema. Toetage last ja märkige, et poisid võivad väga vabalt tahta olla tüdruku moodi ja vastupidi. Rõhutage,
et teiste üle naermine või nende tõrjumine ei ole aktsepteeritav.
Strateegia: Mitmekesisust saab kõige paremini tutvustada seoses soo väljendamisega. Kasutage olukorda selleks, et
õpilastega kokkuleppeid sõlmida. Kiusamist tuleb ennetada
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Viieaastane tüdruk võtab mänguväljakul
tahtlikult aluspüksid jalast.
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1.5
VIIEAASTANE TÜDRUK VÕTAB MÄNGUVÄLJAKUL
TAHTLIKULT ALUSPÜKSID JALAST.

KOLLANE LIPP
Koolieelses eas lapsed tunnevad enda ja teiste kehade vastu endiselt suurt huvi. Oma suguelundite näitamine on osa
sellest protsessist. Viieaastaselt ei omista lapsed oma genitaalidele veel seksuaalset funktsiooni. Selles vanuses lapsed
hakkavad tähele panema, kuidas keskkond nende käitumisele reageerib. Nõnda õpivad nad, missugustes olukordades
on mingit sorti käitumine teistele inimestele aktsepteeritav ja missugustes mitte.
Lahtiriietumine on lubatav üksi olles, kuid näites toimub see avalikult, nii et ka teised inimesed toimuvat näevad.

Hindame nüüd tüdruku käitumist
Nõusolek
Vabatahtlikkus
Võrdsus

± OK
OK

Tüdruk otsustab ise oma käitumise üle. Aga kõrvalseisjatel ei ole mingit võimalust
selle käitumise nägemisele nõusolekut anda või mitte anda.
Tüdruk tegutseb vabatahtlikult.

-

Arengu- või
eakohasus

± OK

Käitumine ei ole täiel määral eakohane.

Taustasobivus

- OK

Teised lapsed näevad seda käitumist mänguväljakul või muus mängupaigas ning see
võib neid häirida või šokeerida.

Mõju eneseaustusele

- OK

Käitumine võib lapsele negatiivselt mõjuda. Ta võib ennast ohtu seada.

Reaktsioon
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et võtsid aluspüksid jalast. Kas see meeldis sulle? Kodus võib seda teha, aga
mänguväljakul vaatab sind palju inimesi. Sinu pepu on isiklik asi, teised inimesed ei pea seda nägema. Parem on püksid
jalas hoida. “
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Selline käitumine ei ole selles vanuses täiel määral eakohane ja
kontekst ei ole kohane. Ärge tehke sellest draamat ja aidake tal püksid tagasi jalga panna. Sedasorti käitumist ei tohi
karistada. On oluline, et tüdruk õpiks, kus on piirid.
Strateegia: Organisatsioonina investeerige oma töötajate teadmistesse. Meeskond peab suutma sedasorti käitumist
konteksti asetada ja näha selles võimalust õppida, missugune käitumine on lubatav.

109

1.6
X

Mängunurgas arsti mängides pistab
koolieelses eas laps ilma küsimata pliiatsi
rühmakaaslase tagumikku.
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1.6
MÄNGUNURGAS ARSTI MÄNGIDES PISTAB
KOOLIEELSES EAS LAPS ILMA KÜSIMATA PLIIATSI
RÜHMAKAASLASE TAGUMIKKU.

PUNANE LIPP
Niisugust käitumist võib esineda koolieelses eas laste seas ning seda loetakse teiste inimeste kehade avastamise
osaks. Võimalik, et antud juhul mängivad nad arsti ja tüdruk soovib väikese poisi temperatuuri mõõta. Ent ta ei küsi
luba ning niisugune katsetav käitumine võib põhjustada ka kehalisi vigastusi.

Hindame nüüd tüdruku käitumist
Nõusolek

- OK

Vabatahtlikkus

- OK

Võrdsus

OK

Poiss ei oska juhtuvat ette näha ega saa oma nõusolekut anda. Kuid kehaliste
vigastuste riski tõttu tuleks niisugune käitumine ka loa korral punaseks lugeda.
Tüdruk ei tegutse ilmselt survestamise tagajärjel, kuid poisi nõusolekut ei ole küsitud.
Nad on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Eksperimentaalne käitumine on vastavale eale kohane ning käitumist ei kannusta
sadism ega üleolekutunne. Küll aga võib see põhjustada füüsilisi vigastusi.

Taustasobivus

- OK

Üldjuhul ei mängi lapsed klassiruumis ega igapäevases olukorras poolalasti mänge.

Mõju eneseaustusele

- OK

Käitumine võib tüdrukule kaasa tuua negatiivse tagasiside (karistamine, märkused).

Reaktsioon
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et pistsid pliiatsi ühe poisi tagumikku. Kas see oli sinu arvates sobilik tegu? Arsti
mängida tohib, aga kellelegi ei tohi haiget teha. Terava pliiatsi kellegi sisse surumine võib olla ohtlik. Ja (poisi nimi)
otsustab ise oma keha üle, sa ei tohiks sellega ilma tema loata midagi teha.“
Poisiga rääkides: „Kuulsin, et (tüdruku nimi) pistis sulle pliiatsi tagumikku. Kas see tegi haiget? Teravaid pliiatseid
ei tohi keha sisse torgata, see võib ohtlik olla. Oled oma keha peremees ja ta ei tohiks su keha ilma luba küsimata
puudutada.“
Õpetajatega rääkides: Sedasorti käitumise eesmärk on harva kahju põhjustada või ennast maksma panna. Tegu on
eksperimenteeriva käitumisega, mis läks liiga kaugele ja mida tuleb ohjata.
Strateegia: Sedasorti käitumise puhul on oluline olla tähelepanelik võimalike edasiste probleemide suhtes.
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Vesteldes viieaastase nägemispuudega
poisiga erektsioonist, puudutab töötaja
poisi peenist ja näitab, kuidas tuleks
masturbeerida. Poiss laseb sellel toimuda.
Nad viibivad poisi toas.

1.7
VESTELDES VIIEAASTASE NÄGEMISPUUDEGA
POISIGA EREKTSIOONIST, PUUDUTAB TÖÖTAJA POISI
PEENIST JA NÄITAB, KUIDAS TULEKS MASTURBEERIDA.
POISS LASEB SELLEL TOIMUDA.
NAD VIIBIVAD POISI TOAS.

MUST LIPP
Võimalik, et töötaja teeb seda soovist poissi aidata. Laps ei näe ja mees tahab talle seda tunnet võimaldada. Ta võib
olla veendunud, et sellel on poisi seksuaalhariduses oma koht. Teine võimalik selgitus on, et töötaja tõlgendas teatud
signaale valesti, arvates, et poisil ei ole selle vastu midagi. Ent täiskasvanu peaks teadma, et tema käitumine antud
olukorras on vastuvõetamatu. Tegu on kõrgendatud tähelepanu vajava olukorraga.

Hindame nüüd täiskasvanu käitumist
Nõusolek

- OK

Poisipoolse nõusoleku olemasolu ei ole selge. Peale selle ei tea poiss, mis juhtuma
hakkab ja missugused on toimuva võimalikud tagajärjed. Võimalik, et oma puude
tõttu on ta hakanud pidama normaalseks, et teised inimesed ta keha puudutavad.

Vabatahtlikkus

± OK

Täiskasvanu käitub surveta. Poiss võib tunda survestamist, mille tagajärjel ei söanda
ta keelduda.

Võrdsus

-- OK

Asjaosalised ei ole võrdsed partnerid. Töötajal on poisi üle autoriteet ja ta on tunduvalt vanem.

-- OK

Töötaja paneb poisi olukorda, milleks laps veel valmis ei ole ning mida tõenäoliselt
veel ei mõista. Lastele pakub nende keha areng huvi ja nad teevad läbi terve avastusretke. See on osa arengust, ent nad teevad seda omas tempos, omal otsusel
või koos teiste lastega, mitte täiskasvanutega. Töötaja peaks teadma, et niisugune
käitumine on sobimatu.

Arengu- või
eakohasus
Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

- OK

Töötaja võib endale seeläbi kahju tekitada, kuna tema tegevusel on tagajärjed.

Reaktsioon
Lapsega rääkides: „Toetav täiskasvanu näitas sulle, kuidas erektsiooni saada. Missugune see kogemus sinu jaoks oli?
Sellest pole midagi, et ta üritas seda sulle selgitada. Aga seda tehes ei tohiks ta sind puudutada. Ükski täiskasvanu ei
tohiks. Kui su keha sulle huvi pakub, tohid seda ise puudutada.“
Töötajaga rääkides: „Üritasite poisile selgitada, kuidas erektsiooni saada ning näitasite seda, puudutades ta peenist.
Missuguseid tundeid see teis tekitas? Selgitamises, kui poiss on küsinud, ei ole midagi halba, kuid astute üle piiri, kui
seda poisi keha peal järgi proovite. Võite teavet anda ka sõnadega selgitades või võimalusel mudeleid kasutades. Olete
113
praegusel juhul toime pannud ametialase eksimuse.
Strateegia: Sätestage tegevusjuhistes ja lepingutes, missugused toimingud kujutavad endast töö funktsionaalset osa.
Mõnikord võib siia kuuluda ka masturbeerimisest rääkimine. Ent puudutamine ei saa masturbeerimise õpetamisel olla
mingil juhul lubatud (puudub nõusolek, vabatahtlik osalemine ja võrdsus).

Kaks 11-aastast head sõpra lähevad üheskoos
vanni, et teineteist diskreetselt vaadata.
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2.1
KAKS 11-AASTAST HEAD SÕPRA LÄHEVAD
ÜHESKOOS VANNI, ET TEINETEIST DISKREETSELT VAADATA.

ROHELINE LIPP
Selles olukorras soovivad kaks poissi teineteist salaja vannis alasti vaadata. Mõnikord muudab selline käitumine, kus
teineteisele heameelt valmistatakse, sõprussuhted veelgi tugevamaks. 11-aastased lapsed eksperimenteerivad seksiga
ning muutuvad tasapisi teadlikuks kõikvõimalikest ihadest, kaasa arvatud seksuaalsetest.
Poisid katsetavad sageli samast soost eakaaslastega. See ei ole tingimata märk homoseksuaalsusest. Kontakti võib astuda nii poiss poisiga, tüdruk tüdrukuga kui ka poiss tüdrukuga. Hindamise seisukohalt neil kontaktidel vahet ei tehta.

Hindame nüüd kahe poisi käitumist
Nõusolek

OK

Mõlemad poisid andsid nõusoleku.

Vabatahtlikkus

OK

Poisid teevad seda vabatahtlikult, survet ega sundi ei ole.

Võrdsus

OK

Selles olukorras on poisid võrdsed partnerid.

Arengu- või
eakohasus

OK

Käitumine on normaalse seksuaalse arengu osana kohane.

Taustasobivus

OK

Poisid istuvad kahekesi privaatses vannitoas. Nad ei häiri kedagi. Käitumine on kontekstiga kohandatud.

Mõju eneseaustusele

OK

Niisugune käitumine ei tee poistele kahju.

Reaktsioon
Poistega rääkides: „Olete kahekesi vannis istunud. Kas teil oli seal koos hea ja mõnus?“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu puhul ei ole vajadust reageerida. Võite hiljem selle
vahejuhtumi juurde tagasi tulla. Võite uurida, kas see oli poiste arvates normaalne. Lapsed ei näita alati välja, kas miski
on nende arvates hästi või mitte.
Strateegia: Püüdke meeles pidada normaalset seksuaalset arengut ja tehke selgeks, missugune käitumine on teie
organisatsioonis aktsepteeritav ja missugune mitte.
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2.2

Kaks kaheksa-aastast poissi ja üks sama
vana tüdruk teevad mänguväljakul seksuaalse
alatooniga nalja ja vihjeid.

© Sensoa/Garant

2.2
KAKS KAHEKSA-AASTAST POISSI JA ÜKS SAMA
VANA TÜDRUK TEEVAD MÄNGUVÄLJAKUL SEKSUAALSE
ALATOONIGA NALJA JA VIHJEID.

ROHELINE LIPP
Algklassilaste arvates on seksuaalselt vihjavate naljade tegemine lahe. Nad räägivad üksteisele sageli, et seks on midagi
räpast. Antud olukorras on kõik osapooled lõbustatud.
Olukord muutub, kui lapsed kasutavad ebaviisakaid sõnu või teevad rõvedaid avaldusi. Niisuguse käitumise korral
määratakse olukorrale kollane lipp. Kui see leiab aset korduvalt ka pärast sellele tähelepanu juhtimist, muutub olukord
punaseks.

Hindame nüüd laste käitumist
Nõusolek

OK

Lapsed lõbutsevad üheskoos, nõusolek on olemas.

Vabatahtlikkus

OK

Nad osalevad naljade rääkimises vabatahtlikult.

Võrdsus

OK

Lapsed on üheealised. Nad on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Seksuaalse alatooniga naljade tegemine on osa lapse arengust. See ei ole kohane
vaid siis, kui lapsed hakkavad järjepidevalt ropendama.

Taustasobivus

OK

Kui lapsed on omaette, ei ole see käitumine probleem.

Mõju eneseaustusele

OK

Käitumine ei ole lastele endile kahjulik.

Reaktsioon
Lastega rääkides: (Roheline lipp) „Kuulsin, et tegite seksuaalse sisuga nalju. Kas see oli teie arvates naljakas? (Kollane
lipp) Seksi kohta tohib nalja teha, kuid kui kasutate ka roppusi, ei sobi see mingil juhul. Ärge öelge munn, öelge peenis.
Munn on solvav. (Kui olukord toimub kontekstis, mis ei ole privaatne) Sedasorti naljad hoiame nendeks kordadeks, kui
ümberringi ei ole eriti inimesi, kes võiks neid kuulda. Milles võiksime kokku leppida?“
Toetava täiskasvanuga rääkides: Kui olukorrale määratakse roheline lipp (ühekordne sündmus ja naljad on
eakohased), ei ole vajadust reageerida. Kui keel on sobimatu, võite seda parandada. See olukord loob võimaluse
vestelda seksuaalsusest – mis on sobiv ja mis mitte – ja seksuaalsest puutumatusest.
Poliitika: Püüdke meeles pidada normaalset seksuaalset arengut ja tehke selgeks, missugune käitumine on
aktsepteeritav ja missugune mitte.
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Ujulas riideid vahetades piilub kümneaastane
tüdruk poiste kabiinidesse.
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2.3
UJULAS RIIDEID VAHETADES PIILUB
KÜMNEAASTANE TÜDRUK POISTE KABIINIDESSE.

KOLLANE LIPP
Lapsed on uudishimulikud ja seksuaalsus on uudishimule ideaalseks kasvulavaks. Väikesed lapsed lähevad uudistama
ning kiikavad sisse WC, vannitoa ja magamistoa avatud ustest, et näha, missugused teised inimesed välja näevad.
Umbes viie aasta vanuses hakkavad nad teadmiste täiendamiseks ka eakaaslaste poole pöörduma.
Selles vanuses laps teab, et piiluda ei ole ilus. Kuid just seetõttu, et see on keelatud, on veelgi põnevam minna ja üks
kiire pilk heita. Praktikas hõlmab see sageli väikesi piiluvaid lasterühmi.

Hindame nüüd tüdruku käitumist
Nõusolek

- OK

Tüdruk ei ole luba küsinud, ta piilub salaja. Poiss ei tea, et teda jälgitakse, ega saa
seetõttu ka nõusolekut anda.

Vabatahtlikkus

- OK

Tüdruk käitub vabatahtlikult, kuid poiss ei tea, et tüdruk vaatab, ning ei võta seega
vabatahtlikult osa.

Võrdsus

OK

Lapsed on sama vanad, seega eelduslikult võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Selles vanuses lapsed on uudishimulikud ning nende arvates on põnev teha asju,
mida tegelikult teha ei tohiks.

Taustasobivus

- OK

Tüdruk ületab poisi privaatsuse piire.

Mõju eneseaustusele

- OK

Selle tulemusena võib tüdruku maine saada kahjustada.

Reaktsioon
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et piilusid riietusruumi, kuidas oli? Mida poiss sellest sinu arvates arvas? Kas sind
huvitab, kuidas poisid välja näevad? Uudishimus ei ole midagi paha, kuid piiluda ei ole ilus, kuna poiss ei teadnud, et
teda jälgid. Sulle endale ka ju ei meeldiks, kui keegi sind salaja vaataks, kui sul riideid seljas ei ole? Riietuskabiinidesse
piiluda ei tohi. Milles võiksime nüüd kokku leppida?“
Toetava täiskasvanuga rääkides: Lapsed on uudishimulikud ja keelatud asju on põnev teha. Juhendage last, et see
ei ole lubatud, ning jälgige, et see ei korduks (järelevalve).
Strateegia: Tuleb teha selged kokkulepped, kuidas tegeleda alasti olemise teemaga ja riiete vahetamisega.
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Ema peseb duši all 12-aastase poja peenist. Ta
leiab, et korralik hügieen on oluline.
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2.4
EMA PESEB DUŠI ALL 12-AASTASE POJA
PEENIST. TA LEIAB, ET KORRALIK HÜGIEEN ON OLULINE.

PUNANE LIPP
Laste iseseisvaks kasvatamine tähendab, et vanem või kasvataja õpetab last tasapisi end pesema ja enda eest hoolitsema. Enamik poisse oskavad oma peenist korralikult pesta juba ammu enne 12. sünnipäeva. Selles eas on kohatu,
et lapsevanem seda teeb. Samuti võib kahtluse alla seada, kas poiss on sellega vabatahtlikult nõus: vanemana on
teil tõepoolest lapse üle võim ja võite teda sundida sellega nõus olema (kasutades kõikvõimalikke võimul põhinevaid
argumente).
Kui 12-aastast poissi pestakse ikka veel nagu väikest last, eiratakse tema tärkavat seksuaalsust ja vajadust privaatsuse
järele. Kui olukord on seksuaalselt provokatiivne, kuritarvitab ema lapse sõltuvussuhet ning see kujutab endast lapse
seksuaalset kuritarvitamist.

Hindame nüüd ema käitumist
Nõusolek

- OK

Arvestades lapse eest hoolitsemise tegevuste igapäevasust, on raske öelda, kas
laps peab seda lubatavaks ja kas tal on võimalik toimuvaks oma nõusolekut anda.

Vabatahtlikkus

- OK

Emal on siinkohal võimupositsioon ja tal on võimalik last survestada.

Võrdsus

- OK

Ema ja poiss ei ole võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Poiss on 12-aastane ja seega võimeline oma suguelundeid pesema. Ema peaks seda
täiskasvanuna teadma.

Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

- OK

Käitumine võib kahjustada ema eneseaustust. Ta käitumist on võimalik vaadelda seksuaalse kuritarvitamisena.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Ema aitab sul end pesta ja peseb ka su peenist. Mida sa sellest arvad? Kena, kui ta soovib sind
aidata, kuid oled juba piisavalt vana, et osata ise oma isiklikke kehaosi pesta. Duši all käimine on privaatne tegevus.
Õpetame sulle, kuidas end ise pesta.“
Emaga rääkides: „Selles ei ole midagi halba, et soovite aidata pojal end pesta. Pesete ka tema intiimpiirkondi. Mis
tunde see teie arvates temas tekitab? Ja mida te ise asjast arvate? Teie poeg on juba üsna suur ja suudab õppida end
ise pesema. Kuidas saaksite talle samm-sammult õpetada end ise pesema?“
Strateegia: Tuleb kehtestada reeglid koduse olukorra jälgimiseks. Kuidas vaadeldakse privaatsust ja iseseisvust? Kas 121
kodune kontekst on kooskõlas professionaalses kontekstis võetud lähenemisega? Kuidas saaks pereliikmeid toetavana
kaasata? Arutlege ka, kuidas laste ja noorte igapäevases hooldamises piire kokku leppida.

2.5
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Neli 10-aastast poissi tülitavad teisi lapsi
korduvalt seksuaalselt hemõtteliste žestide
ja „naljadega“. Isegi pärast korrale kutsumist
jätkavad nad sama käitumist, kui keegi nende
järele ei valva.

2.5
NELI 10-AASTAST POISSI TÜLITAVAD TEISI
LAPSI KORDUVALT SEKSUAALSELT ÜHEMÕTTELISTE
I
A
A A
A I
I
A
A
I
JÄTKAVAD NAD SAMA KÄITUMIST, KUI KEEGI NENDE JÄRELE EI VALVA.

PUNANE LIPP
Rühm poisse arvab, et ülilahe ja naljakas on teisi lapsi seksuaalselt ühemõtteliste naljade ja helidega tüüdata. Erilise
tähelepanu all on tüdrukud ning kui kedagi ei ole valvamas, muutub jutt mõnikord solvavaks. Nad on saanud juba mitmeid noomitusi, seda nii teiste laste kui ka töötajate poolt. Näib, et sel ei ole mingit mõju.

Hindame poiste käitumist
Nõusolek

- OK

Poisid teevad korduvalt ühemõttelisis “nalju”. Tüdrukutelt ei ole küsitud, kas see on
nende arvates sobiv. Lapsed on palunud, et poisid selle lõpetaks.

Vabatahtlikkus

- OK

Tüdrukud on käitumise pealtnägijad vastu tahtmist ning paljudes kontekstides (kool,
klubi) ei ole neil isegi võimalust eemale hoida. Ka poiste hulgas võib olla neid, kes
tunnevad survet kaasa teha.

Võrdsus

- OK

Poisid on rühmas, tüdrukuid on vähem kui poisse.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Poosetamine on arengu osa, kuid see ei peaks kellelegi kahju tegema.

Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

- OK

Poisid võivad endale selle käitumisega kahju põhjustada: nad võivad kahjustada oma
mainet või saada karistada.

Reaktsioon
Poistega rääkides: Teete seksuaalseid nalju ja žeste, mis ei ole teiste laste arvates naljakad. Oleme juba palunud,
et selle lõpetaksite. Mis selles nii lõbusat on? Mulle teeb muret, et jätkate oma käitumist, kui keegi teie järgi ei vaata.
Nalja tegemises ei ole midagi halba, kuid selle käigus ei tohi teisi lapsi tülitada, kuna see on nende jaoks ebamugav. See
ei tohi rohkem korduda. Milles võiksime nüüd kokku leppida? Kui millestki taolisest veel kord kuulen, (lisada karistus)“
Pealtnägijatele: „Nende poiste tegevus ei ole aktsepteeritav. Hea, et sellest teada andsite. Hoolitseme selle eest, et
see ei korduks.“
Strateegia: Tugevdada järelevalvet; analüüsida olukordi, kus see aset leiab; vestelda poistega, anda enda tunnete
juhtimise õpetust.
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Alasti 10-aastane poiss survestab 10-aastast
tüdrukut oma peenist suhu võtma.
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2.6
ALASTI 10-AASTANE POISS SURVESTAB
10-AASTAST TÜDRUKUT OMA PEENIST SUHU VÕTMA.

PUNANE LIPP
10-aastased lapsed eksperimenteerivad seksiga ning muutvad tasapisi teadlikuks kõikvõimalikest, ihadest, kaasa arvatud seksuaalsetest. Teiste lastega mängitakse ka seksuaalseid mänge, seda nii samast soost kui ka vastassoost
kaaslastega – teineteise suguelundite vaatamine ja puudutamine, seksimise mängimine või selle imiteerimine.
Olukordades, kus on tegu vastuvõetamatu käitumisega, surub üks pool end teisele peale. See võib olla verbaalne või
sisaldada ähvardusi füüsiliseks vägivallaks. Sellisel juhul ei ole see enam seksuaalne mäng. Lapsed astuvad mõnikord
piiridest üle tugevate erootiliste stiimulite tõttu, mida nad valitseda ei oska. Tavaliselt lõppeb sunni kasutamine pärast
esimest korda, kuid esineb ka harvemaid juhte, kus kuritarvitamisest saab harjumus. Sellistel juhtudel on lipu värviks
must.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek
Vabatahtlikkus
Võrdsus

- OK

Antud olukorras vastastikune nõusolek puudub.

- OK

Antud olukorras vabatahtlik osalemine puudub. Poiss survestab tüdrukut. Viimane on
nähtavalt endast väljas ega saa õieti aru, mis toimub.

OK

Lapsed on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Iseenesest ei ole seksuaalsetes mängudes midagi halba, kuid vaid siis, kui ka muud
kriteeriumid on korras. Praegusel juhul sunnitakse tegevust peale ja tüdruku piiridest
astutakse üle.

Taustasobivus

- OK

Seksuaalakti peale sundimine ei ole üheski kontekstis lubatav.

Mõju eneseaustusele

- OK

Niisugune käitumine võib poisi mainet kahjustada.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Kuulsin, et sundisid üht tüdrukut oma peenist endale suhu panema. Kuidas sulle selline mõte tuli?
Mis tunne tal sinu arvates olla võis? Seksis osalemine ei ole halb, kuid teise inimese sundimine selles osalema ei ole
mitte mingil juhul aktsepteeritav. Kuidas saame kindlad olla, et see ei kordu, mis kokkuleppe võime teha?“
Tüdrukuga rääkides: „See poiss sundis sind peenist endale suhu panema. Mis tunded sul sellega seoses on? Seksis
osalemine ei ole halb, kuid teise inimese sundimine ei ole mitte mingil juhul aktsepteeritav. Kuidas saame kindlustada,
et seda rohkem ei juhtuks ja sa end turvaliselt tunneksid? Teeme ka poisiga kokkuleppeid.“
Strateegia: Suurendage järelevalvet.
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2.7

10-aastane tüdruk istub kutselise hooldaja
süles. Täiskasvanu hellitab ta rindu ning tüdruk
naudib seda.
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2.7
10-AASTANE TÜDRUK ISTUB
KUTSELISE HOOLDAJA SÜLES.
TÄISKASVANU HELLITAB TA RINDU NING
TÜDRUK NAUDIB SEDA.

MUST LIPP
Kümneaastased lapsed käituvad mõnikord täiskasvanutega varjamatult provokatiivselt ja võrgutavalt, istudes usaldusväärse inimese sülle ja näidates üles kiindumust. Täiskasvanute kaudu otsivad nad omaenda emotsioone, hoiakuid
ja soove. Nad mõõdavad täiskasvanu piire, et ka enda omad selgelt paika panna.

Hindame nüüd täiskasvanu käitumist

Nõusolek

- OK

Täiskasvanu tegutseb iseseisvalt ja tüdruku kehakeelest võib järeldada, et ta on
toimuvaga nõus. Ent oma vanuse ja arengufaasi tõttu ei ole ta võimeline tegelikku
nõusolekut andma. Ta naeratab, kuid tal ei ole aimugi, mis või juhtuda või peagi
juhtub või missugused võivad olla tagajärjed.

Vabatahtlikkus

- OK

Täiskasvanu ei survesta. Ent tüdruk naudib seda, et täiskasvanu ta rindu hellitab.
Teda ei sunnita ja temalt ei pressita midagi välja. Seetõttu on tegu vabatahtliku
osalemisega.

Võrdsus

-- OK

Laps ei ole ealt ega võimult täiskasvanuga võrdne.

-- OK

Teatud puudutamise vormid, näiteks selja või õla puudutamine, on sotsiaalselt aktsepteeritavad, tingimusel, et neil puudub seksuaalne tagamõte. Kuid isegi kui lapse
arvates on kõik korras, peab täiskasvanu piiridest kinni pidama. Täiskasvanu peaks
seda teadma.

Arengu- või
eakohasus
Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

-- OK

Niisugusel käitumisel võib olla täiskasvanule negatiivsed tagajärjed.

Reaktsioon
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et see mees hellitas su rindu. Kellegi süles istumises ja kallistamises ei ole midagi
halba, kui see sulle endale sobib, kuid see mees ei tohiks su rindu puudutada ka siis, kui see sulle endale meeldib.
Kellegi omavanusega tohib seda teha. Kuid see mees on sinust palju vanem. Ütleme ka talle endale, et niisugune
käitumine ei ole vastuvõetav. Kui keegi sind puudutab ja see sinus ebamugavust tekitab, võid selle alati selgelt välja
öelda ja asjast ka kellelegi kolmandale rääkida. Mis sa arvad, kas saaksid sellega hakkama?“
Täiskasvanuga rääkides: „Kuulsin, et teie süles istus üks tüdruk ning hellitasite ta rindu. Paistis, et ta nautis seda.
Ta tohib teile sülle istuda ja kui see talle sobib, võite ta selga silitada, kuid lapse rindu ei tohi puudutada ka siis, kui
ta seda ise naudib. Olete ea ja vastutuse poolest ebavõrdses olukorras. Vastutate piiridest kinni pidamise eest. See ei 127
tohi rohkem korduda.“.
Strateegia: Võite tegevusjuhisesse märkida, missugune on üldine lähenemine töötajate suhtlusele lastega.
Seksuaalselt ühemõtteline puudutamine ei ole kunagi lubatav. Niisuguses olukorras tuleb järgida kokkulepitud reegleid.
Ka vahejuhtumit puudutava kommunikatsiooniga tuleb olla hoolikas.

2.8

10-aastane poiss nõustub vabatahtlikult ja
passiivselt täiskasvanud mehe ettepanekuga
vahekorda astuda.
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2.8
10-AASTANE POISS NÕUSTUB
VABATAHTLIKULT JA PASSIIVSELT TÄISKASVANUD
MEHE ETTEPANEKUGA VAHEKORDA ASTUDA.

MUST LIPP
Poiss jätab alistunud mulje, aktiivse nõusoleku märgid puuduvad. Lapsed otsivad mõnikord aktiivselt lähedust ja kompavad piire. Selle käigus võivad nad usaldatud isiku sülle pugeda ja oma kiindumust väljendada. Sedasorti huvi osas
küsimusi ei ole. Siin haarab selgeteks seksuaalaktideks initsiatiivi täiskasvanu. See ei ole kunagi lubatav, kuna vanuses
ja arengus on liiga suur erinevus ning poiss ei tea, mis juhtuma hakkab ja mis on selle tagajärjed.

Hindame nüüd täiskasvanu käitumist
Nõusolek

-- OK

Vastastikune nõusolek puudub. Täiskasvanu on algataja, poiss on passiivne. Seda ei
saa mõista nõusolekuna.

Vabatahtlikkus

-- OK

Mees käitub vabatahtlikult, puudega poiss läheb täiskasvanu ettepanekuga passiivselt kaasa. Poisil võib olla keeruline keelduda.

Võrdsus

-- OK

Partnerid ei ole võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

-- OK

Täiskasvanu peaks teadma, et niisugune käitumine ei ole aktsepteeritav ning vanusevahe on liiga suur.

Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

-- OK

Niisugune käitumine võib täiskasvanu mainet ja tulevikku tõsiselt kahjustada.

Reaktsioon
Täiskasvanuga rääkides: „Kuulsin, et tegite ühele poisile ettepaneku seksida. Miks te seda tegite? Poisi seksile
veenmine on lubamatu. Täiskasvanuna peate olema piiridest teadlik ja teadma, et lähete liiga kaugele. Tegu on
kriminaalkuriteoga ning sellest teatatakse politseile.“
Lapsega rääkides: „See mees tegi sulle seksuaalseid ettepanekuid. Tema käitumine sinuga oli vale. Kuidas sa ennast
tunned? Sel mehel ei ole õigust sind seksima kutsuda. Teil on liiga suur vanusevahe. Ta kuritarvitab sind, sina ei ole
midagi valesti teinud. Peame hoolitsema, et seda rohkem ei juhtuks. Kuidas saame aidata sul end turvaliselt tunda?
Teeme sellele mehele väga selgeks, et ta tegu ei ole lubatud, ja teavitame ka su vanemaid. Samuti on sul võimalik
politseisse avaldus esitada. Kas soovid sellest kellegagi lähemalt rääkida?“
Strateegia: Taoline olukord on kooli või asutuse jaoks kriis. Järgige haridusliku lähenemise suuniseid. Oluline on,
et teil oleks olemas reeglid ning iga samm oleks põhjalikult läbi mõeldud. Organisatsioonide puhul soovitatakse, et
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määratakse kindel isik juhtumiga tegelema.
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Ujula riietusruumis riideid vahetades ronib
9-aastane poiss pingi peale, tantsib paljalt
ja hüüab: „Vaadake, kuidas mu noku kiigub!“
Kõikide arvates on see lahe ja lõbus.

2.9
UJULA RIIETUSRUUMIS RIIDEID
VAHETADES RONIB 9-AASTANE POISS PINGI PEALE,
A
I
A A
A
A
AA A
I A
II
I I
A A
A
A

ROHELINE LIPP
Selles eas laste jaoks on lõputult põnev tegeleda nii enda kui ka teiste inimeste kehadega. Riietusruumis võib sedasorti käitumist ette tulla. Käitumine on aktsepteeritav senikaua, kuni keegi end selle pärast ebamugavalt ei tunne.
Asjassepuutuvad kombed ja tavad võivad üpris suurel määral erineda, seega on oluline veenduda, et see kõigile sobib.
Sageli lõppeb taoline katsetav käitumine iseenesest. Ent kui seda juhtub korduvalt, võib kujuneda kollase lipu olukord.
Teatud vanusest alates (3. kuni 6. eluaasta) tekib lapses häbitunne ning taoline käitumine riietusruumis muutub vähem
kohaseks, seda eriti segagruppides (poisid ja tüdrukud). Samuti võite selle kohta küsimusi või kommentaare hankida
vanematelt.

Hindame nüüd poisi käitumist
Nõusolek

OK

Nõusolek on olemas, see on kõigi arvates naljakas.

Vabatahtlikkus

OK

Kõik lapsed vaatavad pealt vabatahtlikult. Kõik, kes ei soovi juures olla, võivad riietusruumist lahkuda või selja keerata.

Võrdsus

OK

Lapsed on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Selle käitumise taga on alastus ja enese paljastamine, mitte intiimne või seksuaalne
käitumine. Selles eas laste puhul on see käitumine arengutasemele vastav.

Taustasobivus

OK

Lapsed on riietusruumis, kontekst on kohane.

Mõju eneseaustusele

OK

Atmosfäär on lõbus ja poisi jaoks ei saabu kahjulikke tagajärgi.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Kuulsin, et mängisid nokulehvitamise mängu. Kas sul oli lõbus? Kui see on kõigi arvates tore, ei ole
selles midagi halba. Kui see mõne klassikaaslase arvates enam tore ei ole, pead selle lõpetama. Kas lepime kokku?“
Toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu puhul ei ole vajadust reageerida. Võite hiljem selle vahejuhtumi juurde
tagasi tulla. Võite uurida, kas see oli kõigi kohal olnute arvates normaalne. Lapsed ei näita alati välja, kas miski on
nende arvates hästi või mitte.
Poliitika: Mõelge, kuidas on korraldatud riiete vahetamine ujumas käies. Mis vanusest alates on lapsed soo järgi
rühmadesse jaotatud? Mis vanusest alates saavad lapsed omaette riideid vahetada?
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3.1

Kaks 13-aastast poissi istuvad magamistoas ja
räägivad netis kolmandaga seksist.

Kas sa tead, mida 69 tähendab?
Kas see on kuidagi seksiga seotud?
Jah, see on imemine ja lakkumine samal ajal.
Päriselt? Samal ajal?
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3.1
KAKS 13-AASTAST POISSI ISTUVAD
MAGAMISTOAS JA RÄÄGIVAD NETIS KOLMANDAGA
SEKSIST.

ROHELINE LIPP
Lapsed ja noored kasutavad internetti omavaheliseks suhtluseks. Niiviisi on neil enesekindlust üksteisega vabamalt
suhelda. Paljude noorte jaoks on tegu positiivse arenguga. Otsesuhtluses on nad sageli kammitsetud, samas kui internetis suudavad nad end väljendada ja katsetada viisil, mis tundub neile turvaline.

Hindame poiste käitumist
Nõusolek

OK

Poisid annavad vestluseks nõusoleku.

Vabatahtlikkus

OK

Nad osalevad vabatahtlikult, kellelegi ei avaldata survet ega rakendata sundi.

Võrdsus

OK

Selles olukorras on poisid võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Käitumine on eakohane. Nad hangivad seksi kohta teadmisi ja jagavad neid eakaaslastega. Vestluskanalis privaatselt peetud jutuajamine võib tugevdada vastastikust
usaldust ja usku iseendasse. Sellises vestluses saavad nad üksteist julgustada näiteks
peenise pikkuse või masturbeerimistehnikate osas.

Taustasobivus

OK

Olukord toimub poiste privaatsetes magamistubades ning nad on üksteisega tuttavad.

Mõju eneseaustusele

OK

Vestlusel ei ole kahjulikke tagajärgi. Sel näib olevat poistele kinnitav mõju.

Reaktsioon
Poistega rääkides: Rohelisele käitumisele ei ole vajadust reageerida. Kui seda siiski teete, öelge näiteks: „Kuulsin,
et vestlesite netis omavahel seksist? Kas see oli tore? Seksist rääkimine on okei, kuid jälgige, et niisugused vestlused
oleksid turvalised: tehke seda vaid ohutus keskkonnas ja inimestega, keda tunnete.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: On normaalne, et noored omavahel seksist räägivad, muuseas ka
internetis. Kuid on oluline, et see toimuks turvaliselt. Kohe, kui see toimub avalikus kohas, näiteks klassiruumis,
muutub lipp kollaseks.
Strateegia: Looge visioon ja poliitika arvutite ja uue meediaga töötamise kohta. Siin võib abiks olla ka IT-osakond.
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3.2

Kaks 13-aastast tüdrukut istuvad magamistoas
voodil. Nad silitavad teineteist reite vahelt ja
pealt ning naudivad seda.
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3.2
KAKS 13-AASTAST TÜDRUKUT ISTUVAD
MAGAMISTOAS VOODIL. NAD SILITAVAD TEINETEIST
REITE VAHELT JA PEALT NING NAUDIVAD SEDA.

ROHELINE LIPP
Puberteet on katsetamiste aeg. Tüdrukud saavad kokku, et oma piire kombata. Kui kõik toimub vastastikusel nõusolekul ja turvalises kontekstis, on kõik korras. Kui üks tüdrukutest tunneb, et teda survestatakse tegema midagi, milleks
ta valmis ei ole, muutub olukord kollaseks.

Hindame nüüd kahe tüdruku käitumist
Nõusolek

OK

Vastastikune nõusolek on olemas. Seda on näha nende kehakeelest ja näoilmetest.
Tüdrukutel on positiivne kehahoid, nad naeratavad ja vaatavad teineteist.

Vabatahtlikkus

OK

Tegu on kahe tüdrukuga, keda ei survestata.

Võrdsus

OK

Tüdrukud on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Puberteet on katsetamiste aeg. Tüdrukud saavad kokku, et oma piire kombata.

Taustasobivus

OK

Käitumine leiab aset magamistoa turvaliste seinte vahel.

Mõju eneseaustusele

OK

Tüdrukute jaoks kahjulikud tagajärjed puuduvad.

Reaktsioon
Tüdrukutega rääkides: Reageerimisvajadus puudub. Kui teil on vabatahtliku osalemisega seoses kahtlusi, tasub asja
uurida kahelt asjaosaliselt. „Nägin, et silitasite teineteist ja tundus, et see meeldis teile. Kas see oli mõnus? Oma keha
avastamises ei ole midagi halba, kuni end mõlemad mugavalt tunnete. Kui teine inimene sind survestab, ei ole see õige.
Kui olukord hakkab sulle ebamugavaks muutuma, võid selle välja öelda ja tegevuse katkestada.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Pöörake tähelepanu mitteverbaalsele käitumisele, sõnastage
käitumisreegleid, näiteks „ära tee teisele seda, mida ei soovi, et endale tehtaks“ või „ära sunni teist inimest midagi
vastu tahtmist tegema.“
Strateegia: Mõelge, kas privaatsus ja järelevalve on tasakaalus, kas noortel inimestel on omaette olemiseks ruumi.
Sõnastage ettevõttesisesed kokkulepped ja arutage, kuidas edastada see teave vanematele ja ülejäänud lastele.
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aks 14-aastast poissi on pidžaamapeol.
näitavad teineteisele oma erektsiooni.
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3.3
A
AA A
I I
I AA A
NAD NÄITAVAD TEINETEISELE OMA EREKTSIOONI.

ROHELINE LIPP
Puberteet on loomupärase seksuaalsusega periood. Kehas toimuvad erinevad muutused. Tähelepanu enda ja teiste
kehale suureneb. Noored on avatud seksuaalsele tegevusele eakaaslastega, kes on sageli nendega samast soost.
Seksuaalsusest saab midagi inimese isiklikku valdkonda kuuluvat: kontakt vastassugupoole esindajatega muutub isiklikumaks ja individuaalsemaks. Kollektiivne masturbeerimine loob positiivseid emotsionaalseid sidemeid, mis noorukid
ühte seovad. Üheskoos masturbeerimise ja homoseksuaalse orientatsiooni vahel puudub otsene side.
Kui kujutleme, et üks poistest tunneb väikest survet teha midagi, milleks ta veel valmis ei ole, oleks käitumine kollane.

Hindame poiste käitumist
See olukord hõlmab kahte poissi, kes ööbivad koos ja näitavad teineteisele oma
erektsiooni. Võib-olla nad ka masturbeerivad koos.

Nõusolek

OK

Vabatahtlikkus

OK

Näeme, et kumbki ei avalda teisele survet.

Võrdsus

OK

Poisid on sama vanad. Kui ühel poistest on homoseksuaalsed tunded, on ta kogemus
ilmselt erinev. See selgub alles hiljem.

Arengu- või
eakohasus

OK

Noorukid on avatud seksuaalsele tegevusele eakaaslastega, kes on sageli nendega
samast soost.

Taustasobivus

OK

Käitumine leiab aset magamistoa turvaliste seinte vahel.

Mõju eneseaustusele

OK

See tegevus ei too neile kaasa kahjulikke tagajärgi.

Reaktsioon
Poistega rääkides: Ärge tehke midagi. Või kinnitage: „Kuulsin, et võrdlesite erektsioone. Kas kõik oli ok, mis tunne
sul oli? Selles ei ole midagi halba, juhul kui mõlemad leiate, et see on hea mõte. See käib suureks saamise juurde. Kui
see kellegi jaoks ebamugavaks muutub, tuleb lõpetada.“
Toetava täiskasvanuga rääkides: Ärge tehke seksuaalkäitumisest probleemi.
Strateegia: Ruum katsetamiseks, privaatsus ja järelevalve.
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Kaks 14-aastast lesbitüdrukut, kes jagavad
Facebookis fotosid, saavad negatiivseid
kommentaare.

3.4
KAKS 14-AASTAST LESBITÜDRUKUT,
KES JAGAVAD FACEBOOKIS FOTOSID,
SAAVAD NEGATIIVSEID KOMMENTAARE.

ROHELINE LIPP
Internetis on teatud reeglid selle kohta, kuidas sotsiaalmeedias suheldes viisakalt käituda. „Ära postita ahistavaid või
kiusavaid sõnumeid“ on üks neist. Tüdrukuid solvavad inimesed sellest reeglist kinni ei pea. Seepärast antakse kiusajate
käitumisele kollane lipp. Tüdrukud aga vajavad tugivõrgustikku ja positiivseid lahendusi.
ilte ja valusaid kommentaare näeb suur hulk inimesi. Seetõttu on oluline, et veenduksite, kellel on teie profiilile ligipääs, ning uuendaksite oma privaatsussätteid, nii et saaksite ise määrata, kes mida näeb. äiteks piirates profiilil
olevate fotode nägijad vaid mingi teatud grupiga, soodustate suuremat võrdsust. Seksuaalse iseloomuga küberkiusu
puhul tuleneb selle kahjulik loomus peamiselt laialdasest levikust, püsivusest, anonüümsusest, madalast lävendist ja
asjaolust, et sellest ei ole võimalik lihtsalt eemalduda. See puudutab peamiselt ahistavaid seksuaalseid kommentaare
või sõnumeid, kujutisi ja fotosid (soovimatut seksimist). Tüdrukuid kiusatakse sagedamini (26%) ja see häirib neid rohkem (20%). Kõige sagedamini kiusatakse 13-14-aastaseid (26%), kuid just kõige nooremad lapsed saavad kõige enam
kahju (21%) (Net children go mobile, 2014).

Hindame tüdrukute käitumist
Nõusolek

OK

Tüdrukud otsustavad ise oma staatust avalikult uuendada ning peavad olema teadlikud, et sellele võib tulla kommentaare.

Vabatahtlikkus

OK

Tüdrukud avalikustavad oma seksuaalse identiteedi, postitades endast foto viitega
oma Facebooki profiilile. See kõik võib olla nende kapist välja tulemise osa.

Võrdsus

OK

Otsustate ise, kellele oma Facebooki profiili nähtavaks muudate. Soovimatute kommentaaridega inimesed võib blokeerida.

OK

Suhtestaatuse uuendamine, armastatud inimestele, sõpradele või sotsiaalmeedia
profiilile piltide postitamine on kõik näited noorte inimeste käitumisest. Sotsiaalmeedia mängib noorte elus olulist rolli oma seksuaalse orientatsiooni avastamisel,
eakaaslastega kontakti leidmisel ja oma identiteedi kujundamisel.

Taustasobivus

OK

Teatud sisu veebi ülesriputamise mõju ei ole võimalik alahinnata. Kui teete sotsiaalmeedias isiklikud asjad avalikuks, siis sellele võivad järgneda teatud reaktsioonid,
ka negatiivsed. Küsige endalt, miks on tarvis midagi avaldada ning püüdke hinnata
tagajärgi ja seda, kuidas see võib teid mõjutada. Samuti võite ümbritseva keskkonna
mõju kontrollida privaatsussätete kohandamisega, piirates seeläbi, kelle Facebookis
sõbraks võtate ja kuidas teatud reaktsioonidega toime tulete.

Mõju eneseaustusele

OK

Negatiivsete kommentaaride sihtmärgiks olemine võib olla laastav, kuid oma piinlike
hetkede või staatusepiiride avalikuks tegemine võib negatiivset mõju avaldada ka su
eneseaustusele.

Arengu- või
eakohasus

Reaktsioon
Tüdrukutega rääkides: „Saite mõned negatiivsed kommentaarid, see ei olnud kena. Mida nendest arvate? Oma
piltide postitamises ja staatuse avaldamises ei ole midagi halba, kuid enne tuleb hoolikalt läbi mõelda, kellel on
teie profiilile juurdepääs. Mis oleks parim samm, mis aitaks kiusamist ennetada Kuidas saate õppida negatiivsete
reaktsioonidega toime tulema ja veebis oma privaatsust jälgima?“
Toetava täiskasvanuga rääkides: „Isegi kui kiusajad on võõrad, ei saa neile vastamata jätta. Rääkige
kiusajatega otse Facebookis või kui neid isiklikult tunnete, päriselus. Andke mõista, et niisugune
käitumine ei ole aktsepteeritav ning nad peavad vabandama tüdrukute ees, keda nad kiusasid.“
Strateegia: Laste ja noorte sotsiaalmeediakäitumisega tegelemine on
hariduspoliitika üks osa. Peale selle on hea olla teadlik kõikvõimalikest
soopõhistest kiusajatest.
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13-aastane poiss riputab oma toa seintele
pornograafilisi fotosid, et neid vaadates
regulaarselt masturbeerida. Ühel fotol rahuldab
naine ennast sõrmedega.
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3.5
13-AASTANE POISS RIPUTAB OMA TOA
SEINTELE PORNOGRAAFILISI FOTOSID, ET NEID VAADATES
REGULAARSELT MASTURBEERIDA.
ÜHEL FOTOL RAHULDAB NAINE ENNAST SÕRMEDEGA.

KOLLANE LIPP
Belgias vaatab pornot seitse noort kümnest – see on sama, mis maailma keskmine. Valitseb oluline sooline erinevus
- tüdrukud vaatavad pornot vähem ning hakkavad seda tavaliselt tegema pärast esimesi seksuaalkogemusi. Peaaegu
kõik 18-aastased poisid on pornot vaadanud. Poisid on sellele rohkem avatud ja tunnevad vähem piinlikkust.
Ka masturbeerimine on 13-aastase poisi puhul normaalne. Tüdrukud masturbeerivad poistest harvemini. Masturbatsioonil on oluline tervislik funktsioon: nooruk avastab omaenda keha seksuaalseid aspekte. Oma olemuselt see sõltuvust tekitav ei ole.
Asi muutub problemaatilisemaks, kui tekib intensiivne huvi agressiivse porno vastu (kollane lipp) või kui noort valdavad
seksuaalselt agressiivsed mõtted või kui ta vaatab lapspornot (punane lipp).

Hindame nüüd poisi käitumist
Nõusolek

± OK

oiss valib käitumise ise. Tema tuppa sattuvatel inimestel ei pruugi aga pornograafiliste plakatite vastu huvi olla.

Vabatahtlikkus

± OK

Käitumine ise – isiklikus magamistoas masturbeerimine – ei sega kedagi. Plakateid
võidakse näha häirivatena.

Võrdsus

-

OK

Porno abil masturbeerimine on 13-aastase poisi puhul normaalne käitumine. Sellel
on oluline ja tervislik funktsioon. Nooruk avastab oma keha seksuaalseid aspekte.
Ka vanemad poisid ja tüdrukud masturbeerivad. Tüdrukud masturbeerivad poistest
harvemini.

Taustasobivus

- OK

Siiski ei ole olukord konteksti arvestades vastuvõetav, kuna pildid ripuvad seintel ja
jahmataksid külalisi. Poisi ema, pereliikmed, sõbrad, väikesed lapsed võivad tuppa
astuda või fotosid väljast näha. Poisi magamistuba on privaatne, kuid teisest küljest
ka osaliselt avalik: iga sisseastuja seisab vastamisi pornograafiliste piltidega (ilma, et
neilt selleks nõusolekut küsitakse).

Mõju eneseaustusele

- OK

Võib kaasa tuua teatavat mainekahju- või kasu.

Arengu- või
eakohasus

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Kasutad plakateid masturbeerimiseks, kas see sobib sulle? Mida sellest arvad? Olen mures, et
ka teised inimesed näevad neid pilte seinal rippumas. Mõnikord porno kasutamises ei ole midagi halba, kuid pane
või riputa need plakatid oma kappi, nii et keegi ei peaks nendega vastu tahtmist kokku puutuma. Milles võiksime
nüüd kokku leppida?“
Töötajaga: Masturbeerimine ja porno tarbimine on võrdlemisi soospetsiifiline. Kuna toetavad täiskasvanud on
sageli naised, võib see neile mõnikord keeruline olla. Abi võib olla parematest teadmistest poiste arengu kohta.
Strateegia: Tehke kokkulepped, tagage privaatsus.
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12-aastane poiss on vahekorras 12-aastase
tüdrukuga.
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3.6
12-AASTANE POISS ON
VAHEKORRAS 12-AASTASE TÜDRUKUGA.

KOLLANE LIPP
Noor iga seondub suurema kaitsetusega lubamatu seksuaalkäitumise ees ning suurema riskikäitumisega. Mida rohkem
ja paremini on noored valmistunud ning astuvad seksuaalvahekorda kindla suhtepartneriga, seda positiivsem see kogemus noortele on. Mõnikord esineb ka negatiivseid kogemusi, mille puhul noored tunnistavad, et ei olnud selleks valmis
ega näinud olukorda ette. Lisaks sellele praktiseerivad selles vanuserühmas noored väiksema tõenäosusega turvaseksi,
mis tähendab, et valitseb suurem oht jääda rasedaks või saada suguhaigus.

Hindame mõlema poole käitumist
Nõusolek

OK

Selge vastastikune nõusolek on olemas.

Vabatahtlikkus

OK

Mõlemad pooled osalevad seksuaalkäitumises vabatahtlikult.

Võrdsus

OK

Partnerid on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus
Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

- OK
OK
- OK

Lääne kultuuris ei peeta seksuaalvahekorda 12- aastaste vahel ea- ega arengukohaseks.
Kontekst on kohane: olukord leiab aset magamistoa privaatsuses.
Väga noores eas seksuaalelu alustamine suurendab negatiivsete või riskantsete kogemuste ohtu.

Reaktsioon
Noortega rääkides: „Olite omavahel vahekorras. Mida te sellest arvasite? On arusaadav, et seksuaalne kontakt pakub
teile huvi. Ent on ka põhjust muretsemiseks, kui juba nii noorelt seksuaalvahekorras ollakse. On küllalt suur oht, et asi
ei lõppe teie jaoks hästi või midagi läheb valesti. Seksimiseks on kõikvõimalikke teisigi viise. Soovitan teil sellest mingil
hetkel asjatundjaga (nt noorte nõustamiskeskuses) lähemalt rääkida. Kas oleme kokku leppinud?“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Noored inimesed eksperimenteerivad ja mõned neist alustavad
seksuaaleluga juba väga õrnas eas. Missugust teavet ja tuge saate neile pakkuda või kelle juurde neid suunata, et
tagada seksuaalsuse kogemine sobivas tempos ja turvaliselt?
Strateegia: Missugune on teie organisatsiooni lähenemine noorte inimeste seksuaalsusele? Kuidas hoolitseb
poliitika suhte- ja seksuaalhariduse eest? Mis tüüpi turvaline ja eakohane seksuaalkäitumine on võimalik? Missuguseid
kokkuleppeid saate selles osas teha? Kuidas on järelevalve korraldatud?
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14-aastane poiss üritab sundida 14-aastast
tüdrukut end oraalselt rahuldama. Ta ähvardab
tüdrukut noaga.
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3.7
14-AASTANE POISS ÜRITAB
SUNDIDA 14-AASTAST TÜDRUKUT END ORAALSELT
RAHULDAMA. TA ÄHVARDAB TÜDRUKUT NOAGA.

MUST LIPP
Seksuaalse kuritarvitamise olukordades juhtub sageli, et üks pool sunnib end vägisi teisele poolele peale. See võib
toimuda verbaalselt või hõlmata ähvardusi, nagu praegusel juhul noaga.
Mõne noore jaoks lõppeb jõu kasutamine pärast esimest katset. Noored astuvad mõnikord piiridest üle tugevate erootiliste stiimulite tõttu, mida nad valitseda ei oska. Või lasevad nad end kambavaimul kaasa viia ning vahejuhtum ajab
nad äärmiselt endast välja. Harvematel juhtudel saab kuritarvitamisest harjumus. Tegevused muutuvad „seksuaalseteks
projektideks“, mille noor hoolikalt ette valmistab ning millest ta suurt naudingut saab.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek

-- OK

Antud olukorras vastastikune nõusolek puudub.

Vabatahtlikkus

-- OK

Poiss survestab tüdrukut.

Võrdsus

-- OK

Poisil on jõupositsioon, ta on noaga relvastatud.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Kedagi vägivallaga seksima sundimine ei ole üheski eas inimese puhul normaalne.

Taustasobivus
Mõju eneseaustusele

- OK

Poiss võib endale toimuva tulemusel kahju teha: tema maine saab jäädavalt kahjustada ja ta riskib karistusega.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Kuulsin, et üritasid üht tüdrukut sundida endaga seksima. Mis tunne sinu arvates tüdrukul võis
olla? Mida sa ise juhtunust arvad? Olen mures, et tõmbad endale niiviisi pahandusi kaela. Huvis seksi vastu ei ole
midagi halba, kuid kellegi vägivaldne sundimine ei ole mitte mingil juhul lubatav. Kas oleme kokku leppinud, et palud
vabandust? Saad ka kohase karistuse ning teavitame su vanemaid. Samuti on võimalik, et tüdruk esitab su vastu
kaebuse.“
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et (poisi nimi) tahtis sind vägisi seksima sundida. Mida sa sellest arvad? Võtame
seda vahejuhtumit väga tõsiselt. Ta saab kohase karistuse. Hoolitseme selle eest, et see rohkem ei korduks. Ja sinule
korraldame kogu vajaliku abi.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Selles vanuses poisid tavaliselt teavad, et kedagi ei tohi seksuaalaktile
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sundida. Keelake see käitumine, astuge samme, koostage raport ja tehke suunamine.
Strateegia: Niisugune olukord võib organisatsiooni kriisi viia. Oluline on, et teil oleks olemas vastavad eeskirjad ning
iga samm oleks põhjalikult läbi mõeldud. Rolli mängib ka kättesaadava abi olemasolu.

3.8
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14-aastane poiss, kes on intellektipuudega
ja voodihaige, saab erektsiooni, kui ta mähet
vahetatakse. Uks on avatud ja keegi kõnnib
mööda.

3.8
14-AASTANE POISS, KES ON
INTELLEKTIPUUDEGA JA VOODIHAIGE, SAAB EREKTSIOONI,
KUI TA MÄHET VAHETATAKSE.
UKS ON AVATUD JA KEEGI KÕNNIB MÖÖDA.

KOLLANE LIPP: ! SIGNAAL
Puude tõttu on poisi arengutase maksimaalselt kaheaastase lapse oma. Tema erektsioon ei ole tingimata seksuaalse
erutuse tundemärk. Tegu võib olla normaalse füüsilise reaktsiooniga puudutustele ja pesemisliigutustele (= funktsionaalne reaktsioon). See ei ole isiklik, poiss on võimeline erektsiooni saama mis tahes tugiisikuga. Samuti on võimalik,
et poiss haarab mähkme vahetamise ajal ise oma peenisest kinni. Nagu imikudki, võib ta kasutada võimalust oma keha
tundma õppida. Erektsiooni saamine iseenesest on normaalne käitumine.
! Olukorrale omistatakse kollane lipp privaatsuse puudumise tõttu. Poiss kogeb päev päeva järel, et ruumis, kus tema
eest hoolitsetakse, puudub privaatsus. Selle tagajärjel ei õpi ta eristama, mis on avalik ja mis privaatne, ega õpi piire
õigesti tunnetama.

Hindame nüüd hooldaja käitumist
Nõusolek

+ OK

Professionaalil on vastutus tegutseda vastutustundlikult, see on osa tema tööst.
Puude tõttu ei ole poiss võimeline selget nõusolekut andma.

Vabatahtlikkus

- OK

Poisile ei ole olukord tõesti vabatahtlik. Poiss vajab mähkmete vahetamist ja sõltub
abist. Ta on sõltuvas olukorras. Ka hooldajal ei ole valikut.

Võrdsus

- OK

Poiss ja hooldaja ei ole võrdsed partnerid. Hooldajal on tema üle autoriteet ja vastutus.

Arengu- või
eakohasus

± OK!

See käitumine (erektsiooni saamine) on arengu seisukohalt kohane ning vastab poisi
lapseikka jäänud arengutasemele. Ent tema kronoloogiline iga on tunduvalt kõrgem
ja seega tema puhul füüsiline areng ei vasta vaimsele.

Taustasobivus

- OK!

Olukord ei ole kontekstikohane, kuna poisi privaatsust ei austata. Võõrad inimesed
võivad mööda kõndida.

Mõju eneseaustusele

± OK

Hooldaja võib pälvida ümbritsevatelt negatiivse reaktsiooni. Sedasorti olukorrad vajavad nõuetekohast korraldamist, et töötaja saaks hooldamisega tegeleda täielikus
privaatsuses ja usaldavas õhkkonnas.

Reaktsioon
Noorukiga rääkides: Nooruki tegevusele vastamiseks ei ole vajadust. Tema käitumine on arengutasemele vastav ning
oma arengutasemel mõistab ta juttu ilmselt üsna vähe. Kõige olulisem on tagada, et poisi erektsioonile ei järgneks
negatiivset reaktsiooni.
Töötajaga rääkides: „Poisi peenis jäigastub, kui ta end peseb, ning poisile ei võimaldata täielikku privaatsust. Mis
on teie enda kogemus sellega? On normaalne, et ta võib puudutuse peale erektsiooni saada, kuid on oluline, et teie
asjatundjana kaitseksite tema privaatsust ja austaksite ta piire. Privaatsuse saate tagada, kui sulgete ukse või tõmbate
vastavale ruumiosale kardina ette.“
Strateegia: Kokkulepped ja kodukord peavad olema suunatud privaatsuse tagamisele ning laste ja noorte piiride
tundmisele ja austamisele. Töötajad vajavad selget kokkulepperaamistikku, et hooldamist saaks teha täielikus
privaatsuses, tõmbamata endale mingit tähelepanu. Ka tegevusjuhisesse võib vastavaid sätteid lisada.
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4.1

Ema avastab oma 16-aastase poja ootamatult
17-aastase tüdruksõbraga voodist. Öökapil
on pakk kondoome. Ema on endast äärmiselt
väljas.
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4.1
EMA AVASTAB OMA 16-AASTASE
POJA OOTAMATULT 17-AASTASE TÜDRUKSÕBRAGA
VOODIST. ÖÖKAPIL ON PAKK KONDOOME.
EMA ON ENDAST ÄÄRMISELT VÄLJAS.

ROHELINE LIPP
Käitumine on eakohane.

Hindame nüüd poisi ja tüdruku käitumist
Nõusolek

OK

Vastastikune nõusolek on olemas. Seda on näha nende näoilmetest.

Vabatahtlikkus

OK

Mõlemad pooled osalevad seksuaalkäitumises vabatahtlikult.

Võrdsus

OK

Partnerid on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Käitumine on eakohane.

Taustasobivus

OK

Käitumine on selles kontekstis sobiv: see toimub magamistoa seinte vahel.

Mõju eneseaustusele

OK

Noorte jaoks kahjulikud tagajärjed puuduvad. Kondoomipakk viitab sellele, et noored
peavad turvaseksi väga oluliseks.

Reaktsioon
Noortega rääkides: Võite ka reageerimata jätta.
Kui seda siiski teete, siis võib-olla umbes niimoodi: „Märkasin, et olete teineteisega väga lähedased. Kas see oli
meeldiv? Hea, et soovite seda turvaliselt teha. Ehk võiksite „mitte segada“ sildi valmistada? Siis ma ei astu soovimatul
ajal tuppa.“
Vanemaga rääkides: Rohelise lipu käitumise puhul ei ole tarvidust reageerida. Kui seda siiski teha, peab see olema
positiivne. Praegusel juhul võib olla lihtsam käitumist eirata ja leppida kokku, millal nad soovivad privaatselt oma toas
olla.
Strateegia: Meenutage, missugune käitumine on lubatud ja millal.
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15-aastane tüdruk masturbeerib vannis. See
meeldib talle.

4.2
15-AASTANE TÜDRUK MASTURBEERIB VANNIS.
SEE MEELDIB TALLE.

ROHELINE LIPP
Vastastikusel kokkuleppel toetava täiskasvanuga sai tüdruk privaatse vannitoas olemise aja. Pärast kokkulepitud aja
möödumist koputab toetav täiskasvanu uksele. See on selge kokkulepe, mis tähendab, et tüdruk teab, et on kindla
perioodi jooksul turvalises keskkonnas. Ta saab lukustatud ukse taga vannis masturbeerida.
Masturbeerimine on 15-aasatase tüdruku puhul normaalne. Masturbatsioonil on oluline tervislik funktsioon: nooruk
avastab omaenda keha seksuaalseid aspekte. Oma olemuselt see sõltuvust tekitav ei ole. Tüdrukud masturbeerivad
poistest harvemini.

Hindame vannis käinud tüdruku käitumist
Nõusolek

OK

Tüdruk tegutseb üksinda. Nõusolek on olemas.

Vabatahtlikkus

OK

Ta tegutseb vabatahtlikult.

Võrdsus

-

Arengu- või
eakohasus

OK

Masturbeerimine on selles vanuses normaalne. Teismeline avastab oma keha intiimseid piirkondi.

Taustasobivus

OK

Ta tegutseb privaatses olukorras. Seeläbi ei häiri ta kedagi ning kontekst on seega
sobiv. Kellelegi ei tehta liiga.

Mõju eneseaustusele

OK

Tüdruk naudib masturbeerimist, seega on olemas ka eneseaustus. Sellel on positiivsed tagajärjed: tüdruk saab naudingu ja õpib ka oma keha tundma.

Reaktsioon
Noorega rääkides: „Said aega ja privaatsust. On see hea mõte? Masturbeerimises ei ole midagi halba. Oma keha
puudutamine ja tundma õppimine on okei. Oled üksinda ega häiri kedagi.“
Töötajaga rääkides: Noored vajavad oma seksuaalsuse avastamiseks privaatsust ja oma kohta. Kui nad on kasvanud
hooldusasutuses, ei ole see alati enesestmõistetav. Masturbeerimine on normaalne seksuaalne käitumine. Seda ka
täiendavate (õpi)vajadustega noorte puhul. Kuidas saate sellele kaasa aidata ja privaatsuse tagada?
Strateegia: tähelepanu tuleb pöörata laste ja noorte privaatsusvajadusele. Missugused kokkulepped ja majareeglid
on selleks vajalikud?
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4.3
RÜHM 17-AASTASI POISSE ON
SKAUDILAAGRIS. NAD ON ISESEISVALT ÜHTE TELKI
KOGUNENUD NING MASTURBEERIVAD ÜKSTEISE SELTSKONNAS.
NEIL ON VÄGA LÕBUS.

ROHELINE LIPP
Masturbeerimine algab juba lapsepõlves. Seksuaalsus omandab funktsiooni sotsiaalsetes olukordades. Masturbeerimine võib toimuda ka grupis. (Ühine) masturbeerimine loob noorukites positiivseid tundeid ja emotsionaalseid sidemeid.
See võib olla viis teada saada, missugust puudutamist ja seksi keegi parimaks peab.
Siiski valitseb oht, et üks osalejatest tunneb, et peab kaaslaste survel kaasa lööma. Sellisel juhul läheb noorel tarvis
suurt julgust, et mitte alistuda: ta ei taha halba muljet jätta ja mängib kaasa. Sellisel juhul muutub olukord kollase lipu
juhtumiks.

Hindame nüüd poiste käitumist
Nõusolek

OK

Kõik poisid nõustusid üheskoos masturbeerima.

Vabatahtlikkus

OK

Selles olukorras ei ole neid mingil määral survestatud. Seda tõendab asjaolu, et neil
on lõbus. Siiski ei saa kaaslaste poolset mõjutamist välistada, nii et parem on siiski
pärast üle küsida.

Võrdsus

OK

Kõik poisid on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Käitumine on eakohane.

Taustasobivus

OK

Kontekstiks on telk. Nad ei ole kõrvalistele isikutele nähtavad ja seega ei häiri kedagi.

Mõju eneseaustusele

OK

Noorte jaoks kahjulikud tagajärjed puuduvad.

Reaktsioon
Poistega rääkides: „Kuulsin, et teil oli väga lõbus. Kas asi sobis kõigile? Siis on kõik hästi, eriti kuna olete kõik sama
vanad. Kui kõik osalesid vabast tahtest ja kedagi ei survestatud mingilgi viisil, on kõik korras.“
Toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu käitumise puhul ei ole tarvidust reageerida. Kui seda siiski teha, peab
see olema positiivne. Praegusel juhul võib olla kergem käitumist eirata.
Strateegia: Vaadelge, missugune käitumine on noortele laagri teema kontekstis lubatud.
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Rühm noori mängib magamistoas mängu „Tõde
või tegu“. Poiss saab ülesandeks tüdruku rindu
katsuda ning teebki seda.

4.4

Pead Anna rindu
katsuma.
Tegu!
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4.4
RÜHM NOORI MÄNGIB MAGAMISTOAS
I
I
AA
A
TÜDRUKU RINDU KATSUDA NING TEEBKI SEDA.

KOLLANE LIPP
Peaaegu kõikidel noortel on kogemusi seksuaalsete mängude või grupiolukordadega. Mõnikord võib seltskond aidata
häbelikkusest ja piinlikkusest üle saada, kuid võib tekitada ka surve teha asju, mida noor teha ei soovi või milleks ta
veel valmis ei ole.
Grupp võib anda ka noorele vabanduse teise noore inimese vastu lubamatut seksuaalkäitumist kasutada. Seksuaalkuritegude uurimisel on poisid (tavaliselt on tegu poistega) välja toonud järgmisi motiive: nali, kõva mehe mängimine,
soov osaleda, staatuse tõstmine, võimalus kiidelda.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek

± OK

Ei ole selge, kas tüdruk seda soovis või kas ta andis poisile teadliku nõusoleku.

Vabatahtlikkus

± OK

Ei ole selge, kas poiss ise soovis tüdruku rindu katsuda. Nii poiss kui ka tüdruk võisid
olla mängus surve all.

Võrdsus

± OK

Noored on võrdsed, aga grupi poolt võib olla surve.

Arengu- või
eakohasus

OK

Seksuaalsed mängud on selles vanuses normaalsed.

Taustasobivus

OK

Käitumine toimub privaatses magamistoas ja sõprade seas.

Mõju eneseaustusele

± OK

Käitumine võib kahjustada noorte eneseaustust. Nad võivad end hiljem pahasti tunda.

Reaktsioon
Poisi ja tüdrukuga rääkides: „Kas on lõbus osaleda mängus, mille ülesannetest ei saa keelduda? Kõik on korras seni,
kuni ise soovid ülesannet täita. Sa ei tohiks lasta end sundida osalema milleski, mida sa teha ei soovi. Kui teised sind
survestavad, ei ole see õige. Ja seetõttu on sul ka täielik õigus ülesande täitmisest keelduda.“
Ülejäänud noortega rääkides: „Selle mängu mõte on üksteist proovile panna, milles ei ole midagi halba. Aga te ei
tohiks sundida kedagi vastu tahtmist midagi seksuaalset tegema. Milles võiksime nüüd kokku leppida?“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: „Noored katsetavad palju, muuhulgas ka seksuaalse alatooniga
mängudega. Kuid kellegi sundimine ei ole vastuvõetav. Veenduge, et poiss seda mõistaks ning hoolitsege selle eest, et
ta oma käitumisele piirid seaks.“
Strateegia: Samuti püüdke meeles pidada normaalset seksuaalset arengut ja õpetada noortele, missugune käitumine
on lubatav ja missugune mitte.
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15-aastane poiss näitab veebikaameras sõbrale
peenist.
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4.5
15-AASTANE POISS NÄITAB
VEEBIKAAMERAS SÕBRALE PEENIST.

KOLLANE LIPP
Lapsed ja noored kasutavad uut, sotsiaalmeediat väga laialdaselt. Omavahel veebis suhtlemine võib kaasa tuua vastastikuse intiimsuse tunde ja iseenesest ei ole selles midagi halba. Paljud lapsed ja noored näevad seda uut suhtlusvormi
kui positiivset arengut, mis tähendab, et nad saavad üksteisega vabamalt suhelda.
Lähtume siinkohal eeldusest, et mõlemad partnerid (poiss ja teisel pool olev isik) tunnevad teineteist. Seetõttu saab
see olukord ka kollase lipu. Kui poiss on kindel, kellega suhtleb, teine inimene on võrdne ning kehtivad vastastikused
kokkulepped ja usaldus, võib olukord muutuda ka roheliseks.
Kui kujutleme, et teisel pool järgneb peenise näitamisele üleüldine negatiivne reaktsioon või poiss ei tunne oma kaaslast, on tegu punase lipuga. Kui poiss jätkab tegevusega korduvalt, muutub lipp mustaks.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek

OK

Vastastikune nõusolek on olemas.

Vabatahtlikkus

OK

Meie teada ei ole survestamist ega sundi kasutatud.

Võrdsus

OK

Poisid on võrdsed.

Arengu- või
eakohasus

OK

Käitumine ise on eale ja arengutasemele kohane.

Taustasobivus

± OK

Kontekst ei ole piisavalt turvaline. Poiss ei näe, kas teisel pool olev inimene on ikka
see, kes end väidab olevat.

Mõju eneseaustusele

± OK

Käitumine võib olla poisile kahjulik, kuna puudub kokkulepe selles osas, mis piltidest
edasi saab.

Reaktsioon
Noorega rääkides: „Näitad oma keha veebikaameras. Kas sul ei ole selle vastu midagi? Selles ei ole midagi halba,
kuid jälgi, et teeksid seda turvaliselt: vaid ohutus keskkonnas ning kellegagi, keda tunned ja kellega oled selged
kokkulepped sõlminud.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: On normaalne, et noored võivad tahta oma seksuaalsust ka veebis
avastada, kuid sellega kaasnevad märkimisväärsed privaatsuse ja usalduse kuritarvitamisega seotud probleemid.
Õpetage noori oma privaatsust kaitsma ja töötage selle nimel, et soodustada usaldava õhkkonna teket. Märkus: pidage 157
meeles, et poisid võivad olla potentsiaalse õigusrikkuja ohvrid.
Strateegia: Looge visioon ja poliitika arvutite ja uue meediaga töötamise kohta. Tegelege sotsiaalmeediaga kui suhteja seksuaalhariduse osaga. Siin võib abiks olla ka IT-osakond.
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15-aastane poiss ja tüdruk on riietusruumis
peidus. Tüdruk näitab oma rindu ja nad silitavad
teineteist.

4.6
15-AASTANE POISS JA TÜDRUK
ON RIIETUSRUUMIS PEIDUS. TÜDRUK NÄITAB OMA RINDU
JA NAD SILITAVAD TEINETEIST.

KOLLANE LIPP
Noortel ei ole mõnikord kodus katsetamiseks piisavalt ruumi, mistõttu nad viivad oma eksperimendid muudesse paikadesse. On vanemaid, kes seavad käitumisele väga ranged reeglid, eriti tüdrukute puhul. Neil ei ole lubatud poistega
suhelda, vooruslikkus on äärmiselt oluline ning neilt oodatakse abiellumist varases eas ja süütuna.
Nii poisid kui ka tüdrukud tunnistavad, et tüdrukuid survestatakse ja neile võimaldatakse vähem vabadust. Seda nii
vanemate kui ka laiemalt kogukonna poolt.
Lipp vajab tähelepanu negatiivsete reaktsioonid tõttu teistelt ning osapoolte kaitse ja toetuse vajaduse tõttu.

Hindame poisi ja tüdruku käitumist
Nõusolek

OK

Mõlemad noored andsid nõusoleku.

Vabatahtlikkus

OK

Mõlemad pooled osalevad seksuaalkäitumises vabatahtlikult.

Võrdsus

OK

Partnerid on võrdsed.

OK

Käitumine on eakohane: teineteise keha vaatamine ja puudutamine on käitumine,
mis vastab 15-aastaste noorte seksuaalsele arengule.

Taustasobivus

± OK

Konteksti tõttu ei ole käitumine läbinisti korras: seksuaalakt toimub privaatses riietusruumis, kuid on oht, et nad jäävad vahele või keegi kuuleb neid.

Mõju eneseaustusele

- OK!

On väga reaalne oht, et neil tuleb pahandusi, kui keegi sellest teada saab, kuna nad
on alles 15-aastased. Poissi võidakse süüdistada ebasündsas rünnakus ning tüdruku
jaoks võivad järgneda tagajärjed, kui temalt oodatakse süütuks jäämist.

Arengu- või
eakohasus

Reaktsioon
Poisi ja tüdrukuga rääkides: „Hellitasite teineteist. Kas on õige, et te mõlemad soovisite seda ja see sobis teile?
Missugune oli teie kogemus? Niisuguses seksuaalses aktiivsuses ei ole midagi halba, olite mõlemad nõus ja olete ka
piisavalt vanad. Sellegipoolest ei ole see ohutu, kuna keegi võib teile peale sattuda ja järgneda võivad ebameeldivad
tagajärjed. Milles võiksime sellega seoses kokku leppida?“
Töötajaga rääkides: Kui noored osalevad vastastikusel soovil seksuaalses tegevuses, kuid valitsevate kokkulepete
kohaselt ei ole see näiteks koolis lubatud, tasub käitumist vaadelda kui tavapärast reeglite rikkumist. Poliitika
rakendamine ei ole siinkohal vajalik.
Strateegia: Sõlmige selged kokkulepped, kuidas niisugustele vahejuhtumitele reageerida. Kollasest lipust ei ole
tarvidust vanemaid teavitada. Kui võimalik, püüdke noorte privaatsusel silma peal hoida.
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17-aastane poiss piilub regulaarselt tüdrukute
duširuumi.
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4.7
17-AASTANE POISS PIILUB
REGULAARSELT TÜDRUKUTE DUŠIRUUMI.

PUNANE LIPP
Selles eas noor teab, et piilumine on kohatu. Asjaolu, et ta seda sellest hoolimata regulaarselt teeb, muudab käitumise
punaseks. Ühekordse piilumise korral tuleks olukorrale määrata kollane lipp. Kui piilujateks on rühm inimesi, on tegu
punase lipuga.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek

- OK

Poiss käitub iseseisvalt. Tüdrukud ei tea, et neid jälgitakse, ega ole oma nõusolekut
andnud.

Vabatahtlikkus

- OK

Tüdrukud ei osale selles kogemuses vabatahtlikult.

Võrdsus

- OK

Olukord on ebavõrdne: siin on poiss, kes vaatab salaja tüdrukuid. See võib tekitada
tüdrukutes hirmu võimaliku seksuaalse rünnaku ees. Tüdrukud võivad kartma hakata,
isegi kui see ei olnud poisi kavatsus.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Selles eas teab poiss, et ta tegu ei ole aktsepteeritav.

Taustasobivus

- OK

See käitumine rikub tüdrukute privaatsust ega ole seetõttu kohane.

Mõju eneseaustusele

- OK

Niisugune käitumine võib poisi mainet kahjustada.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Kuulsin, et piilud regulaarselt duširuumidesse. Mida sa seal nii huvitavat leiad? Mõistan, et oled
uudishimulik, aga see ei ole tõesti aktsepteeritav. Hirmutad tüdrukuid ja rikud nende õigust privaatsusele. See ei tohi
rohkem korduda. Milles võiksime selle osas kokku leppida? Kui see kordub (must lipp), peame sulle karistuse määrama.“
Tüdrukutega rääkides: „Kuulsin, et see poiss luuras teid, kui duši all olite. Mida te sellest arvate? Tal ei ole lubatud
nõnda teha. Hoolitseme selle eest, et see rohkem ei korduks.“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Selles eas noored teavad, et piiluda ei tohi. Niisuguse käitumise ära
hoidmiseks tuleb korraldada piisav järelevalve.
Strateegia: Tehke selged kokkulepped ja korraldage mingit laadi järelevalve olukordades, kus tuleb riidest lahti võtta
või riideid vahetada.
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Kolm samasse sõpruskonda kuuluvat
15-aastast tüdrukut on olnud kaitsmata
anaalvahekorras, kuna soovivad süütuks jääda.
Tüdrukud on usklikud. Nende partner ei soovi
kondoomi kasutada.

4.8
KOLM SAMASSE SÕPRUSKONDA KUULUVAT
15-AASTAST TÜDRUKUT ON OLNUD KAITSMATA
ANAALVAHEKORRAS, KUNA SOOVIVAD SÜÜTUKS JÄÄDA.
TÜDRUKUD ON USKLIKUD.
NENDE PARTNER EI SOOVI KONDOOMI KASUTADA.

PUNANE LIPP
Rangelt usklikest peredest tüdrukutel ja mõnikord ka poistel kästakse süütuna abielluda, tuues põhjenduseks nii religiooni kui ka perekonna maine. Vanematel on suur mõju selle üle, kuidas noored käituvad ja missugused normid omaks
võtavad. Noored teavad, missugused on nende vanemate vastavad ootused ning neile vastu seista on väga raske.
Nii poisid kui ka tüdrukud peavad abielluma süütuna, kuid mõlemad leiavad, et sageli on see tingimus poistele vähem
siduv kui tüdrukutele.
Samuti seostatakse tüdrukute süütust perekonna hea nime ja auga rohkem kui poiste oma. Naised peavad olema
vooruslikud ega tohi anda põhjust kuulujuttudeks ega perekonna sotsiaalse positsiooni õõnestamiseks.

Hindame tüdrukute käitumist
Nõusolek

± OK

Tüdrukud nõustuvad anaalseksiga, kuid oluline on välja selgitada, kas nad tõepoolest naudivad seda või annavad nõusoleku vaid selleks, et mitte oma kallimat kaotada.

Vabatahtlikkus

± OK

Tüdrukute vabatahtlik osalemine ei ole tagatud. Nad teevad seda kultuurilisest survest süütuks jääda või soovist mitte kaotada poiss-sõpru.

Võrdsus

- OK

Tüdruku süütusest sõltub palju. Praegusel juhul ei ole poiss ja tüdruk võrdsel positsioonil.

Arengu- või
eakohasus

± OK

Anaalseks on midagi, mida noored katsetavad sageli alles hilisemas eas, olles enne
saanud oraal- ja genitaalseksikogemusi.

Taustasobivus

OK?

Ei ole teada.

Mõju eneseaustusele

-- OK

Kaitsmata vahekorras olles riskivad nad suguhaigustega.

Reaktsioon
Tüdrukutega rääkides: „Ütlesite, et olite kaitsmata anaalvahekorras, kuna oluline on süütuks jääda. Teie partnerid
ei soovi kondoomi kasutada. Kas see sobib teile? Mida poisid vastasid? Kas ka nende jaoks on süütus oluline? Kui
tähtis seks neile on? Aga teile? Seksuaalkogemuste saamises ei ole midagi halba, kui seda mõlemad soovite, kuid teie
tegevus ei ole päris ohutu - võite saada suguhaiguse. Kas teil oleks võimalik poistega kuidagi teisiti kokku leppida?“
Strateegia: Suunake tüdrukud pädeva arsti vastuvõtule ning rääkige neile pisut turvaseksi harrastamisest ja selle soovi
partnerile edastamisest.
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16-aastane tüdruk magab oma voodis. Tema
17-aastane vend katsub ta tagumikku.
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4.9
16-AASTANE TÜDRUK MAGAB OMA VOODIS.
TEMA 17-AASTANE VEND KATSUB TA TAGUMIKKU.

PUNANE LIPP
Seksuaalne eksperimenteerimine toimub sageli kodus, õdede-vendade vahel. See võib hõlmata kõike rohelisest musta
lipu olukordadeni, olenevalt sellest, mil määral on kriteeriumid täidetud.
Tavaliselt ei maga selles vanuses poisid ja tüdrukud enam samas toas. Seetõttu ei ole aktsepteeritav asjaolu, et poiss
on öisel ajal tüdruku toas. Seda tehes rikub ta õe privaatsust. Olukord on veelgi ähvardavam, kuna nad elavad sama
katuse all ning nii võib juhtuda igal öösel.

Hindame poisi käitumist
Nõusolek

- OK

Poiss tegutseb iseseisvalt. Tüdruk teisest küljest ei ole andnud nõusolekut, ta magab.

Vabatahtlikkus

- OK

Vend ei ole surve all ja vaatab ning puudutab teda ilma tüdruku teadmata. See tähendab, et õde ei osale vabatahtlikult.

Võrdsus

- OK

Tüdruk magab. See muudab olukorra ebavõrdseks.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Selles eas poiss peaks teadma, et kedagi ei tohi ilma loata puudutada.

Taustasobivus

- OK

Tüdruk peaks saama end oma magamistoas turvaliselt tunda.

Mõju eneseaustusele

- OK

Niisugune käitumine võib olla poisile kahjustav.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Läksid ilma loata õe tuppa ja katsusid ta tagumikku. Kas see meeldib sinu arvates talle? Magades
ei saa ta sulle nõusolekut anda. Tal on oma toas õigus privaatsusele, pidamata kartma, et tuled teda vaatama ja sealt
katsuma. See ei tohi rohkem korduda. Milles võiksime kokku leppida?“
Tüdrukuga rääkides: „Vend tuli öösel su tuppa ja katsus sind, ilma et sa oleks sellest midagi teadnud. Mida sa sellest
arvasid? Ta ei tohi sind loata puudutada. Oleme tal selle keelanud. Mida veel saame teha, et see rohkem ei korduks?“
Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Selles eas noored teavad, et kedagi katsuda ei ole kohane. Niisuguse
käitumise ära hoidmiseks tuleb sõlmida nõuetekohased kokkulepped ja korraldada piisav järelevalve.
Strateegia: Korraldage järelevalve. Samuti tuleb mõelda sellele, kuidas vanemaid olukorda kaasata.
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Paar sama vana poissi hoiavad 15-aastast
tüdrukut jõuga kinni, et tal riided seljast võtta.
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4.10
PAAR SAMA VANA POISSI HOIAVAD
15-AASTAST TÜDRUKUT JÕUGA KINNI,
ET TAL RIIDED SELJAST VÕTTA.

MUST LIPP
On erinevad sunnivormid, mille võime asetada skaalale võrgutamisest vägistamiseni. Kui võrgutamine soovitud tulemust ei anna, areneb see sageli pealekäimiseks. See võib olla verbaalne ning tihtipeale kombineeritud „ära rääkimise“
ja kaasneva erutuse füüsiliste märkidega. Seda teed mööda edasi minnes hakatakse kasutama füüsilist sundi või
ülekaalukat jõudu.
Selles olukorras kasutavad poisid füüsilist jõudu, et tüdruk lahti riietada. Nad kasutavad ära asjaolu, et tüdruk on üksi
ja nemad kambakesi.

Hindame poiste käitumist
Nõusolek

- OK

Vastastikune nõusolek puudub. Poisid algatasid, aga tüdruk osutas vastupanu.

Vabatahtlikkus

- OK

Vabatahtlik osalemine puudub. Poisid survestavad tüdrukut füüsilise jõuga.

Võrdsus

- OK

Võrdsust ei ole, poistel on ülekaal.

Arengu- või
eakohasus

- OK

Selles eas poisid teavad, et vägivalla või sunni kasutamine seksuaalmängudes ei ole
aktsepteeritav.

Taustasobivus

- OK

Niisugune käitumine ei ole üheski kontekstis lubatav.

- OK

See võib kokkuvõttes kahjustada ka poisse endid. Tüdruk võib nende vastu kaebuse
esitada.

Mõju eneseaustusele

Reaktsioon
Poistega rääkides: „Võtsite tüdruku ta tahte vastaselt riidest lahti. Kuidas ta end teie arvates tundis? Kellegi
vägivallaga sundimine ei ole mitte mingil juhul aktsepteeritav. Lisaks oli tegu väga ebavõrdse olukorraga. Olite kambas.
Selle tulemusena võidakse teie vastu süüdistus esitada. Saate kohase karistuse ning teavitame teie vanemaid.“
Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et poisid võtsid su vägisi riidest lahti. Missugune see kogemus sinu jaoks oli? See ei ole
normaalne. Võtame toimunut täie tõsidusega. Nad saavad kohase karistuse. Kuidas saame kindlustada, et seda rohkem
ei juhtuks ja end turvaliselt tunneksid? Ja sinule korraldame kogu vajaliku abi.“
Õpetajate või toetavate täiskasvanutega rääkides: Selles eas noored teavad, et kedagi ei tohi vägisi midagi
tegema sundida. Keelake see käitumine, astuge samme, koostage raport ja tehke suunamine.
Strateegia: Niisugune olukord on organisatsiooni jaoks kriis. Oluline on, et teil oleks eeskirjad ning iga samm oleks 167
põhjalikult läbi mõeldud. Rolli mängib ka kättesaadava abi olemasolu.
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27-aastane mees otsib kohtingurakenduse
kaudu geimehi ja palub 15-aastasel poisil
endast alastipildi saata.

4.11
27-AASTANE MEES OTSIB
KOHTINGURAKENDUSE KAUDU GEIMEHI JA PALUB
15-AASTASEL POISIL ENDAST ALASTIPILDI SAATA.

MUST LIPP
Sageli võidab täiskasvanud õigusrikkuja noore inimese usalduse ja loob temaga suhte, enne kui hakkab sammhaaval
seksuaalseid lähenemiskatseid tegema. Seda nimetatakse lapse seksuaalsel eesmärgil ahvatlemiseks või peibutamiseks.
15-aastase poisi enda puhul on tegemist kollase või punase lipu olukorraga, seda peamiselt võimaliku kahju tõttu ta
eneseaustusele. Poiss võib pöörata rohkem tähelepanu sellele, missugust seksuaalset sisu ta ise internetis levitab,
seda eriti võõrastega rääkides.

Hindame meessoost täiskasvanu käitumist
Nõusolek

OK

Nõusolek on olemas - noor soostub endast pildi saatma.

Vabatahtlikkus

- OK

Ka 15-aastane poiss ise kasutas kohtingurakendust ega teinud seda survestamise
ega väljapressimise tõttu. Ebavõrdse võimusuhte tõttu on poisi vaba tahe ohus. Täiskasvanule on suure tõenäosusega raske “Ei” öelda.

Võrdsus

-- OK

27-aastase täiskasvanud mehe ja 15-aastase poisi vahel on suur ebavõrdsus.

Arengu- või
eakohasus

- OK

27-aastane mees peab olema ise võimeline hindama ja mõistlikult teadma, et ta ei
tohiks 15-aastaselt alaealiselt alastipilte küsida, ning ka seda, et internetis märgitud
iga ei pruugi alati tõele vastata. Internetis ei ole lihtsalt kellegi kohta piisavalt teavet, et kindel olla. Tegu on täiskasvanud inimesega, kes näitab alaealise vastu üles
seksuaalset huvi.

Taustasobivus

- OK

Ka kontekst ei sobi: võõrastele inimestele ei ole kunagi tark mõte saata seksikaid fotosid, kus teie isik on äratuntav. Eriti suure pahanduse võib kaela tõmmata piltidega,
kus on näha inimese nägu. Neid võidakse hakata edasi levitama ja peagi elavad need
juba täiesti oma elu.

Mõju eneseaustusele

- OK

Kokkuvõttes võib see ohustada ka täiskasvanud mehe eneseaustust, kui tema vastu
esitatakse kaebus seoses lapsporno omamise ja levitamisega.

Reaktsioon
Poisiga rääkides: „Saatsid foto, millel oled selgelt äratuntav. Mida sa sellest arvad? Hea, et sellest rääkisid. Ei ole
normaalne (ja võib-olla on isegi kriminaalne), et sinust vanem inimene (täiskasvanud mees) palub sul (poisil) endast
alastifotosid saata. Pead internetis tegutsedes väga hoolikas olema, kuna ei või teada, mida see mees su piltidega teha 169
kavatseb. Ei ole hea mõte saata endast tuvastatavaid alastipilte inimesele, keda sa tegelikult ei tunnegi. Kas saame
milleski kokku leppida? Kuidas saame aidata sul ettevaatlikum olla? Kas tead, kelle poole selle küsimusega pöörduda?
Kui see kordub, peame su internettipääsu tõhusamalt kontrollima. Peame kaaluma selle mehe vastu kaebuse esitamist.“
Strateegia: Järelevalve noorte inimeste internetitegevuse üle on oluline. Sõlmige kokkuleppeid ja harige neid (sotsiaal)
meediaga toime tulemises. Vahejuhtumist tuleb teada anda.
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