
Kuidas säästa lapsi lahutusprotsessis? 

 

Kuidas säästa lapsi lahutusprotsessis? Kuidas püüda seda rasket olukorda võimalikult kergeks teha? 
Millal on õige aeg lastele oma otsusest teada anda? Kuidas lahutus lapsi mõjutada võib? Küsimustele 
vastab pereterapeut Meelike Saarna. 

Kui lahkumineku otsus on kindel, peaksid vanemad omavahel kokku leppima, millal ja mida lastele 
rääkida. On oluline, et nad teeksid seda koos. Lapsed vajavad nende eaga arvestavat, lühidat, sobivas 
sõnastuses liigsete detailideta tõepärast kirjeldust lahkumineku põhjuste kohta, samuti on lastel 
oluline teada, milline on vanemate otsus selle kohta, mis edasi saab. Laste valu on oluliselt väiksem, 
kui vanemad teevad koostööd, respekteerivad teineteist, peavad kinni kokkulepetest. Kaos 
elukorralduses on lastele raske, seda tasuks kindlasti vältida. Oluline on, et vastutus juhtunu eest jääb 
täiskasvanutele ja et ei lastaks tekkida lojaalsuskonfliktil. Kui vanemad peavad teineteisest lugu, on 
see oht väiksem. 

Lastel on raske taluda ema või isa suurt valu. Emotsionaalselt kokkukukkunud vanem on lapse 
psüühikale ränk. Oluline on otsida abi, see on toetus endale ja seekaudu ka lapsele. 
Tasub hoida meeles, et lapse loomulik vajadus on, et tema arengut ja kasvu toetab vanem, kes on 
piisavalt armastav ja piisavalt piiritlev. Kui vanem või nad mõlemad on hõivatud oma isiklike 
probleemidega, jääb nii armastuse kui ka piiritlemise osa puudulikuks. Laps vajab kasvamiseks ja 
arenguks emotsionaalselt rahulikku keskkonda, kindlaid rutiine, kindlaid inimesi enda ümber. 
Ebastabiilsus loob ikka ebastabiilsust juurde. 

Kahtlemata mõjutab vanemate lahutus lapse arusaama suhetest üldisemalt. Kaks olulist kõige esmast 
töömudelit eluks – pereelu ja paarisuhte oma – saab laps kodust kaasa. Loomulikult – laps saab kaasa 
ka selle mudeli, kuidas tullakse toime keerukas olukorras. Nii et kui vanemad oma lahutusevalu ja 
kõige sellega kaasnevaga tulevad toime endid ja ümbritsevaid säästes, võib see ka olla hea mudel 
toimetulekuks kriitilises olukorras. 

See, mis inimesed kunagi kokku viis, ei pruugi neid pikemas perspektiivis koos hoida. Suhtel, nagu 
inimeselgi, on oma arenguloogika. Inimesed vajavad erinevatel eluetappidel erinevaid asju ning sama 
kehtib suhte kohta. Tähtis on toimunut ja toimuvat mõtestada ning aru saada oma valikute 
tagamaast. Tänapäevaste suhete suurepärane külg on, et inimeste teadlikkus on suurem ja seega on 
rohkem ka nõudlikkust. Samas peaks endale aru andma, et ükski suhe ei saa täita meie 
kõikvõimalikke ootusi. Ebarealistlikud nõudmised teineteisele ja järeleandmatus ses osas on tihti 
valus kari paarisuhetes. 
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