Avaldatud veebilehel Kriminaalpoliitika (https://www.kriminaalpoliitika.ee)
Avaleht > Kriminaalpoliitika valdkonnad > Laste seksuaalne väärkohtlemine >
Seksuaalkurjategijad > STOPP nõuandeliin 666 5120

STOPP nõuandeliin 666 5120
Nõuandetelefon STOPP
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Avatud tööpäeviti kell 18.00-22.00.
Kas teadsid?
Kõik seksuaalkurjategijad ei ole pedofiilid
Igasugune varases eas saadud seksuaalsuse kogemus kujundab sugutungi ning
seksuaalseid fantaasiaid
Pornograafia kaudu saadud sisend on laste tunnetuslikele võimetele üle jõu
käiv ning mõjutab normaalset seksuaalkäitumist
Vägistamise toimepanemise ajend ei ole enamasti seksuaalse rahulduse
saamine, vaid selleks võib olla viha, üleoleku näitamine või sadistlikud
kalduvused
Mitte ainult mehed, vaid ka naised ja alaealised võivad lapsi seksuaalselt
väärkohelda
Pooltel pedofiilidest on ka ärevushäired, üle poolte afektiivne häire või muu
isiksusehäire

Eesti Abikeskused algatas koostöös Justiits- ja Sotsiaalministeeriumiga pilootprojekti
„Ära tee liiga!“ (ingl.k „Skip it“), mille käigus avatakse 2.juunil nõuandetelefon
STOPP seksuaalhälbelise käitumisega isikute, nende lähedaste, spetsialistide ja
ohvrite jaoks.
Nõuandetelefoni avamisega ennetatakse seksuaalhälbelise käitumisega seotud
probleeme ning lisaks ka seksuaalkuritegusid, sealhulgas laste seksuaalse
väärkohtlemist, toime panemist. Sarnast nõustamisteenust on edukalt pakutud
näiteks Šveitsis, Inglismaal, Saksamaal ja Rootsis.
Tegemist on pilootprojektiga, mille laiemaks eesmärgiks on kvaliteetse
nõuandeteenusega vähendada seksuaalvägivalda . See omakorda aitab kaasa
ühiskonna sotsiaalse turvalisuse suurendamisele. Oluline sihtrühm on siinjuures
spetsialistid, näiteks arstid, õpetajad, erivajadusega noorte ning täiskasvanutega
tegelevad spetsialistid, psühholoogid, perearstid, kriminaalhooldajad,
sotsiaaltöötajad, ohvriabitöötajad, kes hälbeliste isikutega vahetult kokku puutuvad
ning saaksid vajadusel nõuandetelefoni STOPP abil ise konsulteerida või suunata
kliendid nõuandetelefoni STOPP kasutama.
Tänaseks on välja töötatud nõuandetelefoni sihtrühma silmas pidades korduvate
küsimuste pakett. Koolitatud on telefoninõustajaid, tudeeritud sarnaseid
välismaiseid projekte ja kaasatud Eestis tegutsevaid valdkondlikke spetsialiste.
Nõuandetelefonile STOPP oodatakse helistama kõiki, kellel endal, kelle klientidel või

lähedastel on probleeme seksuaalsuse või seksuaalkäitumisega ning see häirib
nende igapäevaelu ja/või võib olla ohtlik inimesele endale või teistele. Nõustajad on
valmis aitama ligi kuuekümne erineva seksuaalse hälbe puhul, näiteks:
seksuaalsuunitlus-, seksuaalarengu häired, pornosõltuvus, hüperseksuaalsus jms.
Palume täita anonüümse riskihindamise küsimustiku. Kliki siia.
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Nõuandetelefoni STOPP telefoninumber on 6665120 ning pilootprojekti vältel on
nõuandetelefon avatud tööpäeviti kell 18.00-22.00.
Allikas URL: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/seksuaalkurjategijad/stoppnouandeliin-666-5120
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