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LAPS LÄHISUHTEVÄGIVALLAS
“LÄBI LAPSE SILMADE”
ANNE DANIEL-KARLSEN
LASTEPSÜHHIAATER

Keegi ei suuda meile nii palju haiget teha, kui meie
vanemad – sest nad on meile olulised ja tähtsad.
• Kui lastega paaril esineb lähisuhtevägivalda, mõjutab see
ALATI ka peres olevaid lapsi, isegi siis, kui lastele enestele
otsest vägivalda ei tehta.
• Turvalisuseuuring ütleb, et alaealistest lastest viibis 40 %
vanemate vahelise vägivallajuhtumite juures
• Politseistatistika väidab, et 40 % vägivaldses peres kasvavatest
lastest on näinud, kuidas emale tekitati kehavigastusi
• Need lapsed – ”unustatud ohvrid“- pole mõjutatud ainult
otseselt kuritarvitamise pealtnägemisest, vaid ka sellest, et
nad elavad keskkonnas, kus tavaliselt nende ema pidevalt
kuritarvitatakse.
8-aastase tüdruku juhtum
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• Pidevas stressi ootuses, areneb lapsel välja eriline
ellujäämisoskus – teada igal hetkel, kui lähedal on
vägivallategu ja millises emotsionaalses seisus on ema – selle
peale läheb lapsel kogu jõud, mis oleks vajalik enda kasvuks ja
organite arenguks.

• Tekib lojaalsuskonflikt, mis tekitab süütunde. See segadus
muudab ta koduta hingeks, kes ei suuda sõlmida lähedasi
suhteid. Kõik, mis on tunnetega seotud, tundub talle valus.
Väljapääsuks on vältida ning karta kõiki tundeid.
• Laps kaotab kõige olulisema – usalduse oma lähedaste suhtes.
Kaotab turvatunde ning usalduse ka maailma suhtes.
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• Vägivallast tekkinud traumal on väga suur mõju lapse aju
normaalsele arengule, aju keemiale ja närvisüsteemile:
väheneb mälu-, tähelepanuvõime ning tunnete
reguleerimisvõime
• Füüsilised haigused on psüühikaga seotud. Ebaturvalise
keskkonna mõjul avalduvad lastel sageli kroonilised
haigused: reuma, astma, liigesehaigused, psoriaas
• Psüühilised haigused hilisemas eas: isiksushäire,
depressioon, skisofreenia, toitumishäired jm.
• Mida noorem on laps ja mida kauem on trauma kestnud,
seda suurem on kahjustus
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Väikelapsed võivad trauma mõjul:
• muutuda passiivseks, vaikseks, kergesti ärevaks
• hirmunuks, eriti lahkuminekul ja uutes
situatsioonides
• muutuda vastuolulisteks, segaste tunnetega
usalduse otsimise ja pettumuse vahel
• regresseeruda kuni beebilalina, voodimärgamise,
hädise sagedase nutuni
• kannatada hirmuunede või agressivsuspursete
käes
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Kooliealised lapsed:
• vahelduvad hirmunud, vaikse oleku ja
äärmuslike vihapursete vahel
• hakkavad vältima eelnevalt meeldinud
tegevusi ning huviringe
• tekivad kättemaksumõtted
• sügavad unehäired, sagedaste ärkamiste,
hirmuunenägude jms., mis omakorda
mõjutavad päevast konsentreerumis- ja
tähelepanuvõimet
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Noorukiealised:
• tekib agressiivne ja hävitav käitumine
• unehäired, mis maskeeruvad hilise õppimise, TV
vaatamise või pidutsemise taha
• narkootikumide ja alkoholi liigtarvitamine
stressimaandamise eneseabis
• ohtuda üle- või alahindamine
• suured raskused usaldusega/usaldamisega
• väga suur oht uuesti ohvrirolli sattumisele, eriti
siis, kui nooruk on elanud kroonilise või
kompleksse trauma all!
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Mida vajab vägivalda kogenud laps?
•
•
•
•
•
•

Stabiliseerimist
Raame
Armastust
Ettearvatust
Positiivseid uusi kogemusi
Kedagi, kes mõistaks ja normaliseeriks lapse
läbielatut
• VÄGIVALDSUSEST EEMALDAMIST!
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TÄNAN!
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