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O lin lapsega mängu-
väljakul, kui sellele 
lähenes ema oma 
umbes nelja-aasta-
se lapsega. Too soo-

vis mänguväljakul peatuse teha 
ja ema oli nõus. Laps jooksis tur-
nimisalale, hüüdes, et ema vaa-
taks ta ronimist. Ema jäi aga vära-
va juurde pingile nutitelefoni näp-
pima ning vastas: “Kohe tulen!” 
Laps ootas natuke ja kutsus uues-
ti, saades emalt sama vastuse. Ta 
kordas palvet järjest valjema hää-
lega, kuni ema kergelt ärritunult 
telefoni kotti pistis ning lapse juur-
de läks. Nad suhtlesid kenasti oma 
15 minutit ja siis ütles ema, et aeg 
on koju minna ja õhtust süüa. Hak-
kas värava poole astuma ja kutsus 
last kaasa. Laps vastas: “Kohe tu-
len!” ning mängis edasi. Ema hüü-
dis teda mitu korda, saades sama 
vastuse. Lõpuks sai ta pahaseks, 
et kaua peab ootama, kuni laps su-
vatseb sõna kuulata. Sel hetkel 
mõtlesin, kas ta ise saab aru, mis 
just toimus? Kas mina ise märkan 
oma lapsega suheldes selliseid si-
tuatsioone?

See tundub esmapilgul nii  
loogiline, et me täiskasvanuna  
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Lapsevanemate

otsustame, millal ja kas üldse mi-
dagi tehakse. Näiteks kas lähe-
me mänguväljakul kohe lapse 
juurde, kui ta kutsub. Samas eel-
dame, et laps kuuletub meile  
viivitamatult. Kui ta kasutab sa-
ma väljendit “kohe tulen”, ei ole 
see justkui aktsepteeritav, kuigi 
imiteerib üks ühele meie sõnu ja 
käitumist. 

Jagasin Annaga (38, viieaas-
tase poisi ema) oma tähelepane-
kuid ja ta tõdes, et “kohe-kohe” 
puhul on temalgi arenguruumi. 
“Ei tule just loomulikult see,  
et aktsepteerin lapse viivitusi  
riidessepanekul vms. Pean ennast 
vägisi sundima järelemõtlemis-
pausile – kas ma ise tahaksin tõus-
ta arvuti tagant KOHE püsti, kui 
Facebookis on kellelegi sõnum 
pooleli? Või kirjutan lõpuni, va-
jutan “enter” ja siis lähen lapse 
juurde?”

Oleme lastele eeskujuks, kas 
tahame seda või mitte. Soovime, 
et nad oleksid oma asjadega sama 
hoolikad nagu meie, koristaksid 
oma tuba jne. Aga mõningates as-
jades tahaksime, et nad käituksid 
meie sõnade, mitte tegude järgi. 
Kui oleme süvenenud vestlusesse 

külalistega ja ootame, et laps leiaks 
iseendale tegevust või vähemalt 
oleks laua ääres vaikselt, siis ise 
katkestame küll lapse mängu, kui 
peame vajalikuks talle mõnd sõ-
numit edastada... Need on topelt-
standardid, kui lubad endale mi-
dagi, mida teisele ei luba. Teame 
kõik kindlasti väljendit, et mis on 
lubatud Jupiterile, pole lubatud 
härjale – see on seesama. 

Ka söömine on hea näide, kui-
das topeltstandardid väljendu-
vad. On teatud toiduained, mida 
me ei armasta ja seetõttu ei söö. 
Kui laps ütleb, et talle ei meeldi 
mõni toit ning ta ei taha seda süüa, 
siis tihti reageerime: mida sa pirt-
sutad, ma ei hakka küll sulle mi-
dagi eraldi valmistama. 

Või söömise kellaajad. Kui 
mul läheb kella seitsmeks õhtul 
kõht tühjaks ja teen selleks ajaks 
perele toidu valmis, siis eeldan, 
et istume kõik koos ümber laua. 
Kui aga laps ütleb, et tal ei ole 
kõht tühi, siis see pahandab mind, 
sest ma ei taha hakata talle jah-
tunud sööki soojendama. Ennast 
ma sööma sundida ei soovi ja te-
gelikult ka mitte last, aga see ei 
takista mind ärritumast... 

topeltstandardid
Kui tihti märkame, et keelame lapsele seda, mida endale lubame?

TEKST KÄRT KASE, SUHTEABI PERETERAPEUT, PSÜHHOLOOG
FOTO VIDA PRESS



E E S T I  N A I N E   91

Lapsele võib olukord palju segadust tekitada, enne kui ta 
õpib katse-eksituse meetodil, milles tasub vanemate eeskuju 
järgida ja milles mitte. Ehk aga saame ta elu natuke kerge-
maks teha ise teadlikumalt käitudes ja mõeldes enne lapse-
ga kurjustamist, kas näeme temas oma peegelpilti. 

Eks vahel võib ju lõbuski olla, kui laps on kui su väike koo-
pia. Meenub aastatagune seik, kui olin kooki küpsetanud ja 
lasin lapsel seda endale serveerida. Ta tõstis taldrikule väi-
kese tüki ja ma mainisin seda talle. “Ära virise!” oli vastus. 
Alul maigutasin suud, siis hakkasin naerma – tõesti on mul 
tõekspidamine, et vähem vingumist, kuid peaksin ka ise seda 
järgima. 

Teine kord mängisime lapsega mänguköögis. Ta tegi mul-
le süüa, aga see võttis hirmus kaua aega, ja ma kaebasin, et 
kõht on tühi, kaua veel läheb. Kolmene tarkpea vastas rahu-
likult: “Istu ja kannata natuke!” Naljakas oli seda lapse suust 
kuulda, kuigi kõlas väga tuttavalt. 

Mõned emad on topeltstandarditest rohkem teadlikud  
ja püüavad neid ka vältida. Näiteks Kairile (41, kahe kooli-
eeliku ema) meeldib teleka ees õhtusööki süüa. Selle asemel 
et ise oma harjumusest loobuda, lubab ta lastel sama teha. 

Samas, kui emme ostab endale poes siidrit, tahaksid lap-
sed limonaadi, aga Kairi ei luba. Sest soovib, et lastel oleksid 
tervemad hambad ja nad tarbiksid tervislikumat kraami. Aga 
laps ei taju liialdusteni viivat piiri nii, nagu suur inimene se-
da tunnetab. Usun, et mõne topeltstandardi vajalikkus on või-
malik lapsele ära põhjendada. 

Anna jagab kogemusi: “Et topeltstandardeid vältida, siis 
lapsega koos poes käies ostan ma iga kord ka temale midagi 
head – oleks silmakirjalik väita, nagu ma endale seda igal 
poeskäigul ei lubaks...” 

Kuna saame käitumismustrid kaasa lapsepõlvekodust, või-
me oma vanematega sarnasel viisil tegutseda aastaid, enne 
kui järsku silmad avanevad ja küsime, kas võiks ka teisiti. Siis 
tekib valikuvõimalus, mida ärksameelsuse propageerijad rõ-
hutavad kui olulist aspekti meie elus. Automaatpiloodil käi-
tudes võime teha mitmeid asju, mida me teadlikult ei teeks. 
Anna on endamisi arutlenud, millised on seosed tema prae-
guse teguviisi ja selle vahel, kuidas teda kunagi kasvatati. “Ise 
olen üles kasvanud 1970.–80ndatel, kus valitses mõtteviis – 
täiskasvanud võivad, aga lapsed ei tohi.“ 

Ehk on midagi sellist kogenud ka üks mu vastuvõttudel 
käiv 35aastane mees, kes lihtsalt ei suuda leppida sellega, kui-
das ta abikaasa keelab tüli käigus mehel vanu teemasid tõs-
tatada, aga ise teeb seda küll. See topeltstandard ärritab meest 
ja riivab tohutult õiglustunnet, nii et tüli paisub väga suureks.  
Kuidas vastuoludega toime tulla? Laps ilmselt kasvades  
lepib nendega või astub vanematele vastu, suunates nende 
tähelepanu topeltstandarditele. Kui see muutusi ei too, võib 
tekkida trots. 

Paljud praegused täiskasvanud meenutavad kunagisi kur-
bi seiku. Anna: “Üks asi, mis oli minu lapsepõlve ajal 100% 
kindel – täiskasvanu on eksimatu ja tema ei pea KUNAGI  
vabandust paluma... Aga laps muudkui palub vabandust.”  
Seda kuuldes tekib ju soov rohkem oma tegudele mõtlema  
hakata? Soovin meile ärksameelsust!

Paljud praegused täiskasvanud 
meenutavad lapsepõlve kurbi seiku.


