
30 Noorte kohtinguvägivalla ennetamine 4. Kohtinguvägivald – millised on lahendused?

Õpilase tööleht „Lühilood“

1 Maireeni lugu

Ma olen üsna hajameelne inimene ja mu poiss-sõber ütles mulle alati, et ta ei suuda seda talu-
da. Ta ütles mulle, et armastab mind ja et tema on minu elus ainukene inimene, keda vajan. Ta 
tahtis mind ainuüksi endale ja ta oli väga armukade. Mulle ei meeldinud, et ta näppis ja käppis 
mind koguaeg. Ma ei saanud kuskil käia ilma temata. Ta läks tigedaks ka siis, kui läksin oma 
koolisõpradega välja. Ma kaotasin kogu oma enesekindluse ja enamiku oma sõpradest – nad ei 
suutnud tema tujusid taluda ja nad ei saanud aru, miks ma sellega lepin. Tahtsin suhet lõpeta-
da, aga ta ütles, et  tapab ennast ära, kui ma lähen. Ta muutus mõnikord  vihaseks ja lõi mind, 
kui ma riietusin väljaminekuks, öeldes, et ma olen endale liiga palju make-up’i peale pannud 
ja et mu seelik on liiga lühike. Ühel päeval  haaras ta mu telefoni ja viskas mind sellega, sest 
oli pealt kuulnud, kuidas ma ühe sõbraga telefonis rääkisin. Ta võis kaotada enesevalitsuse 
mõnest tühisest asjast. Ma õppisin märkama tema ärrituse märke ja ütlema „õigeid“ asju, et ta 
endast välja ei läheks. Mitte kunagi ma ei keeranud teda üles ega hakanud vastu. Ma katkesta-
sin kõik sidemed oma sõpradega ja püüdsin teeselda, et kõik on hästi.

• Milliseid kohtinguvägivalla vorme esineb antud juhtumis (jooni alla): kehaline vägivald,  
ähvardamine, seksuaalvägivald, vaimne vägivald, eraldamine, majanduslik vägivald?

• Millised lahendusviisid oleksid Maireeni jaoks sobilikud sellises olukorras?

✂

2 Grethe lugu

Minu poiss-sõber soovis veeta kogu oma vaba aja minuga. Ta ütles, et ta armastab mind. Ma 
arvasin, et ma armastan teda ka ja seetõttu ma veetsingi enamiku oma ajast temaga. Ta tahtis 
ainult kodus olla ja vaadata telekat, me ei käinud kunagi väljas. Ma polnud oma sõpru juba mitu 
nädalat näinud. Ühel õhtul kutsusid nad mind välja pitsat sööma ja kinno. Ma ütlesin, et tulen 
koos oma poiss-sõbraga. Tema aga ei tahtnud tulla ja ei tahtnud ka, et mina lähen, kuid ma läk-
sin sellest hoolimata. Ta järgnes mulle pitsabaari ja nägi, kuidas ma sain kokku paari sõbraga. 
Ta läks täielikult endast välja – ta tormas meie juurde ja ütles, et ma proovin sellele poisile külge 
lüüa ja olen täiega lits. Mul oli väga piinlik ja kui ma palusin tal  lõpetada, siis tormas ta minema, 
hüüdes, et ma veel kahetsen seda. Ma läksin talle õue järele ja ma nägin, kuidas ta põrutas ru-
sikaga seina pihta ja ma sain aru, et kui lähen praegu temaga kaasa, siis võib ta mind lüüa. Ma 
olin täielikus šokis ja hirmunud, aga ütlesin talle, et jään oma sõpradega. Ta hakkas mind jälle 
sõimama, nimetas mind „valelikuks libuks“ ja paljude muude inetute sõnadega. 

• Milliseid kohtinguvägivalla vorme esineb antud juhtumis (jooni alla): kehaline vägivald, ähvarda-
mine, seksuaalvägivald, vaimne vägivald, eraldamine, majanduslik vägivald?

• Millised lahendusviisid oleksid Grethe jaoks sobilikud sellises olukorras?


