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Eessõna
Suhtlemiskonflikte esineb nii perekonnas kui väljaspool seda pidevalt. Inimene
teeb sageli tegevusi, mis teisele ei meeldi, ja inimesele ei meeldi, kui teine teeb tegevusi, mis talle ei meeldi. Inimeste erinevad arusaamised ja eesmärgid põrkuvad.
See, kuidas üksteisega vastuolu puhul käitutakse, loob eeldused konfliktiks või selle
lahenemiseks. Kui osalised pole suutnud „asju selgeks rääkida“, võib mõni konflikt
avalduda üha uuesti ja uuesti ning seda aastate jooksul. Näitena võib tuua kõrge
korravajadusega inimese, kes nõuab aastakümneid elukaaslaselt pedantselt korda,
mida viimane aga oma väikese korravajaduse tõttu pole suuteline hoidma.
Suur osa konfliktidest, mida selles raamatus käsitletakse, tulenevad indiviidi
liigsest enesekeskusest. Näiteks: „Mina pean seda saama ja sina/teised ei loe!“ või
„Sina pead tegema, mida mina tahan!“ Selline vähearvestav suhtumine on pärit
indiviidi lapsepõlvest ja iseäranis sellest, kuidas lapsevanemad ja/või need, kes last
kasvatasid, lapsega suhtlesid.
Käesolevas raamatus on palju juttu sellest, millised suhtlemisviisid mõjutavad
last edasise konfliktsuse suunas või vastupidi, mõjutavad last sõbralikkuse ja teistest hoolivuse suunas.
Suhtlemiskonfliktiga toimetulekuks on tarvis hoiakut, et seda on võimalik
lahendada. Mida rohkem usutakse, et konflikte saab lahendada, seda enam see
õnnestub. Vahel on tahe konfliktiga tegelemiseks olemas, kuid napib teadmisi ja
oskusi. Käesolevas raamatus räägitakse erinevatest suhtlemiskonfliktidest ja nende lahendamise viisidest. Kuna paljud teemad on seotud lapse kasvatamisega, siis
raamatu kõige suurem väärtus peitub autori arvates praegustele ja tulevastele lapsevanematele konfliktide kohta antavates teadmistes.
Kui peres kasvavast lapsest saab sõbralik ja teisi arvestav täiskasvanu, siis annab ta lastele oma käitumisega need omadused edasi. Iga sõbralik ja empaatiavõimega inimene on üks inimene vähem nende pahade hulgas, kes peksavad teisi
koolis, tänaval ja kodus. Nii saab meist igaüks oma laste teadliku kasvatamisega
muuta ühiskonda paremaks.
Suhtlemiskonfliktidealased teadmised, mida raamatus esitatakse, on teadmised selle kohta, millised on eri tüüpi konfliktid ja kuidas on mõistlik neis suhelda.
Need on teadmised selle kohta, kuidas meie mõtlemise viis mõjutab käitumist

Eessõna

erinevates suhtlemisolukordades, ja lõpuks teadmised selle kohta, kuidas kasvatada lapsi sõbralikeks, enesekindlateks ja õiglasteks. Ja miks mitte ka teadmised
selle kohta, kuidas muutuda ise sõbralikumaks, enesekindlamaks ja õiglasemaks.
Raamatu autor on õpetanud Tartu ülikoolis kahe aastakümne jooksul suhtlemisega seonduvaid aineid. Üliõpilased on praktikumides ja seminarides arutlenud suhtlemises avalduvate konfliktide teemadel. Üliõpilased on kodutööde
ülesannetena jälginud, kuidas inimesed nende ümber suhtlevad ning millistel
viisidel konfliktides käituvad. Raamatus on hulgaliselt üliõpilaste esitatud näiteid
ja kirjeldusi. Paljud kirjeldused on kirja pandud reaalsest elust. Nende illustreerivate lõikudeta ei kujutaks praegust raamatut ette, kuna paljud konfliktidega seotud näited omandavad tähenduse just oma autentsuse tõttu: „See kõik on olnud!“
illustreerivates lõikudes on tehtud selliseid muudatusi, et seoseid konkreetse isikuga oleks raske leida.
Tahan tänada Teid, praegused ja endised üliõpilased, kes Te oma arvamuste,
näidete ja kirjeldustega olete andnud olulise panuse selle raamatu valmimisse.
Aitäh!
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SUHTLEMISKONFLIKTIDEST
Sõna konflikt samastub paljudele inimestele sõnaga tüli. „Mul oli eile abikaasaga
konflikt!“ tähendab: „Me tülitsesime“. Sõna tülitsemine on meie jaoks enamasti
emotsionaalse tähendusega. Inimesed kipuvad tülitsedes ütlema teis(t)ele halvasti, mis rikub suhteid lühemaks või pikemaks ajaks.
Konflikt ja tüli pole samad, kuigi konfliktis võib tülitseda ja tüli tähendab
alati konflikti. Sellepärast kasutatakse selles raamatus sõna konflikt, mitte tüli.
Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) ütleb sõna konflikt selgituseks: „kokkupõrge, lahkheli vastandlike, erinevate seisukohtade, arvamuste vastandliku olemuse
pinnal“.
Konflikte käsitlevaid teooriaid on mitmeid ja on olemas erinevaid definitsioone, nagu konflikt on inimestevaheline lahkheli erinevate arvamuste ja/või erinevate
eesmärkide tõttu või inimeste vastandlike või kokkusobimatute huvide põrkumine või inimeste vastandlike või kokkusobimatute tegevuste „põrkumine“. Vaatamata konflikti definitsioonide erinevusele, peitub pea kõigis neis mõiste vastuolu.
See võib näiteks ilmneda ootuse ja tegelikkuse vahel – indiviid ootab teiselt mõnd
konkreetset tegevust, kuid teine ei tee seda, mida oodatakse. Vastuolu lapsele esitatavate ootuste ja tema reaalse käitumise vahel on perekondades sageli, näiteks: „laps
peaks praegu õppima, aga ta ei tee seda“; „lapsel on aeg magama minna, aga ta ignoreerib korraldusi“ jms. Selles raamatus käsitletakse konflikti vastuoluna, mis
ilmneb suhtlemisel. Räägitakse ka sisekonfliktist, mis on vastuolu inimese sees ja
mis võib mõjutada ning sageli mõjutabki inimese suhtlemist.
Nagu eespool märgitud, ei tarvitse osapooled konfliktis olles tülitseda. Vastuolusid saab lahendada ka rahulikult rääkides teist solvamata.
Näide. Konfliktis tülitsetakse
Üks pereliige on kala kilekotiga külmkappi pannud ja selle sinna unustanud. Mõne aja pärast hakkab külmkapp halvasti lõhnama ja teine pereliige leiab üles lõhna põhjustaja. Käsi ringutades seisab ta külmkapi ees
ja kisab süüdistavalt: „Vaata, mida sa, õnnetu inimene, oled teinud!“
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Karjub: „Sinu pärast nüüd kapp haiseb!“
„Unustasin,“ ütleb süüdistatav kohmetult, „kõigil juhtub.“
„Ei juhtu, ainult sinusugusel ajuvabal inimesel juhtub. Nüüd pese
külmkapp ära!“
Süüdistatav pahaselt: „Jäta mind rahule, mis sa karjud!“
„Mul on õigus karjuda, kui sa nii teed!“
„Jäta mind rahule, ma ei taha sinuga rääkida!“

Näide. Konfliktis ei tülitseta
Üks pereliige on kala kilekotiga külmkappi pannud ja selle sinna unustanud. Mõne aja pärast hakkab külmkapp halvasti lõhnama ja teine pereliige leiab üles lõhna põhjustaja.
„Sa oled vist unustanud, et sa kala külmkappi panid ja sealt tuleb halba
lõhna,“ ütleb ta rahulikult. Etteruttavalt öeldes kasutab ta üht kehtestamistehnikat (mis pole agressiivne käitumine, vaid toimunu hinnanguvaba
kirjeldus).
„Unustasin jah,“ ütleb paha lõhna põhjustaja kohmetult, „eks tuleb
nüüd kuidagi halvast lõhnast lahti saada.“
„Teeme külmkapi korda,“ ütleb pahanduse avastaja. „Äädikas võtab
kalalõhna ära.“
Õpitud, ebaadekvaatne käitumisviis, „karjumine“ võib tugineda ekslikule mõtteviisile „Teine ei saa aru muidu, kui ma tema peale häält ei tõsta“ ja/või „Teise käitumist saab muuta, kui temaga karmilt/vihaselt rääkida.“ Karjuja ei mõtle sellele,
et hea suhe pereliikmega, olgugi et ta vahel eksib (kes meist ei eksiks), on tähtsam
kui teisele „õpetuse andmine“ agressiivses toonis.
Vastuolu lahendamisel on arukas lähtuda printsiibist „kuidas asja parandada“. Et „pahandus“ on juba toimunud, siis on üsna ilmne, et teisega kurjustamine midagi paremaks ei muuda. Esimeses näites kirjeldati üht sagedasemat tüli
allikat s.o süüdlase otsimist ja tema „karistamist“. Sellise tüli otsiva käitumise
arukaks alternatiiviks oleks püüd koos asja parandada. Tuleb mõelda koos, mida
teha, et olukord paraneks. Tüli ei teki, kui konfliktis osalejad on sallivad kaaslase
eksimuse suhtes. Teiselt täiuslikkuse (sa ei tohi midagi valesti teha) nõudmine on
ekslik mõtteviis, kuna inimesed tavaliselt ikka eksivad.
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Ära nõua teiselt täiuslikkust. Me kõik eksime. Kui täiuslik sina ise oled?
Inimese suhtlemisviis konfliktis peegeldab sageli tema head või puudujääkidega lastetuba. Metafoori kasutades saab rääkida kõveraks kasvanud isiksusest, kes
teise peale karjub ja/või teist lööb. Sellest, mille tõttu indiviidid kõveraks võivad
kasvada, tuleb juttu edaspidi.
Mõned inimesed kalduvad konflikti (vastuolu) puhul agressiivselt käituma:
sõimavad, karjuvad, lõhuvad asju ja/või teevad teisele füüsiliselt liiga. Tüüpilisemad agressiivse käitumise põhjused on esitatud joonisel 1 ja neid käsitletakse selle
raamatu mitmes peatükis.
INDIVIIDI AGRESSIIVSET KÄITUMIST KONFLIKTIS
VÕIVAD PÕHJUSTADA
•
•
•
•

lapsepõlves omandatud käitumismudelid;
vähene empaatia;
liigne enesekesksus;
ekslikud uskumused ja mõtted, mis lubavad teisele liiga teha.
Joonis 1. Põhjused, miks indiviid võib käituda konfliktis agressiivselt

Inimese käitumine konfliktis võib tugineda lapsepõlves omandatud käitumismudeli(te)le, kusjuures inimene ei mõista, et midagi on valesti. Üks selline õpitud
käitumismudel on nn karjumise mudel. Kui laps kogeb peres, et tema vanemad
lahendavad konflikte häält tõstes ehk karjuvad üksteise peale, siis laps õpib vaistlikult, et nii on õige teha. See, kelle peres on olnud karjumise mudel, mõistab siinset
juttu hästi, sest paljudel juhtudel on tal lapsepõlves kogetud mudel hilisemas elus
„sisse lülitunud“. On võimalik ka vastupidine „tulemus“, kus täiskasvanu mäletab
hästi, kui halb tal lapsena oli, kui tema peale karjuti ja seepärast ta karjumist konflikti korral ei kasuta.
Füüsilise ja/või vaimse vägivalla kogemine võib lapsele õpetada vägivaldse käitumise mudeleid, mis täiskasvanuna konflikti korral avalduvad. Veelgi enam, agressiivse käitumise mudelid võivad ise olla paljude konfliktide põhjuseks. Näiteks,
kui üks inimene väljendab teisele oma soovi häält tõstes või pahandades (õpitud
mudel), siis selline käitumine teisele ei meeldi ning ta võib omakorda öelda midagi, mis tüli tekitab/jätkab.
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Ähvardamine kui õpitud vägivaldne käitumismudel „lülitub“ sisse, kui indiviid ei saavuta teise alistumist oma soovidele või nõudmistele. Vaadeldes inimeste
käitumist lähisuhtes, võib märgata, et mõnel on kalduvus peamiselt ähvardades
eesmärke saavutada. Lapsi ähvardatakse karistusega ja sellel on ka hirmutamise
eesmärk. Üks levinumaid lapsevanemate ekslikke uskumusi, mis on visa kaduma, on usk hirmutamise positiivsesse toimesse. Lapsele teo tagajärgedest rääkimine on kindlasti vajalik (ptk „Kehtestamine konflikti lahendamisel“). Eesmärgiks
ei tohi seada hirmu tekitamist, mis mõjutab isiksuse ebakindlat ja kartlikku arengut, vaid lapse arusaamist, miks on tarvis teha seda või teist.
Järgnevates peatükkides räägitakse konfliktidest, mis ilmnevad suhtlemisel,
ja sisekonfliktidest, mis mõjutavad suhtlemist. Suhtlemiskonfliktide kontekstis
vaadeldakse mõtlemist (konflikti kognitiivne aspekt) ja emotsioone (konflikti
afektiivne aspekt). Mõeldes hindab inimene vastuolu olemust (nii nagu oskab) ja
valib käitumisviisi. Inimesed kalduvad konfliktis mõtlema irratsionaalselt ehk
valesti ja võivad valida seetõttu konflikti lahendamiseks ebasobiva käitumisviisi. Kui inimene ei tule toime konfliktis tekkivate emotsioonidega, siis võib ta
käituda näiteks viha ajel üsna rumalasti, sõimata ja/või õelutseda ning rikkuda
sellega suhteid. Raamatus tuleb juttu, mille põhjal sellist ebaõiget mõtlemisviisi
ära tunda ja mida oma ekslike mõtetega peale hakata.
Iga inimene erineb isiksusena teistest. Iga inimene on erinev, kuna tal on isiklik
arvamus, väärtused, vajadused, hoiakud ja eesmärgid. See, et teistest eesmärkide
või väärtuste poolest erinetakse, ei tähenda veel konflikti. Suhtlemiskonflikt kui
vastuolu tekib siis, kui inimene tegutseb teis(t)ele vastandlikult, keelates teis(t)ele
eesmärkide saavutamise viise ja/või väärtusi ja/või hoiakuid või surudes enda omi
peale.
Suhtlemiskonflikte saab jagada õiguskonfliktideks, eesmärgikonfliktideks,
mille alla kuuluvad ka sotsiaalsete vajaduste konfliktid, ja väärtuskonfliktideks
(vt joonis 2). Õiguskonflikt tekib, kui suhtlemisel rikutakse teis(t)e õigusi. Eesmärgikonflikt tekib, kui suheldes ei lasta teisel tema eesmärke saavutada või sunnitakse omi peale. Selle alaliigiks on sotsiaalsete vajaduste konflikt, mis tekib, kui
suheldes ei lasta teisel tema sotsiaalseid vajadusi rahuldada või sunnitakse omi
talle peale. Väärtuskonflikt tekib, kui suheldes keelatakse teisele tema väärtusi või
sunnitakse omi talle peale.
Nagu nimetusest näha, on suhtlemiskonflikt suhtlemisel avalduv vastuolu ja
tavaliselt on see nähtav nii konflikti osapooltele kui neile, kes seda pealt näevad.
Vahel võib inimeste käitumisest leida märke, et suhtlemiskonflikt on tulemas.
Sellist olukorda saab nimetada varjatud konfliktiks. Varjatud konflikt tähendab
seda, et kuigi konflikti osapool pole teise käitumisega rahul, ei räägi ta sellest
teisele. See võib olla ebaõigluse tunnetamine, teise süüdistamine millegi tegemi-
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Suhtlemiskonfliktid

Õiguskonfliktid

Eesmärgikonfliktid
Sotsiaalsete
vajaduste konfliktid

Väärtuskonfliktid

Joonis 2. Suhtlemiskonfliktide liigitus

ses või tegemata jätmises või midagi muud. Sõna „varjatud“ näitab, et eelseisvast
konfliktist annavad märku mitmed märgid, millest enamik on mitteverbaalsed.
Nii välditakse silmsidet, püütakse teisega vähem kokku puutuda, miimika pole
enam nii sõbralik kui varem jms. Lähisuhetes on taoliste märkide ilmnemisel indiviidil üsna ruttu selge, et tema suhtes teisega on midagi korrast ära.
Reeglina osutub õigeks seisukoht, mida lühem varjatud konflikt lähisuhetes
on, seda parem. Oma rahulolematuse varjamine on otstarbekas vaid erandjuhtudel. Asjad tuleb sirgeks rääkida, sest pikaajalise rahulolematuse suurim häda on
negatiivse hoiaku tekkimine teise suhtes. Sellise negatiivse hoiaku äärmuslikum
vorm on vihkamine. Vihkamine on destruktiivne seisund, kuna see lõhub inimese
hingerahu. Pealegi on vihkamine ka vähe kasu toov, sest sellel, keda vihatakse, on
tavaliselt ükskõik kas teda vihatakse või mitte.
Varjatud konflikti kestvusel võib olla mitmeid põhjusi, millest levinum on
kindlasti inimes(t)e ebaõige uskumus, et kui oma rahulolematusest räägitakse,
siis lähevad asjad hullemaks. Inimene kujutab ette kõige mustemaid stsenaariume ja siis on talle üsna selge, et valida tuleb „rääkimine hõbe, vaikimine kuld“
strateegia, mis on metafoorselt öelduna „jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmine“. Kui me vastuolust ei räägi, siis vastuolu nagu polekski. Ekslik on ka uskumus,
et „pärast rääkimist asjad ei parane“. Eespool nimetatud uskumuste ekslikkus
seisneb arvamuses, et sina tead täpselt, kuidas teine reageerib. Aga sa ei tea. Selliste uskumuste ekslikkus seisneb ka selles, et välja on jäänud sinupoolse vastuolu
avalikustamine. Sa võid valida, kuidas vastuolust räägid ja just sellest sõltub palju.

