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1. Millist eesmärki 
uurimustöö kannab
Me teame vähe, kuidas lapsendatud ennast tege-
likult tunnevad uues peres ning me ei oska öel-
da, kuidas nemad protsessi kulgu muudaksid, kui 
saaksid. See on ajendiks uurida, kuidas väikelapse 
eas lapsendatud inimene tõlgendab täiskasvanu 
eas lapsendamise fakti mõju endale läbi oma elu-
käigu. 

Uurimus keskendub lapsendatu arvamuse-
le ning sellele, kui oluline on olnud tema jaoks 
teadmine, et ta ei kasva üles oma bioloogilises 
perekonnas. Uurimus on viidud läbi 56-aastase 
Mairega (nimi muudetud). Oma varajase lapse-
põlve jooksul on ta pidanud kohanema nii mõ-
negi tavapärasest erineva sündmusega: lastekodu, 
lapsendamine, isa surm, ema äraolek ning uue ka-
suisa tulek. Maire esimesed eluaastad möödusid 
üksinduses. 

2. Iden  deedi kujunemine

Meile tundub, et teame, kes me oleme ning meil 
on taju inimestest, kes on meie elus. Ometigi on 
erandjuhtumeid, mil identiteet ning selle mõist-
mine võib osutuda probleemsemaks. Nagu näi-
teks lapsendamine. 

Richard Jenkins (2008) on defi neerinud iden-
titeeti kui inimese võimet mõista, kes on kes ning 
aru saada, mis on mis. See hõlmab endas teadmist, 
kes me oleme, kes teised on, teiste teadmine, kes 
meie oleme ning meie arusaam sellest, kuidas tei-
sed arvavad teadvat, kes me oleme.

Inimese arengus on erinevad faasid, kus igas 
omad kindlad arenguülesanded, mis tuleb täita, 
et ta saaks edasi liikuda järgmisesse staadiumi. 
Igas etapiga kaasnevad kriisid, mille läbitegemine 
on paratamatu ning isiksuse arengu huvides. Isik-
suseprobleemid tekivad siis, kui arenguülesanne 

jääb mõnes faasis lahendamata. Tehtud vigasid on 
hiljem võimalik piiratud määral kompenseerida. 

Lapsed, kes lapsendamisest veel ei tea, loovad 
oma mina-pilti oma lapsendajate järgi – see võib 
aga segadust tekitada, kuna märgatakse erinevusi 
huvides, oskustes ja välimuses. Identiteedi loomi-
ne on üks keerulisematest etappidest lapsendatu 
elus. Põhjusel, et neil võib tekkida probleeme juba 
varakult iseenda mina-pilti kujundades ja ennast 
määratledes.

Lapsendatule on üheks enesearengut takistavaks 
teguriks kohanemine kahe paari vanemate olemas-
oluga, nad peavad kooskõlastama mineviku tulevi-
kuga ning integreerima olevikku selle „mina”, kelle 
nad on minevikku jätnud. Samu   on lapsendatutel 
keeruline leppida teadmatusega, kus on nende juu-
red ning miks neist on loobutud. Oma iden  tee   
kujundades peavad nad samaaegselt kohanema ka 
kaotuse ja leinatundega: leinatakse taga oma bio-
loogilisi sugulasi ning ka iseennast.

Kuigi enamus täiskasvanud lapsendatud ko-
hanevad olukorraga hästi, peavad nad aktseptee-

„Selle lapsendamisega on nüüd niimoodi, et selle lapsendamise kohta ütles mulle vanaema, kui ma 
olin kümne aastane, maal. Hakkas nutma ja ütles niimoodi: „Tead, sa oled lapsendatud,“ Noh, mis 
sõna see lapsendama on, mina ei saand aru. Noh, olen siis olen, mis seal ikka. Aga ma ütleks, et 
lapse hingemaailma ta ikkagi muudab”.

rima, et neil on topelt-identiteet, mis võib olla 
raske, kuna oma bioloogiliste vanemate kohta tea-
vad nad vähe või informatsioon nende kohta on 
põhiliselt negatiivne. Lapsendatud võivad tunda 
ärevust, kuna neil on kaks kultuurilist tausta.

Kui lapsendatu jõuab noorukiikka, muutub ta 
teadlikumaks bioloogilistest sidemetest põlvkon-
dade vahel. Seetõttu võib ta tavapärasest rohkem 
huvituda oma minevikust ja bioloogilistest juur-
test ning segadust tekitav topeltidentiteedi tun-
netus võib luua isiksuse kujunemisel ettetulevaid 
takistusi. Tihtipeale lapsendajad aga ei julge oma 
lastega olla avatud vestluses, kuna kardavad, et 
nende lapsed ei armasta neid enam piisavalt ning 
soovivad leida oma bioloogilisi vanemaid.

See, kuidas ja kuna lapsendajad räägivad lapsen-
datule tema päritolust mõjutab tema iden  teedi 
kujunemist. Hoides lapsendamist saladuska  e all, 
võib lapsendatule jä  a mulje protsessist kui mil-
lestki nega  ivsest.

8–16-aastaste lapsendatud laste intervjueerimi-
sel selgus, et nad on tänulikud oma bioloogilistele 

vanematele, kes on andnud neile elu ning võima-
luse elada armastavas ning hästi toimivas perekon-
nas. Lapsed püüavad mõista, miks neid on antud 
adopteerimisele, kuid tunnistavad, et nende elus 
on olnud aegu, kui nad ei ole seda mõistnud. Kon-
takti saamine oma bioloogilise emaga oli esialgu 
huvitav ning positiivne, kuid lähedasi sidemeid 
nad ei soovinud. Kahe ema olemasolu oli sega-
dust tekitav ning keeruline nii neile kui ka nen-
de perele. Huvi oli lühike ning kadus pärast aas-
taid mõttes olnud küsimuste vastamisega. Lapsed 
leidsid, et neid kunagi lapsendanud vanemad on 
nende päris vanemad ning fakt, et nad on kunagi 
just tema valinud räägib reaalsest ning tuntavast 
armastusest ning pakutavast turvatundest.

3. Milliste tulemusteni töö 
autor jõudis
• Uurimistöö käigus selgus, et rohkem kui lap-

sendamisest teada saamine, mõjus Mairele see, 
et temaga sellest ei räägitud. 

• Narratiivse analüüsi käigus selgus, et Maire 
on pettunud oma emas ning tema käitumises. 
Maire ideaaliks jäi tema bioloogiline ema, kelle 
peale tal ei olnud põhjust pahane olla.

• Intervjuu käigus selgus, et hetk, mil Maire sai 
teada lapsendamise faktist, muutis oluliselt 
tema mõttemaailma. Olukord tõi kaasa palju 
vastamata küsimusi, raskusi iseenda identiteedi 
loomisel ning probleeme vanematega.

• Maire on pidanud vajalikuks uurida oma sünni-
päraste vanemate sugupuud ning alateadlikult 
püüab ta sobitada end pigem oma bioloogilise 
ema suguvõssa.

• Eesti praktika peaks muutuma ning seadused 
seoses juurte leidmisega peaksid omama peh-
memat vormi.

• Kuidas ja millal lapsendajad lapsendamise fak-
tist oma lapsele räägivad peaks jääma lapsenda-
jate otsustada, kuna nemad tunnevad oma lapsi 
kõige paremini.


