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Re: apellatsioon Delfi poolt teostatud nn faktikontrollile

Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>
Wed 5/27/2020 4�50 PM

To:  jaanus.vogelberg@objektiiv.ee <jaanus.vogelberg@objektiiv.ee>
Cc:  Martin Laine <martin.laine@ekspressmeedia.ee>
Bcc:  Urmo Soonvald <urmo.soonvald@delfi.ee>; Tarmo Paju <tarmo.paju@delfi.ee>

Tere

Suur tänu meie poole pöördumast. Vaatasime kõnealuse faktikontrolli uuesti läbi ning jääme
seisukohale, et see on täpne. Praeguse faktikontrolli ja selle aluseks oleva loo puhul on kaks
peamist küsimust. 

Esiteks pealkirjas väidetu, et WHO nõuab lastele eneserahuldamise õpetamist. Seega
kontrollisime, kas WHO dokument, millest Objektiivi lugu räägib, tõepoolest nõuab midagi.
On üheselt selge, et viidatud juhend on soovituslik. Viitate apellatsioonis, et verbi “nõudma”
kasutamine on ajakirjaniku ratsionaalne lähenemine. Sellega ei ole võimalik nõustuda, kuna
artiklis ei ole ühtegi faktidel põhinevat tõestust, mis sellise verbi kasutamist põhjendaks. 

Teiseks tuleb kontrollida pealkirjas väidetu teist poolt, mis puudutab "alla 4-aastastele lastele
enese rahuldamise õpetust”. Faktikontrolli teine osa selgitabki muuhulgas valdkonna
eksperdi abil, mida laste puhul seksuaalsuse õpetamine tähendab ning mis on selle
eesmärgid. Erinevalt teie artikli pealkirjas loodavast muljest, ei ole selle õpetuse eesmärk
kuidagi panna lapsi ennast rahuldama. 

Alla nelja-aastased lapsed avastavad, et neil on suguelundid ning nende puudutamine võib
tekida neile meeldivat tunnet. Seetõttu võiks väikestele lastele õpetada näiteks seda, et enda
sellisel moel puudutamine teiste ees ei ole aktsepteeritav.

Lause “Palun ära tee seda teiste ees,” oleks samuti näiteks õpetus masturbeerimise kohta.
Nimetada seda sama lauset näiteks masturbeerimise või enese rahuldamise õpetamiseks,
oleks ilmselgelt väär. Objektiivi artikli pealkirjast ja ka sisust jäeti mulje, et WHO nõuab
lastele masturbeerimise kui tegevuse õpetamist. See ei pea paika.

Täpsus sõnastusel on vägagi oluline, kui uudise ekslikul sõnastamisel võib jääda mulje, et
suunistes üritatakse lapsi kuidagiviisi seksualiseerida. Masturbeerimise õpetamine lapsele
oleks teatud vormides käsitletav kuriteona, mistõttu ongi sellise mulje ekslik loomine
seksuaalhariduse spetsialistide mainet kahjustav ning vajab selgitamist, täpsustamist ja ka
parandamist.

Lugupidamisega
Holger Roonemaa

From: jaanus.vogelberg@objektiiv.ee <jaanus.vogelberg@objektiiv.ee> 
Sent: Tuesday, May 26, 2020 6:01 PM 
To: Martin Laine <martin.laine@ekspressmeedia.ee>; Holger Roonemaa
<holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>; Urmo Soonvald <urmo.soonvald@delfi.ee>; Argo
Virkebau <argo.virkebau@ekspressmeedia.ee> 
Cc: markus.jarvi@saptk.ee <markus.jarvi@saptk.ee>; varro.vooglaid@saptk.ee
<varro.vooglaid@saptk.ee> 
Subject: apellatsioon Delfi poolt teostatud nn faktikontrollile
 
Tere!  

Kirja manuses apellatsioon Delfi ajakirjaniku Martin Laine poolt hiljuti Objektiivi uudisele "WHO
nõuab alla 4-aastastele lastele enese rahuldamise õpetamist" teostatud nn faktikontrolli osas,
ning kaks teemaga seonduvat kuvatõmmist.  



09/12/2020 Mail - Holger Roonemaa - Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADRkZWQ0NmJjLWE4MTItNGZmYy05OGY4LWRlYWY1NDRmODhlNQAQANpoptKmfdhArBY7cv%2B… 2/2

Vastavalt Facebooki poolt Delfile kehtestatud reglemendile ootan teie faktikontrolli meeskonna
vastust hiljemalt homse päeva jooksul.   

Parimat,  

Jaanus Vogelberg  
Objektiiv  
56 129 130  
 


