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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et uuringute kohaselt langevad laste seksuaalse kuritarvitamise ohvriks 

enamasti tütarlapsed (13,4 % tütarlastest ja 5,7 % poistest) ja enamjaolt panevad seda 

toime mehed; arvestades, et laste seksuaalse kuritarvitamise ennetamisel ja selle eest 

kaitsmisel tuleb arvesse võtta ka soolist aspekti;  

B. arvestades, et kokkupuutega pornograafiaga ning võib suurendada laste ja noorte inimeste 

haavatavust seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise suhtes; arvestades, et statistika 

näitab, et 12 % veebisaitidest on pornosaidid, millel lastega seotud pornograafilised 

videod võivad mõnikord olla varjatud; arvestades, et igaüks, olenemata vanusest, võib 

omada vaba juurdepääsu nendele paikadele ja alla laadida kõik videod, mida nad 

soovivad; 

C. arvestades, et seksuaalse kuritarvitamise ohvrid seisavad silmitsi tõsiste kehaliste ja 

psühholoogiliste riskidega, mis võivad mõjutada nende era- ja sotsiaalelu; 

D. arvestades, et konfliktide ja tagakiusamise eest põgenevaid tütarlapsi ohustab eriti 

vägistamine, seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ja sunniviisiline abielu, ning 

arvestades, et uuringud näitavad, et keelebarjäärid, kultuurilised tabud, hirm oma lõplikku 

sihtkohta mittejõudmise pärast ja muud tegurid tähendavad, et osad pagulastest ohvrid ei 

teata oma juhtumist ametivõimudele; 

1. väljendab muret selle üle, et erootilise ja pornograafilise sisuga materjali nõusolekuta 

levitamine nii veebis kui ka sotsiaalmeedias, – sealhulgas näiteks nn kättemaksuporno 

nähtus, mis on kiirelt kasvav kuritarvitamise ja tagakiusamise vorm – mõjutab valdavalt 

naisi ja tütarlapsi, kellest mõni on seksuaalse enesemääramise east noorem; kutsub 

liikmesriike üles internetti jälgima, et piirata kättemaksupornosid kiiresti ja tõhusalt ning 

kehtestada mitmesuguseid õiguslikke meetmeid, et vältida seda uut kuriteoliiki ja selle 

eest karistada; kutsub internetitööstust võtma selle nähtuse eest jagatud vastutust; rõhutab 

vajadust tagada kõigi, eriti tüdrukute ja poiste jaoks haridus ja teadlikkuse suurendamine 

seoses võimalike tagajärgedega, mida võib kaasa tuua intiimsete piltide, näiteks endast 

tehtud fotode ja videode salvestamine ja nende teistele kättesaadavaks tegemine; rõhutab, 

et on vaja suurendada teadlikkust ja pakkuda koolitust sellel teemal haridus-, noorsoo- ja 

sotsiaaltöötajatele ja vabatahtlikele, nagu ka tugevdada õiguskaitseasutuste suutlikkust 

nende riskide ohjamisel sootundlikul viisil; 

2.  ergutab liikmesriikide pädevaid asutusi lisama oma tüdrukutele ja poistele antavasse 

põhjalikesse seksuaal- ja suhtealase hariduse programmidesse nõusolekul, austusel ja 

vastastikkusel põhinevad suhted, pidades silmas, et uuringud on näidanud, et õigustel 

põhinevad põhjalikud seksuaal- ja suhtealase hariduse programmid on asjakohane ja tõhus 

viis laste ja noorte kaitsmiseks kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise ohtude eest; 

3. kutsub liikmesriike, kellel ei ole kohustuslikke seksuaal- ja suhtealase hariduse 

programme (Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Hispaania), üles 

neid sisse viima; kutsub kõiki liikmesriike üles nõudma, et seksuaal- ja suhtealase 
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hariduse programmides pöörataks eriti tähelepanu seksuaalsele enesemääramisele ja 

austamisele; 

4. rõhutab, kui tähtis on koolides pakutavad digikirjasokuse ja veebiturvalisuse programmid, 

mis on hädavajalikud nii laste, aga ka vanemate ja lastega kontaktis olevate isikute jaoks; 

ergutab liikmesriike algatama teavituskampaaniaid, milles käsitletakse küberjulgeolekut ja 

eetilise käitumise põhimõtteid internetis seoses enda ning teiste eraelu puutumatusega; 

võtab teadmiseks, et nende küsimustega tegelevad haridusprogrammide ja sisude puhul 

tuleb samuti keskenduda meestele ja poistele, kaotades soolised stereotüübid ja võideldes 

seksismi ja küberkiusamist põhjustava käitumisega; 

5. kutsub liikmesriike üles koostöös kohtu- ja politseiasutustega parandama uute 

tehnoloogiate, sealhulgas nutitelefonide rakenduste kasutuselevõtu abil vanemliku 

kontrolli süsteeme, et lapsi tõhusamalt kaitsta; 

6. rõhutab, et digiajastul on vaja tõsta varakult kõigi tütarlaste ja poiste teadlikkust oma 

turvalisuse tagamise ning teiste inimeste inimväärikuse ja eraelu puutumatuse austamise 

tähtsusest; ergutab liikmesriike jagama parimaid tavasid õppematerjalide ja 

koolitusprogrammide osas, milles käsitletakse kontakti otsimist seksuaalsuhte eesmärgil ja 

muid ohte, mida lapsi, eelkõige tüdrukuid veebis varitsevad, kõigi kaasatud osaliste, 

sealhulgas õpetajate, koolitajate ja õiguskaitseasutuste hulgas; tuletab meelde, et 

teadlikkuse suurendamine vanemate ja muude sugulaste hulgas on sama oluline kui 

teadlikkuse suurendamine laste hulgas; 

7. on seisukohal, et sisu eemaldamine peab jääma prioriteediks, kuid tunnistab, et see võib 

olla aeganõudev toiming; on seepärast veendunud, et tuleks kehtestada kiired menetlused 

teadaandmiseks ja kiirendada kõrvaldamismenetlusi;  

8. palub, et liikmesriigid võtaksid arvesse selget soolist erinevust kuritarvitamisest teatamiste 

määras – poisid ja mehed teatavad kuritarvitamisest harvemini kui tütarlapsed ja naised, 

kes omaalgatusliku teatamisega siiski tihti viivitavad; 

9. soovitab, et artikli 15 ülevõtmisel siseriiklikusse õigusesse või või nende õigusnormide 

muutmisel, mis puudutavad alaealise vastu toime pandud seksuaalkuriteost 

omaalgatusliku teatamise hagi aegumist, peaks hagi aegumistähtaeg hakkama kulgema 

täisealiseks saamisest, mitte päevast, kui süütegu toime pandi; 

10. nõuab tungivalt, et üheksa liikmesriiki, kes ei ole veel ohvrite tuvastamist käsitleva artikli 

15 lõiget 4 siseriiklikusse õigusesse üle võtnud, seda viivitamata teeksid ja seda 

kohaldaksid, näiteks luues spetsiaalsed uurimisrühmad, investeerides kohtuekspertiisi 

vahenditesse ja osaledes piiriülestes uurimistes; 

11. kutsub liikmesriike üles suurendama koostööd ja andmevahetust, et tuvastada seksuaalse 

kuritarvitamise ohvriks langenud lapsi, seahulgas kadunud lapsi ja eelkõige tüdrukuid, kes 

on inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise suhtes eriti haavatavad; 

12. kutsub komisjoni üles investeerima alalistesse lapsohvrite tuvastamise riikidevahelistesse 

programmidesse, abistades liikmesriikide nende kohtuekspertiisi alase suutlikkuse osas ja 

tehes selles valdkonnas, seahulgas spetsialiseerunud inimressurside ja varustuse 

arendamise vallas koostööd; 
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13. kutsub liikmesriike üles pöörama võimalike ohvrite tuvastamisel rohkem tähelepanu laste 

haavatavatele lasterühmadele, näiteks roma lastele, vaimse puudega lastele ja 

lapspagulastele, eriti kinni peetud saatjata alaealistele ja alaealistele varjupaigataotlejatele, 

keda ähvardab kinnipidamisasutustes, pagulaslaagrites või varjupaigakeskuses seksuaalse 

kuritarvitamise ja ärakasutamise oht; rõhutab seetõttu, kui tähtsad on sellised meetmed 

nagu lastega kontaktis olevate töötajate, sotsiaaltöötajate ja vabatahtlike taustakontroll, 

aruandlussüsteemide sisseviimine ja ohvritele abi andmine; kordab sellega seoses, et 

ohvrite toetusmeetmed ei ole tähtsad mitte üksnes seksuaalse kuritarvitamise või 

ärakasutamise uurimise käigus, vaid ka hilisemas etapis, et aidata ohvritel saada üle 

traumajärgsest stressist ja saada asjakohast meditsiinilist ja psühholoogilist nõustamist 

ning õigusabi; kutsub liikmesriike üles parandama laste seksuaalset kuritarvitamist või 

ärakasutamist uurivate kohtunike, prokuröride ja politseiametnike teabevahetuse alast 

suutlikkust, keskendudes erivajadustega lastega toimuvale teabevahetusele, ning 

edendama muid meetmeid, mis on suunatud uuesti ohvriks langemise vältimisele; 

14. kutsub liikmesriike üles tõhusama meetmeid seksuaalse kuritarvitamise ohvriks langenud 

laste kaitsmiseks ja suurendades riiklike abiliinide osa, kasutades sootundlikku 

lähenemisviisi; 

15. rõhutab, kui oluline on artikli 20 lõike 3 punkti a nõuetekohane ülevõtmine siseriiklikusse 

õigusesse, ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid tõlgendaksid lapsohvritega tehtavatel 

intervjuudel „põhjendamatu viivituse“ mõistet konservatiivselt; tunnustab Rootsi head 

tava kuulata lapsed ära kahe nädala jooksul kuriteo toimumisest; palub liikmesriikidel 

lisaks kehtestada vajalikud meetmed, et võtta nõuetekohaselt üle säte, millega sätestatakse 

vajalikud menetluslikud tingimused laste kaitsmiseks uuesti ohvriks langemise eest; 

16. märgib murega, et inimkaubanduse ja seksturismi ohvriks langeb märkimisväärne arv 

alaealisi tütarlapsi; ergutab komisjoni ja liikmesriike suurendama laste seksiturismi ja 

inimkaubandusega võitlemiseks tehtavaid jõupingutusi ning pöörama tähelepanu 

reisiagentuuridele ja -asutustele, et suurendada reisijate teadlikkust nende kuritegude 

tõsidusest; 

17. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma vastu õigusakte, mis võimaldavad mõista 

süüdi reisijad, kes on tunnistatud süüdi reisimises kolmandasse riiki seksuaalsetel 

põhjustel, mis hõlmavad alaealisi, ja seejärel naasmises ELi; 

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu õigusakte, mis võimaldavad mõista 

süüdi reisikorraldajad, kes on tunnistatud süüdi alaealisi hõlmava seksiturismi 

reklaamimises; 

19. palub liikmesriikidel eraldada rohkem vahendeid laste õpetamiseks, kuidas saada abi ja 

tunda ära lapsi varitsevad isikud, andes täiskasvanutele samal ajal koolitust selle kohta, 

kuidas tunda ära kuritarvitamine ja toetada lapsi individuaalsete teenustega, samuti 

eraldada rohkem vahendeid uurimisekspertide jaoks, kes peaksid olema teadlikud sellest, 

kuidas soolised erinevused mõjutavad seda, kuidas tütarlapsed ja poisid soolistest 

erinevustest tulenevalt seksuaalsele kuritarvitamisele reageerivad; rõhutab lisaks vajadust 

võidelda püsivate sooliste stereotüüpidega ja laste suurenenud seksualiseerimisega 

meedias; 

20. rõhutab asjaolu, et ennetav tegevus on kogu ELis nõrk ning kutsub liikmesriike üles 
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rakendama direktiivi artiklit 22, viies sisse sekkumisprogrammid nende jaoks, kes 

kardavad, et nad võivad kuriteo sooritada; nõuab tungivalt, et komisjon seaks sisse 

korrapärased piiriülesed heade tavade vahetused ennetusprogrammide vallas; kutsub 

liikmesriike üles kooskõlas artikli 24 lõikega 1 kehtestama kohustuslikud 

sekkumisprogrammid kõigile süüdimõistetud õiguserikkujatele, et vältida 

korduvkuritegevust; 

21. ergutab lastekaitseametnike, lastearstide, haridusasutuste ning noorte- ja 

lasteorganisatsioonide vahelist arvamuste vahetust laste kuritarvitamise juhtumite 

uurimisel, et võimaldada neil täita aktiivset rolli selle küsimuse alase teadlikkuse 

suurendamisel; 

22. tunnustab 46 interneti vihjeliinist koosneva koostöövõrgustiku INHOPE saavutusi, kes on 

pühendunud laste seksuaalse kuritarvitamise kaotamisele internetis; kutsub komisjoni üles 

abistama liikmesriike sellise vihjeliini olemasolu tagamises igas liikmesriigis ja 

asjaomaste protokollide ühtlustamises; 

23. ergutab komisjoni ja liikmesriike kasutama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

alaseid teadusuuringuid ning laste kuritarvitamist ja ärakasutamist käsitlevat statistikat, et 

edendada poliitika kujundamise ja programmide rakendamise alaste parimate tavade 

vahetust; 

24. märgib, et puuduvad uuringud noorte lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste 

inimeste (LGBTI-inimeste) kogetud kuritarvitamise kohta; rõhutab vajadust viia selles 

valdkonnas läbi edasisi teadusuuringuid, milles võetakse arvesse LGBTI-inimeste kogetud 

seksuaalset vägivalda ja ahistamist ning noorte kodutute haavatavust, kellest paljud on 

kodust põgenenud LGBTI-inimesed. 
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