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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et perekondlik keskkond loob lapse õiguste kaitset, lapse terve isiksuse arengu 
tagamist, lapse võimete arengut, lapse õiguste kasutamiseks vajalike teadmiste 
omandamist ja lapse kohustuste õppimist soosiva raamistiku, ning järelikult tuleb teha 
kõik vajalikud jõupingutused perekondade toetamiseks õige riikliku poliitika abil, kuid et 
niisuguse raamistiku puudumisel tuleb kõikidele lastele, sealhulgas orbudele, kodututele 
ja põgenikele vastavalt 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonile 
pakkuda asenduskaitset, et tagada nende areng ilma mis tahes diskrimineerimiseta;

B. arvestades, et ELi lapse õiguste strateegia peaks põhinema ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis sätestatud väärtustele ja põhimõtetele;

C. arvestades, et pikaajalised konfliktid lahku läinud lapsevanemate vahel avaldavad lastele 
kahjulikku mõju;

D. arvestades, et tunnustada tuleb laste kui iseseisvate õiguslike subjektide õigusi ja et 
hoolimata siseriiklikest ning rahvusvahelistest õigusaktidest on tüdrukud ja naised sageli 
õigusliku, sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse ohvrid, mis mõjutab nende positiivsete 
ja põhiõiguste kasutamist, nagu näiteks võrdne juurdepääs haridusele, koolitusele ja 
tervishoiule, ohutule toidule ja puhtale veele, ning noorukite soojätkamisega seotud 
õigusi;

E. arvestades, et põhiõigused ja -väärtused, sealhulgas sooline võrdõiguslikkus, peavad 
olema lapsepõlves saadava hariduse põhikomponent ja moodustama kõikide teiste 
eluetappide aluse;

F. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tuleb rakendada kõikides lapsi 
puudutavates poliitikavaldkondades, kuna sooline võrdõiguslikkus algab mõlemast soost 
laste võrdsete õiguste tunnustamisega alates esimestest eluaastatest;

G. arvestades, et inimõiguste rikkumised sisserändajatest naiste ja tüdrukute vastu nn 
aukuritegude, sunniviisiliste abielude, suguelundite moonutamise või muude rikkumiste 
kujul ei ole õigustatud mitte mingitel kultuurilistel või religioossetel põhjustel ning need 
ei ole mingitel asjaoludel sallitavad;

H. arvestades, et Euroopas puutuvad lapsed varases eas kokku õuduse, pornograafia ja 
vägivalla kujutamisega meedias ning see võib avaldada neile laastavat psühholoogilist ja 
sotsiaalset mõju, näiteks tekitada ängi, masendust, suurenenud agressiivsust ja probleeme 
koolis,

1. rõhutab, et esmavastutus lapse õiguste kaitsmisel lasub riikide valitsustel; rõhutab, et 
lapse õigused kuuluvad inimõiguste hulka, mida EL ja liikmesriigid on siseriiklike, 
Euroopa ja rahvusvahelise õiguse alusel kohustatud järgima;
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2. juhib tähelepanu, et lapse õiguste strateegia peaks põhinema ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis (UNCRC) sätestatud väärtustele ja neljale põhimõttele: a) kaitse 
diskrimineerimise kõigi vormide eest, b) lapse huvide esikohale seadmine, c) õigus elule 
ja arengule, d) õigus arvamuse avaldamisele ja selle arvamuse arvessevõtmisele igas last 
puudutavas küsimuses või toimingus;

3. rõhutab, et tulevane strateegia peaks tunnustama õigust haridusele võrdsete võimaluste ja 
mittediskrimineerimise alusel;

4. juhib tähelepanu, et tüdrukute kooliõpetuses osalemise ja spordis, nagu näiteks ujumises
osalemise keelamine kultuurilistel põhjustel ei ole õigustatud üheski kultuuris ega 
religioonis ning seda ei tohi aktsepteerida;

5. on mures paljude õiguserikkumiste pärast võõrpäritolu tüdrukute suhtes; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid keelustaksid pearätid ja hidžaabid vähemalt algkoolis, et kinnistada 
kindlamalt õigust olla laps ning tagada tõeline ja sunnivaba valikuvabadus hilisemas eas; 

6. tuletab meelde laste õigust tervisele ja eriti noorukite õigust seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule ning rõhutab, et emade tervise kaitse peab kuuluma tulevasse 
lapse õiguste strateegiasse, mis peaks edendama rasedate või imetavate naiste järgi 
kohandatud elu- ja töötingimusi, ning nõuab kindlalt naistöötajate kaitse alaste 
olemasolevate õigusaktide täitmist ning kõikide naiste võrdset ja üldist juurdepääsu 
kvaliteetsele sünnituseelsele ja -järgsele ravile riiklikus sektoris eesmärgiga vähendada 
emade ja imikute suremust ning emade haiguste kandumist lastele; rõhutab 
sünnituspuhkuse äärmist tähtsust lapse arengule, eelkõige lapse sideme tõttu emaga mitte 
ainult lapse esimestel elukuudel, vaid ka esimestel eluaastatel;

7. tuletab meelde, et nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivis 92/85/EMÜ rasedate, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 
meetmete kehtestamise kohta1 sätestatakse rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööalased 
õigused, nõudes tööandjatelt kõigi vajalike meetmete võtmist, mis tagaksid, et ei naiste 
ega sündimata laste tervis ei oleks töökohas ohustatud;

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada noorte tüdrukute juurdepääsu 
reproduktiivtervishoiu ja reproduktiivtervishoiu teenuste alasele teabele ja haridusele;

9. juhib tähelepanu, et tulevases ELi strateegias tuleb tunnustada perekonna kui lapse 
ellujäämise, kaitse ja arengu põhiinstitutsiooni tähtsat rolli ühiskonnas; on seisukohal, et 
lapse õigustega tuleb täielikult arvestada töö- ja pereelu ühitamist ning tööaega 
puudutavates küsimustes, erilise rõhuasetusega puuetega emade ja puuetega laste emade 
olukorrale ning laste ja nende vanemate riigi- ja/või erasektori poolse toetamise poliitika 
kujundamisele, et võimaldada mõlemal vanemal vastutuse kandmist ja jagamist laste 
kasvatamisel ja nende eest hoolitsemisel; on arvamusel, et tuleks tunnustada ka asjaolu, et 
nüüd elab üha enam inimesi alternatiivsetes perestruktuurides, mis ei vasta tavapärasele 
emast, isast ja nende bioloogilistest lastest koosnevale tuumikperekonnale;

10. soovitab luua ja laiendada kohalikke ja piirkondlikke võrgustikke, kaasates kesk- ja 

                                               
1 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
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kohalikud asutused, VVOd ja lapse õiguste kaitse organisatsioonid, et osutada lastele ja 
nende perekondadele ennetavaid, kaitse- ja tugiteenuseid;

11. toetab liikmesriikides sobivate struktuuride loomist, et aidata lastel ja vanematel 
kohaneda muutunud perekondlike oludega;

12. mõistab hukka laste vastu suunatud vägivalla kõik vormid, sealhulgas füüsilise, 
psühholoogilise ja seksuaalse vägivalla, nagu näiteks piinamise, laste ahistamise ja 
ekspluateerimise, pantvangi võtmise, lastega kaubitsemise või laste organite müümise, 
koduvägivalla, lapsporno, laste prostitutsiooni, pedofiilia või traditsioonilised kahjulikud 
tavad, nagu näiteks naissuguelundite moonutamise, sunnitud abielud ja aukuriteod; 

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid tõhusad õiguslikud ja muud meetmed, 
sealhulgas soo ja vanuse kaupa liigendatud andmete kogumine, et ennetada ja kõrvaldada 
liikmesriikide territooriumil nii era- kui riiklikus sfääris toime pandud mis tahes 
vägivallavormid; 

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tõstaksid arstide teadlikkust traditsioonilistest kahjulikest 
tavadest ja tagaksid, et kuriteod saavad kehtivate seaduste alusel vastava karistuse, 
pöörates erilist tähelepanu haavatavatele rühmadele, mille moodustavad etniliste 
vähemuste hulka kuuluvad sisserändajatest tüdrukud ja naised ning puuetega tüdrukud;

15. kutsub liikmesriike üles kas rakendama spetsiaalseid seadusesätteid naissuguelundite 
moonutamise kohta või vastu võtma seaduseid, mille alusel saab kõik suguelundite 
moonutamisi toime pannud isikud vastutusele võtta;

16. kutsub liikmesriike üles kehtestama tervisetöötajatele naissuguelundite moonutamise 
kõikide juhtude kohustuslik registreerimine, kusjuures registreeritakse ka juhud, kui on 
kahtlus, et võidakse toime panna suguelundite moonutamine;

17. kutsub liikmesriike üles traditsioonidel põhineva naistevastase vägivalla vastu välja 
astuma, mõistma hukka sisserändajatest tüdrukute inimõiguste vastast perevägivalda ja 
kontrollima, milliseid seadusi saab rakendada pereliikmete vastutusele võtmiseks, 
eelkõige niinimetatud aukuritegude korral;

18. väidab, et kui lastevastast vägivalda ja laste kuritarvitamist tahetakse tuvastada ja 
vastutusele võtta varases etapis, tuleb selliste juhtude registreerimiseks ja käsitlemiseks 
kasutusele võtta erimenetlus ühes laste füüsilise ja vaimse tervise küsimustes vastutavate 
meditsiini- ja tervishoiutöötajate koolitusmeetmetega;

19. tuletab meelde, et lastel ja noortel on east hoolimata õigus oma seisukohti avaldada; on 
seisukohal, et tüdrukutel ja poistel on võrdselt õigus arvamust avaldada ning et kõnealune 
õigus tuleks tagada ELi lapse õiguste strateegia välja töötamisel ning et tuleks 
kindlustada tüdrukute ja poiste tasakaalustatud osalemine;

20. julgustab liikmesriike looma õiguslikku raamistikku, mis võimaldaks karistada lapsi 
kaasava seksiturismi organiseerijaid, ning kutsub liikmesriike ja komisjoni üles uurima 
võimalust võtta vastu lapsi kaasava seksiturismi vastane kooskõlastatud ELi strateegia 
ning allkirjastama ja edendama hotelli- ja turismimajanduse käitumisjuhendeid, nagu 
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näiteks 21. aprilli 2004. aasta ECPATi1 koodeks, mis käsitleb laste kaitset seksuaalse 
ärakasutamise eest turisminduses; 

21. rõhutab asjaolu, et valdav enamik lapsi, kes langevad inimkaubanduse ohvriks seksuaalse 
ekspluateerimise äris, nagu prostitutsioon ja lapsporno tootmine, aga ka sunnitud abielude 
korral, on teismelised tüdrukud, mistõttu on inimkaubandus üks peamisi soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi; rõhutab lisaks, et isegi inimkaubanduse tõkestamise ja 
peatamise katsetesse kaasatud rühmades püsivad ikka veel vanamoodsad hoiakud sugude 
vaheliste suhete suhtes ja traditsioonilised arusaamad naiste ja tüdrukute rollist;

22. palub kõikidel liikmesriikidel, kes ei ole veel ratifitseerinud 2000. aastal Palermos ÜRO 
poolt vastu võetud protokolli naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse 
ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise kohta, seda teha ja võtta kõik vajalikud 
meetmed inimkaubanduse lapsohvrite kaitsmiseks, sealhulgas lubades inimkaubanduse 
ohvritel viibida oma territooriumil ajutiselt või alaliselt;

23. kutsub komisjoni üles viivitamatult hindama siseriiklike rakendusmeetmeid seoses 
nõukogu 22. detsembri 2003. aasta raamotsusega 2004/68/JSK laste seksuaalse 
ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta2, selleks et teha ettepanek selle 
otsusega vastuolus olevate siseriiklike õigusaktide viivitamatuks muutmiseks, ning ÜRO 
Peaassamblee poolt 25. mail 2000. aastal vastu võetud ÜRO lapse õiguste kaitse 
konventsiooni laste müümist, laste prostitutsiooni ja lapspornot käsitleva vabatahtliku 
protokolli ratifitseerimiseks kõikide liikmesriikide poolt; on seisukohal, et üks komisjoni 
põhiprioriteete peaks olema lapsporno veebilehtede vastu korraldatavate piiriüleste 
operatsioonide tugevdamine ning riigiasutuste ja erasektori vahelise koostöö parandamine 
ebaseaduslike veebilehtede sulgemiseks;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas teavitus- ja ennetuskampaaniaid, et võidelda info- ja sidetehnoloogia 
kasutamise vastu lastega kaubisemise ja lapsporno perverssetel eesmärkidel, tuletades 
meelde, et igasugune kuritegevus on kuritegevus ka internetis;

25. kutsub liikmesriike üles uurima, kuidas paremini kaitsta noori massiteabevahendites 
leviva vägivalla vastu ja kas karistusi selle kaitse tagamata jätmise eest tuleks karmistada;

26. rõhutab, et tulevane strateegia ja liikmesriikide tegevus peaksid hõlmama meetmeid laste 
poolt toime pandava vägivalla ennetamiseks ja selle vastaseks võitluseks, eriti koolis, aga 
ka mujal, kodanikuõpetuse kampaaniate, koolis eetika- ja moraalipõhimõtete 
propageerimise ja õpetamise teel ning lapsevanemate, õpetajate ja meditsiinitöötajate 
asjakohase teavitamise abil;

27. kutsub liikmesriike üles panema suuremat rõhku massimeedia ja interneti 
teenusepakkujate vastutusele võitluses mõlemast soost laste vastu suunatud kõigi 
vägivallavormide vastu, võideldes eelkõige lapsporno internetis levitamise vastu ning 

                                               
1 Lühend ECPAT tähendab End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for 
Sexual Purposes (lõpetage laste prostitutsioon, lapsporno ja lastega kauplemine seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil), rahvusvaheline tugivõrgustik.
2 ELT L 13, 20.1.2004, lk 44.
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tuvastades ja kriminaliseerides sellise materjali tarbijad, ning ühtlasi edendades lapse 
õigusi ja väärikust austavat meediasisu;

28. tuletab liikmesriikidele meelde vajadust täita viivitamata Euroopa ja rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid lapse õiguste kaitsmise kohustusi;

29. soovitab, et tulevases strateegias omistataks eritähelepanu mahajäetuse, kuritarvituse, 
väärkohtlemise, ekspluateerimise ning otsese ja/või kaudse vägivalla ohvriks langenud 
tüdrukute ja poiste meditsiinilisele, psühholoogilisele ja sotsiaalsele abistamisele 
arvestades lapse parimaid huve ja soolist mõõdet; tuletab meelde, et komisjoni tegevus 
peaks hõlmama kaudse vägivalla mõju laste heaolule ja selle ennetamist; rõhutab, et 
kõnealused probleemid on tihti seotud perekondade vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, ning 
et nende probleemide lahendamiseks on vaja uut sotsiaalpoliitikat, suurema 
rõhuasetusega solidaarsusel;

30. palub, et tulevasse strateegiasse kaasataks soopõhise vägivalla ennetamise alast tegevust, 
mis keskendub muu hulgas soolise võrdõiguslikkuse teemalistele 
teavitamiskampaaniatele, mis on suunatud tüdrukutele ja poistele, lapsevanematele, 
õpetajatele ja haavatavatele rühmadele ning mille eesmärk on võimaldada tüdrukute 
emantsipeerumist, kindlustades nende võrdsed võimalused ja nende õiguste parem kaitse;
nõuab poiste ja meeste aktiivse osalemise propageerimist eespool nimetatud ennetavates 
meetmetes; kutsub komisjoni üles siduma arenguabipoliitika ja kaubanduskokkulepped 
soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja laste vastu suunatud mis tahes vägivallavormide 
kaotamise alaste õigusaktide rakendamisega;

31. julgustab liikmesriike ja komisjoni edendama nii liidus kui ka väljaspool mõlemast soost 
laste võrdset juurdepääsu tervishoiule, erilise rõhuasetusega puudust kannatavatele lastele 
ning etniliste või sotsiaalvähemuste hulka kuuluvatele lastele;

32. palub komisjonil tema suhetes kolmandate riikidega ergutada naistevastase 
diskrimineerimise lõpetamise alaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimist ning 
edendada naiste osalemist majandus-, sotsiaal- ja poliitikaelus, tõstes seega nende laste 
heaolu;

33. julgustab liikmesriike pidama esmatähtsaks õppekavadesse inimõiguste ja üldtunnustatud 
väärtuste alaste materjalide lülitamist, mis on demokraatliku kodanikuõiguse nurgakiviks;

34. nõuab, et komisjon koondaks soo ja vanuse kaupa liigendatud andmed laste vastu 
suunatud diskrimineerimise ja vägivalla kõikide vormide kohta, viiks soolise 
võrdõiguslikkuse dimensiooni oma tulevase strateegiaga seotud poliitikasse ja 
vahenditesse, sealhulgas lapse õiguste foorumi tegevusse, ning tagaks nimetatud poliitika 
järelevalve ja hindamise muu hulgas soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise 
abil;

35. palub komisjonil koostada aastaaruanne Euroopa Liidu noorsoo kohta;

36. tuletab meelde, et tulevase strateegia tõhusus nõuab pikaajalist kohustust ja tegevust, 
lapse õiguste rakendamise suuremat ja tõhusamat järelevalvet näitajate väljatöötamise 
ning VVOde, lapsevanemate ja haridusühenduste kaasamise abil, ning kooskõlastamist 
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riiklike ja rahvusvahelise lapse õiguste algatuste ja poliitikatega;

37. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vajalikud meetmed, et tagada oma lasteaedade 
ja lapsehoiuteenuste kvaliteet, sest need kujundavad suurel määral laste tulevikku ning on 
samas kasulikud ka lapsevanematele, eelkõige emade töökoormust silmas pidades, 
aidates omakorda kaasa naiste ja seega laste vaesuse vähendamisele;

38. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi võitluseks naistele ja 
lastele alkoholist tingitud kahjustuste vastu: 

a) teavitades paremini naisi alkoholist tingitud loote arenguhäiretest,

b) osutades asjakohaseid tervishoiuteenuseid ja nõustamist alkoholiprobleemidega 
naistele raseduse ajal ja pärast seda ning ka naistele ja lastele peredest, kus on 
probleeme alkoholi ja uimastite kuritarvitamisega,

c) kehtestades alkoholireklaamile ja alkoholitööstuse poolsele spordiürituste 
sponsoreerimisele rangemad eeskirjad kl 6–21 kehtivate reklaamikeeldudena, ning 
keelustades lastele suunatud sisuga alkoholireklaami (arvutimängud, koomiksid), et 
mitte luua lastele alkoholist positiivset ettekujutust, ning

d) keelates alkohoolsed joogid, mis oma kujunduselt vaevu erinevad maiustustest või 
mänguasjadest, kuna lapsed ei oska alkohoolsetel ja mittealkohoolsetel jookidel 
vahet teha.
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