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(I) Sissejuhatus

Kas võrdsete võimaluste poliitika rakendamine tööturul võimaldab naistel ja meestel osaleda 
alaealiste kuritegevuse ja korrarikkumiste vastastes tegevustes? Kas pere- ja tööelu ühitamise 
poliitika ning sotsiaalkindlustussüsteem toetavad alaealiste kuritegevuse vastast võitlust?
Valitsustevahelised ametid rõhutavad naiste ja meeste olulisust võitluses alaealiste poolt 
toime pandud ühiskondlike normide rikkumise, vägivallategude või huligaansuste vastu.
Harvem aga pööratakse tähelepanu poliitilistele ja materiaalsetele tingimustele, mis tagaks, et 
need naised ega mehed ei satuks tööturul diskrimineeritava rolli või ei kannataks riikide 
sotsiaalkaitsesüsteemide siseselt kohese või hilisema varjatud ebakindluse tõttu.

(II) Ühtse definitsiooni puudumine

ÜRO-l1, Euroopa Nõukogul ja ELil ei ole ühist alaealiste kuritegevuse definitsiooni. Euroopa 
Nõukogu inimõiguste erivolinik möönab: „Riikide lähenemine alaealiste kuritegevusele on 
erinev ning ka õigusemõistmine alaealiste üle erineb riigiti.“2 Üldjuhul on tegu noorte 
kriminaalõiguse rikkumises kahtlustatavate, süüdistatavate või süüdimõistetutega, kelle kohta 
kasutatakse ka mõistet „seadusega pahuksis olevad noored“. Probleemiga seostatakse sageli 
perekondade struktuuri muutumist, ebakindlat sotsiaalmajanduslikku olukorda, ruumilist 
segregatsiooni, rännet ning autoriteedile mittekuuletumist. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku 
lähtuda oma aruteludes alaealiste kuritegevuse definitsioonist, mis ei piirdu enam teiste suhtes 
sooritatud vägivallategude, varguste, kuritegelikes jõukudes osalemise, suitsetamise, joomise, 
sotsiaalselt aktsepteeritud narkootikumide, nt kanepi tarvitamise, sektides osalemise ega 
enesehävitusliku käitumisega, vaid see hõlmab nüüd ka varajasi seksuaalsuhteid ja 
pornograafiat, mis levib eriti interneti teel, selliseid ohtlikke mänge nagu sallimäng 
(vabatahtlik kägistamine), Jackass ja „happy slapping”, grupiviisilist vägistamist, aineid, mida 
suitsetatakse, juuakse või süstitakse, enesevigastamist ja anoreksia ülistamist – liialdusi, mille 
puhul alaealised võivad olla nii algatajad kui ka ohvrid.

(III) Nähtuse põhjused a mitmemõõtmelisus

Alaealiste kuritegevuse enim aktsepteeritud põhjustena toob Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee välja majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnategurid: alaealise pärinemine 
purunenud perekonnast (broken home) ning pere- ja tööelu ühitamise probleemidest tulenev 
noortele suunatava tähelepanu puudus, piiride ja kontrolli puudumine, sotsiaal-majanduslik 
marginaliseerumine või vaesus, põhjuseta koolist puudumine ja edasijõudmatus, noorte 
tööpuudus, vägivaldse käitumise kujutamine teatavates meediakanalites või videomängudes, 
uimastite ja toksiliste ainete, näiteks kanepi, samuti alkoholi mõõdutundetu tarbimine, 
ebapiisav kasvatustöö ja ühiskondlike ning kodanikuväärtuste, näiteks normidest 
kinnipidamise, solidaarsuse, heatahtlikkuse, tolerantsi, ümbritsevate austamise, enesekriitika, 
empaatiavõime, hästi tehtud töö väärtustamise edasiandmine, mille on meie globaliseerunud 
ühiskondades asendanud utilitaristlikumad väärtused, näiteks individualism, konkurents, 
piiramatu tarbimine, ja mis teatud konkreetsetes tingimustes tekitavad teatava ühiskondliku 
                                               
1 ÜRO miinimumreeglid alaealiste õigusemõistmise haldamiseks (Pekingi reeglid), ÜRO peaassamblee 29. 
novembri 1985. aasta resolutsioon nr 40/33
2 Euroopa Nõukogu, inimõiguste volinik, Les enfants et la justice des mineurs: Pistes d’améliorations (Lapsed ja 
alaealiste üle õiguse mõistmine: ettepanekud parandusteks), CommDH/IssuePaper(2009)1, prantsuskeelne 
versioon, Strasbourg, 19. juuni 2009
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anomaalia.1

(IV) Naiste ja meeste kohustused lapse vastu

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 18 lõikes 1 öeldakse: “Osalisriigid rakendavad 
kõik jõupingutused kindlustamaks selle põhimõtte tunnustamist, et mõlemad vanemad 
vastutavad ühiselt lapse üleskasvatamise ja arendamise eest. Vanematel või teatud juhtudel 
seaduslikel hooldajatel lasub esmane vastutus lapse üleskasvatamisel ja arendamisel. Lapse 
huvid peavad olema nende tähelepanu keskpunktis.“ Võrreldes rahvusvaheliste 
instrumentidega ei tunnusta vaid EL naiste ja meeste vanemlike kohustuste esmatähtsust.
Põhiõiguste harta piirdub siinkohal artiklis 14 lõikes 3 öelduga: „Vabadust asutada 
demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust tagada lastele oma 
usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine austatakse 
nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.“
Lapse õiguste kohta ütleb artikli 24 lõige 3: „Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed 
isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega 
vastuolus.“ 2

(VI) Poliitilised tegevused alaealiste kuritegevusega kokkupuutuvate meeste ja naiste 
toetuseks

(A) Pere- ja tööelu ühitamine, võttes arvesse naiste ja meeste erinevaid vajadusi

Pere- ja tööelu ühitamine, mis võtaks arvesse kohustusi ülalpeetavate ees, on korduv 
nõudmine. Eurobaromeetri uuringu „Family life and the needs of an ageing population“3

kohaselt on enamikul kodanikest (tõsiseid) raskusi tasakaalu saavutamisega olukorras, kus 
perekondlikud kohustused tuleb ajutiselt esiplaanile seada. Maailma emade liikumise Euroopa 
emade uuring 2011 kinnitab nimetatud statistikat4. See üksikasjalikum dokument toob välja 
emade soovi, et neil oleks aega tegeleda oma laste teatavatel eluperioodidel ise nende eest 
hoolitsemise ja nende kasvatamisega. See langeb kokku Eurobaromeetri kiiruuringuga nr 246: 
„Parents’ views on the mental health of their child“ („Vanemate arusaam oma lapse vaimsest 
tervisest“) – naised ja mehed on ise teadlikud laste heaolu (erinevate tasemeteni) 
vähenemisest sõltuvalt tema vanusest. See tõdemus ei välista siiski tööturul osalemist. Kuid 
sooliselt on erinevad soovid ja ootused. Eelkõige naised soovivad võimalust kohandada oma 
tööd vastavalt nende hooldada olevate laste eale.
Seega peaks poliitiline tegevusplaan välja pakkuma võimaluse, et vaid üks vanematest töötaks 
täiskohaga ning teine poole või vähema kohaga, hoolitsedes samal ajal lapse eest ning oleks 
seda tehes ühiskonnas väärtustatud. Avalik poliitika peab austama naiste ja meeste vaba 
valikut ühendada oma perekondlikud kohustused tööga, arvestades sealjuures nende laste 
vajadustega, kelle eest nad hoolitsevad, ilma et neid erialaselt, rahaliselt või sotsiaalselt 
diskrimineeritaks. Poliitikakujundajad peavad selleks maksupoliitiliste vahenditega sekkuma.
                                               
1 Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Alaealiste kuritegevuse ennetamine, alaealiste kuritegevuse 
käsitlemise viisid ja alaealisi käsitleva õigussüsteemi roll Euroopa Liidus”, ELT C 110, 9.5.2006, lk 75.
2 EÜT C 364, 18.12.2000
3 Eurostat, Eurobaromeetri kiiruuring nr 247, “Family life and the needs of an ageing population” („Pereelu ja 
vananeva elanikonna vajadused“), analüütiline raport, oktoober 2008

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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Tööturupoliitika peab olema paindlikum ja soodustama osaajaga töötamist, vältides samas 
töötajate ekspluateerimist. Eeltoodud statistika kohaselt soovivad naised pikemat tasustatud 
emapuhkust. Täiendavad soodustused võivad aidata meestel sagedamini ära kasutada 
isapuhkust, millele neil on õigus. Üks võimalik tegevussuund puudutab ka riikliku 
abisüsteemi loomist või tõhustamist teismeliste õppe- ja kooliväliste tegevuste toetamiseks.

(B) Kool

Kool, mis austab naiste ja meeste esmatähtsaid vanemlikke kohustusi oma ülalpidamisel 
olevate laste vastu, aitab noori sotsialiseerida. Õpilased ja õpetajad tajuvad sama käitumisviisi 
erinevalt. Lisaks tuleb haridustöötajaid koolitada, et nad tunneksid ära noorte 
düsfunktsionaalse käitumise ja suudaks ennetada alaealiste korrarikkumisi, kuritegevust ja 
sellega kaasneda võivat ühiskonnast eemaldumist. Õpetaja ei ole õpilase loomupärane 
vaenlane. Vastutuse võtmisega ei pea seega kaasnema vastastikust stigmatiseerimist.
Vastupidi, püüelda tuleb holistilise poliitika poole, mis näeks teismelise, vanema ja kooli 
vahel ette kolmepoolse koostöö arendamaks uute põlvkondade inimkapitali ja ennetamaks 
kuritegevust. Seetõttu peavad liikmesriigid edendama hariduspoliitikat, mis soodustab 
koostööd vanemate ja õpetajate vahel, võttes samas arvesse ka noorte seisukohti. Ka siin on 
vajalik soospetsiifiline vaatenurk. Selles vallas on ainsaks eeskujuks hea tava osas Austria 
vabariigi föderaalse sotsiaalministeeriumi inimpoliitika osakond (männerpolitische 
Grundsatzabteilung). Slovakkias käivitati riiklik kampaania „Kas te teate, kus teie laps praegu 
on?”, mis annab noortele võimaluse oma seisukohti väljendada: „Me tahame ärgitada 
vanemaid esitama endale järgmisi küsimusi: Kas me pühendame oma lastele piisavalt palju 
aega ja tähelepanu, et nad ei läheks tänavalt endale tuge otsima? Väikese tüdruku vanaema 
juurde saatmine on täiesti normaalne, kuid me ei tohiks unustada, millised ohud meie lapsi 
ähvardavad. Lapse kooli või koolist koju saatmine tundub täiesti tähtsusetu. Kuid kas me 
teame, kust laps oma tee peal läbi käib ja kellega ta kohtub? Seepärast peame endalt küsima:
kas ma tean, kus mu laps praegu on? Peame seda endalt küsima, enne kui on liiga hilja.“1

Alaealiste kuritegevuse ja korrarikkumiste preventsioon puudutab kolme osapoolt: noored, 
nende eest vastutavad naised ja mehed ning kool. Peale selle on vaja, et õpetajaskond saaks 
täiendkoolitust, mis õpetaks paremini märkama õpilaste riskiolukorda.

(C) Ühiskondliku solidaarsuse edendamine

Euroopa Komisjon on võtnud vastu teatise „Romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik aastani 2020”. Teatise prioriteetide hulgas on roma 
laste isade ja emade aktiivne osalus roma lastele haridusele juurdepääsu tagamisel.2 Euroopa 
Parlament on sellele strateegiale heakskiidu andnud3.

Ühiskondlik solidaarsus tugevneb ka meetmete kaudu, millega nähakse ette vastastikune n-ö 
kollegiaalne toetus naistele ja meestele, lähtudes nende vajadustest. Vajaduse korral peab 
avalik sotsiaalteenistus toetama uurimise läbiviimist, mida ei tajutaks strigmatiseerimise ega 
piiranguna. Piisab, kui töötada välja koolitused ja tunnustada selles vallas kutsealade 
esindusorganite vastu võetud akte. Ühiskondlik solidaarsus väljendub ka naabrite ühenduste 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta? Bratislava 2009
2 KOM(2011) 173 lõplik, lk 5
3 P7_TA(2011)0092
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kaudu. Need kättesaadavate ja pädevate inimeste kogud peaksid oma kasvatuskohustustega 
hätta jäänud naistele ja meestele tuge pakkuma.

(D) Temaatiliste strateegiate ja programmide kasutamine

2010. aastal tähistas Euroopa Liit vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse Euroopa 
aastat, 2011. aasta on vabatahtliku tegevuse aastat ja 2012. aastal tähistab liit aktiivse 
vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastat. Teema-aastad annavad võimaluse 
panna avalikkus toetama suuremat ühiskondlikku solidaarsust. Teema-aastate kasutamine 
võrdsete võimaluste ja alaealiste kuritegevuse vastase võitluse edendamiseks lubab leida 
pikemaajalisi lahendusi. Erinevaid Euroopa Liidu programme ja struktuurifonde tuleb samuti 
kohandada, et oleks võimalik luua raskustes noortele mõeldud tugiprogramme. ELi 
programmid peavad paremini arvestama aja mõistet ja võimaldama noortel kurjategijatel 
osaleda ühiskonda tagasipöördumise programmides. Et võidelda alaealiste kuritegevusega 
isikliku ja ühiskondliku teadlikkuse suurendamise teel, tuleb soodustada Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga ette nähtud noorte abistamist tööellu astumisel.


