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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolist võrdõiguslikkust edendavate ELi meetmete panuse kohta alaealiste kuritegevuse 
vastu võitlemisel
(2010/2017(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni1 artikli 26 lõiget 3, majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti2 artikli 13 lõiget 3, kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti3 artikli 18 lõiget 4, ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni4 artikli 3 lõiget 2, artiklit 5, artikli 7 lõiget 1, artikli 14 lõiget 2, artikli 18 
lõiget 1, artikli 27 lõiget 2 ja artikli 29 lõiget 1 ning Euroopa Nõukogu poolt läbi 
vaadatud Euroopa sotsiaalharta5 artikleid 16 ja 17;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A7-
0000/2011),

Teemapüstitus
1. soovib algatada arutelu võrdsete võimaluste poliitika üle tööturul, et naised ja mehed, kes 

seda soovivad, võiksid aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes tegevustes, mille eesmärgiks 
on võidelda alaealiste kuritegevuse ja korrarikkumistega;

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb vanemate vastutust 
esmatähtsaks avaliku tegevuse hoovaks, mille vahendusel jälgitakse lapse huve, ja paneb 
riikidele kohustuse pakkuda vanematele aktiivselt tuge;

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et rahvusvahelised institutsioonid ei võta piisavalt arvesse 
alaealiste kuritegevuse sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei esita avameelselt 
küsimust, milliseid tingimusi on selle vältimiseks vaja, vältides samas naiste või meeste 
otsest või kaudset diskrimineerimist tööturul;

4. avaldab muret selle üle, et tööturg esitab meeste ja naiste töötulemustele pidevalt üha 
suuremaid nõudmisi, minnes vastuollu Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne turumajandus, mis on kohandatud inimeste ühiskondlike 
vajadustega;

Mõisted
5. võtab üle järgmised mõisted ÜRO miinimumeeskirjadest alaealiste õigusemõistmise 

haldamiseks (Pekingi eeskirjad) 6, mis on ainus rahvusvahelise õiguse instrument, mis 

                                               
1 Vastu võetud ja välja kuulutatud ÜRO peaassamblee 10. detsembri 1948. aasta resolutsiooniga 217 A (III).
2 ÜRO peaassamblee 16. detsembri 1966. aasta resolutsioon 2200 A, jõustunud 3. jaanuaril 1976.
3 ÜRO peaassamblee 16. detsembri 1966. aasta resolutsioon 2200 A, jõustunud 3. jaanuaril 1976.
4 ÜRO peaassamblee 20. novembri 1989. aasta resolutsioon 44/25, jõustunud 2. septembril 1990.
5 Euroopa Nõukogu, Euroopa Sotsiaalharta (läbi vaadatud), STCE nr 163, jõustunud 1. juulil 1999.
6 ÜRO Peaassamblee 29. detsembri 1985. aasta resolutsioon nr 40/33,
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sisaldab alaealiste kuritegevuse mõistet (lõige 2.2):

- alaealine on laps või noor, kelle õigusrikkumist võidakse vastavalt konkreetse 
liikmesriigi õigussüsteemile menetleda viisil, mis on erinev täiskasvanu õigusrikkumise 
menetlemisest;

- õigusrikkumine on mis tahes käitumine (tegu või tegematajätmine), mis on konkreetses 
õigussüsteemis seadusega karistatav;

- alaealine õigusrikkuja on laps või noor, keda süüdistatakse õigusrikkumises või kes on 
selles süüdi mõistetud;

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on seotud ka ohtlike mängude, soolise vägivalla, 
vägistamiste ja grupiviisiliste vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva varase 
seksualiseerituse ja pornograafia, suitsetatavate, joodavate või süstitavate toodete 
kuritarvitamise, söömishäirete ning liialdustega, mille puhul teismelised võivad üheaegselt 
olla nii nende põhjustajad kui ka ohvrid;

Alaealiste kuritegevuse põhjused
7. kordab oma seisukohta, et alaealise kuritegeliku käitumise põhjuseid on keeruline üldiselt 

liigitada1;

8. nõustub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega: - noore pärinemine 
lagunenud perekonnast (broken home) ning pere- ja tööelu ühildamise raskused, mis 
toovad üha sagedamini kaasa ebapiisava tähelepanu noorte vastu; - piiride ja kontrolli 
puudumine; - sotsiaalmajanduslik marginaliseerumine või vaesus; - põhjuseta koolist 
puudumine ja puudulikud õppetulemused; - noorte tööpuudus; - teatud meediakanalite ja 
videomängude kaudu levivad vägivaldsed pildid ja käitumismustrid; - narkootikumide ja 
toksiliste ainete, näiteks kanepi tarbimine või alkoholi mõõdutundetu tarbimine; -
kasvatuses puudulikult edastatavad ühiskondlikud ja kodanikuväärtused, näiteks 
normidest kinnipidamine, solidaarsus, lahkus, tolerants, ümbritsevate austamine, 
enesekriitika, empaatia, tööeetika, mis on meie globaliseerunud ühiskonnas asendunud 
selliste utilitaristlikumate väärtustega nagu individualism, konkurents ja piiramatu 
tarbimine, mis teatavates tingimustes toovad kaasa ühiskondliku anoomia (normituse, 
seadusetuse) tekke2;

Kool, ühiskondlik solidaarsus ja koostöö
9. on seisukohal, et perekond on lapse esmane sotsialiseerija ning et laiendatud perekonna 

pakutaval võrgustikul on ennetus- ja rehabilitatsioonitöös põhiroll;

10. tunnistab avalike koolide rolli teismeliste sotsialiseerimisel;

11. julgustab avalikke sotsiaalteenistusi vajadusel tagama selline noorte järelevalve, mis ei 
mõjuks neile häbistava või piiravana; 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon alaealiste kuritegevuse ning naiste, perekonna ja 
ühiskonna rolli kohta, ELT C 146E, 12.06.2008, lk 344 .
2 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.
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12. kutsub liikmesriike üles parandama õpetajate väljaõpet, tugevdama koostööd vanemate ja 
haridustöötajate vahel ning arvestama teismeliste seisukohti kehtivate eeskirjade alusel;

13. kutsub koole üles edendama koolivälist ning kunsti- ja sporditegevust;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama ELi 2020. aasta strateegia ja strateegilise 
raamistiku „Haridus ja koolitus 2020“ elluviimise;

15. kutsub pädevaid organisatsioone hindama avalikku poliitikat alaealistele kohaldatavate 
alternatiivkaristuste osas, sooliste stereotüüpide mõju alaealiste kuritegevusele, meedia 
rolli, poiste ja tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli alaealiste kuritegevuse ärahoidmisel;

Lapse õigused ning nende eest vastutavate naiste ja meeste nõustamine
16. kutsub liikmesriike üles toetama professionaalsete nõustamisteenuste võrgustikke, mille 

tegevus on suunatud perekondadele ja paaridele, kellel on raskusi oma vanemakohustuste 
täitmisel, ning noortele, kellel on probleeme seoses ohtliku elustiili ja sõltuvusvormidega;

17. kutsub liikmesriike üles pakkuma erituge sisserändajatele ning tagama neile juurdepääsu 
eluasemele, põhiharidusele, tervishoiuteenustele ja tööturule;

18. kutsub liikmesriike üles edendama meetmeid, et pakkuda nõustamist noortele, kellel on 
probleeme sotsialiseerumisega ning kes peavad võitlema oma päritolukogukonda 
puudutava diskrimineerimisega, ning koostama ja rakendama ühiskondliku päritoluga 
seotud vägivalla vastu võitlemise programme;

19. rõhutab, et vaesuses elavatel noortel on suurem oht raskustesse sattuda, ning kutsub 
pädevaid institutsioone üles käsitlema tööd raskustes perekonnaga lapse hooldusperesse 
paigutamise alternatiivina;

20. tunnistab, et nagu näitavad Euroopa projekti „Kas te teate, kus on teie laps praegu?“ 
tulemused, on kuritegevuse ennetamiseks pedagoogiliselt mõistlik anda teismelistele 
sõnaõigus, et vältida pimedat avaliku korra keskset poliitikat;

Meeste ja naiste erinevaid vajadusi arvestavad poliitikad
21. rõhutab, et naiste ja meeste vajadused on sageli selgelt erinevad;

22. kutsub institutsioone üles süvendama oma teadmisi poiste ja meeste vajadustest võrdsete 
võimaluste ja töö- ning pereelu ühitamise valdkonnas;

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli üles väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid paremini tasustama;

24. kutsub institutsioone üles analüüsima naiste ja meeste kodutööde panust rahvuslikku 
jõukusse, et teha kindlaks võimalik sooline diskrimineerimine;

25. kutsub institutsioone üles käsitlema tööalast ja töövälist tegevust lähtuvalt elutsüklist, seda 
eriti naiste puhul;
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Algatusettepanekud kõikidel institutsioonilistel tasanditel
26. kutsub liikmesriike üles looma alaealistele kurjategijatele mõeldud ümberkasvatuse ja 

ühiskonda taasintegreerimise programme ning kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute suhtes, kes õhutavad teismelisi kuritegevusele, 
näiteks aidates neil hankida tugevatoimelisi uimasteid, kanepit või muid kahjulikke aineid;

27. kutsub liikmesriike üles tõhustama soolise vägivalla vastast võitlust noorte hulgas ning 
parandama koostööd asjaomaste isikute vahel ja asjaomastes keskkondades, näiteks 
peredes, koolides, avalikus ruumis ja meedias; rõhutab vajadust korraldada teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid naistevastase vägivalla erinevate vormide osas ning võidelda 
stereotüüpidega;

28. kutsub institutsioone üles tunnustama perevõrgustiku liikmete olulisust kasvatuses, 
keskendudes tööturult lahkunud eakate rollile;

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma vajalikke meetmeid, et naised ja mehed saaksid 
hõlpsamalt valida viisi töö- ja pereelu ühitamiseks;

30. kutsub liikmesriike üles edendama maksupoliitikat, mis arvestaks rahaliste kohustuste, 
eelkõige erinevate lastehoidmisviisidega seotud kuludega;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning selles viidatud 
analüüsidokumendid nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI
Alaealiste kuritegevust käsitlevale naiste õiguste komisjoni korraldatud avalikule arutelule1

kutsutud ekspert, Saksa kriminoloog Christian Pfeiffer on seisukohal, et vanemate 
jõupingutused alaealiste kuritegevuse vastu võitlemisel tulevad kiiresti kasuks: „Vanemad 
aitavad püsivalt kuritegevuse ennetamisele kaasa siis, kui nad esimeste eeskujudena vastavad 
tähelepanelikult ja tundlikult väikelapse abi- ja kiindumusvajadusele. (…) Isegi vanematele 
lastele on hoolivate täiskasvanute kohalolu hädavajalik. Kui täiskasvanuid noorte elus ei ole, 
siis ei ole võimalik noortele edasi anda selliseid täiskasvanulikke väärtusi nagu enesekindlus, 
enesedistsipliin, viisakus, vastastikune lugupidamine, kannatlikkus, suuremeelsus ja 
empaatia.“
Vanemakohustuste täitmise tulemuslikkus alaealiste kuritegevuse ennetamisel oleneb –
muude erineva tähtsusega tegurite hulgas – sellest, millised on isade ja emade materiaalsed 
võimalused perekonnas oma laste kõrval viibida. Käesolev raport lähtub sellest asjaolust. 
Käesolev raport tugineb empiiriliselt tunnetatud ja teaduslikult kinnitatud seose olemasolule, 
mis eksisteerib noortepoolse õiguskorra rikkumise, autoriteetide eiramise ja isegi vägivalla 
kasutamise puhul teiste inimeste vastu ning materiaalsete tingimuste vahel, mis on vajalikud 
vanemate autoriteeti hindavate noorte sotsiaalsete oskuste (st sotsiaalsete suhete loomise 
võime) ja inimkapitali (st isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku heaolu edendavate teadmiste, 
kvalifikatsiooni, oskuste ja isikuomaduste) arendamiseks. Noorte riskikäitumise eesmärk on 
ühiskonnas kehtestatud reeglite rikkumine, mida võib käsitleda protestina ühiskonna 
ebaõigluse, ebavõrdsuse ja silmakirjalikkuse vastu.

Kas perekond on endiselt parim kaitse alaealiste kuritegevuse ohu vastu? Mida arvavad 
rahvusvahelised institutsioonid seosest nn perekondliku teguri, vanemliku vastutuse ja 
alaealiste kuritegevuse vahel? Kõik poliitilised ja majanduslikud institutsioonid rõhutavad 
tänapäeval, et vanematel on üha olulisem roll teismeliste arengus, ning seetõttu on vanemate 
järelevalve ja kaasatus ülioluline võitluses noorte õiguskorda eirava või vägivalda kasutava 
käitumise vastu.

Seevastu pööravad poliitikakujundajad märksa harvemini tähelepanu materiaalsetele 
tingimustele, mis peavad olema täidetud, et mehed ja naised saaksid realiseerida vanemliku 
ideaali, ilma et nad peaksid kannatama tööturul nähtava või nähtamatu diskrimineerimise all 
või satuksid kohe või ka hiljem riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis püsivalt ebakindlasse 
olukorda.
Seepärast on õigustatud alljärgnevad küsimused.: Kas võrdsete võimaluste poliitika aitab 
tegelikult vanemakohustuste täitmist edendades võidelda alaealiste kuritegevuse vastu? Kas 
praegust tööturgu iseloomustav paindlik tööaeg pakub tegelikult töötajatele suuremat kindlust, 
eriti madalama kvalifikatsiooniga töötajate puhul, ning paremaid võimalusi töö- ja pereelu 
tasakaalustamiseks? Millised poliitilised ja materiaalsed tingimused peaksid olema täidetud, 
et vältida tööturul nende naiste ja meeste diskrimineerimist või ebakindlasse olukorda 
sattumist, kes soovivad omal valikul pühenduda tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse 
kapitali arendamisele? Kas töö- ja pereelu parema tasakaalustamise poliitika käsitleb 
mõlemaid võimalusi tõesti võrdsena?

Tulevikus peaks Eurostat kiiresti välja töötama näidikud, mille abil oleks võimalik mõõta 
                                               
1 Avalik arutelu toimus Euroopa Parlamendis 20. märtsil 2007. aastal Anna Zįborskį juhatusel.
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inimkonna jõukust, mis ei hõlmaks ainult SKPd, ning avaldama vastava statistika, 
kinnitamaks valitud lahenduse õigsust. Kui ei ole arve, millele toetuda, jääb igasugune 
poliitiline arutelu üksnes hüpoteetiliseks, isegi kui me inimlikult üksmeelselt tajume, et vaja 
on meetmeid võtta. Praegu püütakse igasuguse inimtegevuse suhtes kohaldada näitajaid, et 
mõõta tegevuse tulemuslikkust ja hinnata selle panust üldisesse heaolusse SKP kaudu. Kuid 
nende meeste ja naiste inimtegevust, kes tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalset kapitali 
arendades alaealiste kuritegevust ohjeldada püüavad, ei mõõdeta ega hinnata. Selline tegevus 
ei leia kajastamist kusagil rahvamajanduse arvepidamise statistikas, kuigi tegemist on 
konkreetse väärtuse loomisega:  tööhõivet kirjeldavad statistikud seda ei märka. Vanemate 
järelevalve ja kaasatus võitlusse noorte õiguskorda eirava või vägivaldse käitumise vastu on 
investeering pingutuse näol, mis statistikas ei kajastu ja mida seetõttu ei tunnustata, kuigi kõik 
vaatlejad kinnitavad, et see toimub igapäevaselt. 

Teisalt peaks komisjon läbi viima soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise süsteemi 
kasutuselevõtmise mõjuanalüüsi, arvestades ka mõju eelarvele, et hinnata selle asjakohasust, 
tõhusust, jätkusuutlikkust ja saadavat kasu kulutasuvuse/lisandväärtuse suhte alusel, nagu on 
teatavasti reegliks muude ELi poliitikameetmete puhul ja nagu Euroopa Parlament on 
nõudnud (lõige 43, P7_TA(2010)0232). Mõjuanalüüsi tuleks võrrelda Eurobaromeetri 
statistiliste andmetega, et teha kindlaks avalikust sektorist sellesse poliitikasse investeerimise 
tegelik vajalikkus ja põhjendatus. Kõnealune kvalitatiivne uuring peaks ka tõendama, kas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tõepoolest suunab kodanikke tasakaalustatud 
valikuid tegema ning millised kulud sellega ühiskonna jaoks kaasnevad.
Kokkuvõttes võib öelda, et nende meeste ja naiste pingutusi, kes tulevaste põlvkondade inim-
ja sotsiaalse kapitali arendamise kaudu annavad panuse võitlusse alaealiste kuritegevuse 
vastu, tuleb SKP statistikas väljendada arvulistes majandusnäitajates kui tegelikku 
investeeringut üldisesse heaolusse, sest ainult nii on võimalik selle tegevusega loodavat 
lisandväärtust arvesse võtta. Majandusliku lisandväärtuse arvulise näitaja puudumise tõttu ei 
väärtustata praegu nende panust ja sellega ei arvestata soolise võrdõiguslikkuse poliitikas. See 
on struktuuriline ebaõiglus, mis tuleb kõrvaldada.


