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Maailmas ei ole midagi pühamat kui vastutus laste ees. Ei ole tähtsamat kohustust kui tagada, 
et laste õigusi austatakse, et nende heaolu kaitstakse, et nende elus ei ole hirmu ega puudust 
ning et nad kasvavad üles rahus. (Kofi Annan1)

Sissejuhatus
2000. aastal vastuvõetud aastatuhande deklaratsioon kujutab endast muutuste kava ning 
rõhutab meie ühiseid väärtusi ja ühiseid püüdlusi. Ometi me teame, et maailma kahest 
miljardist lapsest poolte2 tegelikkus hoopis teistsugune, ning me teame ka, et ÜRO 
Peaassamblees 1989. aastal kokku lepitud laste õiguste konventsioonis sätestatud eesmärgid 
on seni täitmata. 

Üle maailma on silmatorkavad erinevused, mida ilmestab selgelt asjaolu, et kuigi laste 
surmade arv kahaneb üle kogu maailma, asub nendest 62 riigist, kes ei tee laste ellujäämise 
aastatuhande arengueesmärgi 4 nimel üldse edusamme või teevad ebapiisavaid edusamme, 75 
% Aafrikas. Iga päev sureb 30 000 last enne oma viiendat sünnipäeva, samal ajal kui lihtsad, 
taskukohased meetmed oleksid võinud nende elu päästa. Praeguse asjade käigu juures ei jõuta 
aastatuhande arengueesmärgini vähendada laste surmasid kahe kolmandiku võrra enne 2045. 
aastat.

Paljudes riikides on HI viirus pööranud vastupidiseks eelnevalt täheldatud laste suremuse 
vähenemise, ning praegune toiduhinna kriis halvendab olukorda veelgi, kuigi alatoitlus on 
juba praegu süüdi kolmandiku laste surmades. Kui kängu jäänud tüdrukud suureks kasvavad, 
on neil suuremad võimalused haigestuda ja see omakorda võib kaasa tuua komplikatsioonid 
sünnitamisel. Selliste puuduste kõrvaldamine laste ellujäämise ja hariduse parandamise abil 
võib tõsta oluliselt majanduskasvu ja vähendada ebavõrdsust. 

Laste väljavaated väärivad ja vajavad tähelepanu. Lapsed räägivad meile ise, et tahavad, et 
nendega nõu peetaks, ning et nende seisukohad ja väljavaated, nende lootused ja unistused 
oleksid osa pingutustest luua lastele sobiv maailm. Aastatuhande arengueesmärkide täitmise 
suunas töötades peame kõikides oma strateegiates, algatustes ja rahastamise prioriteetides 
pöörama rohkem tähelepanu neile prioriteetidele, mille on seadnud lapsed lastele. 

Nagu ütles 17-aastane Khairul Azri ÜRO laste eriistungil: Täiskasvanud ei mõista. Millal 
peetakse last piisavalt osavaks, et aktiivselt osaleda ja oma panus anda? Kui te ei anna neile 
võimalust osaleda, ei omanda nad oskusi. Andke meile varakult võimalus ja vaadake, kuidas 
me lendame.

Meie laste õigusi puudutavate pingutuste põhikomponendiks on tagada, et lastel on poliitiline 
toetus kõige kõrgemal tasandil. EL peab partnerlustes arenevate riikidega mõjutama avalikku 
poliitikat, et päästa laste elusid, õhutades investeeringuid puhtasse vette, hügieeni, naiste ja 
tüdrukute haridusse ning ema ja lapse tervishoidu ja toitumisse. 

Kõik ELi institutsioonid on pööranud kiiduväärselt järjest rohkem tähelepanu vajadusele 
tagada, et pädevates poliitikates ja programmides on esindatud ja tunnustatud laste õigused. 

                                               
1 Maailma laste olukord, 2000.
2 ÜRO laste õiguste konventsiooni artiklis 1 määratletakse last kui alla 18-aastast isikut: „Käesolevas 
konventsioonis mõistetakse lapse all iga alla 18 aastast inimolendit, kui lapse suhtes kohaldatava seaduse põhjal 
ei loeta teda varem täisealiseks.”
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Lissabonis allkirjastatud reformileping sisaldab arvukalt viiteid vajadusele arvestada lapse 
heaoluga1 kooskõlas ÜRO laste õiguste konventsiooniga. Nõukogu lapse õiguste edendamise 
ja kaitse suunised, komisjoni teatis „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine” ja 
suunised relvakonfliktidest mõjutatud laste kohta ning nende ajakohastatud variandid on 
olulised alustalad praegu väljatöötatavale täieulatuslikule ELi strateegiale. Teatis erilise 
tähelepanu kohta lastele ELi välistegevuses ning nõukogu järeldused laste õiguste edendamise 
ja kaitse kohta Euroopa Liidu välistegevuses – areng ja humanitaarne mõõde, on teretulnud 
sammud kolmandate riikide laste tõhusa ja kõikehõlmava poliitika suunas. 

Meil on laialdane ja julgustav üksmeel selle suhtes, kuidas edusamme teha. Nüüd on ELi 
väljakutse tagada, et kohustused kaitsta ja edendada laste õigusi viiakse praktikasse. 
Keskenduma peab rakendamisele ja sellele, milliseid institutsioone, protsesse ja 
investeeringuid on vaja, et määrata kindlaks laste eriline koht.

Lastel on õigused
Komisjoni tegevuskavas „Laste õigused välistegevuses” väljapakutud juhtivad põhimõtted on 
julgustavad ning sisaldavad terviklikku ja sidusat laste õigusi tunnustavat lähenemisviisi, 
austavad laste ja noorukite seisukohti, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja kohaliku 
tasandi omavastutust. Kuid samal ajal kui tervitame lapstööjõu, lastega kaubitsemise, 
relvakonfliktidest mõjutatud laste ja laste vastu suunatud kõikide vägivallavormide mainimist, 
kaasa arvatud seksuaalne ärakasutamine ja kahjulikud traditsioonilised tavad, peaksime ka 
kahetsema, et neid prioriteete ei tuvastatud korralikku laste õigustel põhinevat lähenemisviisi 
kasutades. 

EL peab alustama laste õiguste põhjalikku analüüsi, mille alusel saame välja valida 
prioriteetsed tegevused. Ja seda tuleks teha siis, kui riigi, piirkonna ja temaatilised 
strateegiadokumendid on vastu võetud või läbi vaadatud. Õigusel põhinev lähenemine peab 
ka muutma prioriteetsete tegevuste käsitlemise viisi. Näiteks peab komisjon võtma arvesse 
nõudeid haridusõiguse kohta haridusprogrammide väljatöötamisel ja õigust tervishoiule 
tervishoiu kavandamisel, tagades, et isegi kõige ebasoodsama sotsiaalse seisundiga lastel, 
kaasa arvatud puuetega lapsed ja orvud, on võrdne juurdepääs tervishoiule, haridusele, 
heaolule ja õigusteenustele. On märkimisväärne, et nõukogu suunistes inimõigustele 
soovitatakse tegelikult, et laste õigused tuleks lisada poliitilisse dialoogi ning poliitika- ja 
valdkonnaalastesse aruteludesse. 

Komisjoni ja nõukogu dokumendid tunnistavad laste õigust, et nende seisukohti võetakse 
arvesse2, kuid et täpsustada selle sisu ning tagada, et vahendid on kättesaadavad ja 
tegutsetakse, peame nägema uusi algatusi partnerriikides ja ELi tasandil. ELi personali peab 
rohkem ja paremini välja õpetama, eriti selles suhtes, mis puudutab tõhusa ja ohutu laste 
osalemise haldamist. Laste osalemine peaks algama kohalikul tasandil ja rahastamisotsuste 
tegemisel peaks komisjon eelistama laste osalemise projekti, millega luuakse või toetatakse 
olemasolevaid võrgustikke. On küsitav, kas suured, ühekordsed kohtumised teenivad 
väärtuslikku eesmärki. Laste võrgustikud ja organisatsioonid peaksid andma pidevalt oma 
panuse riikide strateegiadokumentidesse ja riiklikesse planeerimisvahenditesse, nagu vaesuse 
vähendamist käsitlevad strateegiadokumendid. 

                                               
1 Lissaboni lepingu artiklid 3 ja 24.
2 Laste õiguste konventsiooni artikkel 12.
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Lasteorganisatsioonide toetus on eriti vajalik ebakindlates olukordades, kus noored inimesed 
on leppimiseks ja ülesehitustööks hädavajalikud. Lisaks tuleks toetada partnerriikides 
õpetajaid, tervishoiutöötajaid ja teisi, kes iga päev töötavad lastega. 

Põhjused ja ennetamine
Lastele jätkusuutlike arengute saavutamiseks peame keskenduma laste õiguste rikkumiste 
põhjustele. See tähendab vaesuse vähendamist, kvaliteetse hariduse pakkumist ja 
diskrimineerimise vastu võitlemist. Aastatuhande arengueesmärkides edu saavutamine on 
seega peamine tegevus kõikides meie püüdlustes tuvastada lapsi tabavaid ebasoodsaid 
olukordi. Me peaksime tervitama ELi korduvaid kohustusi rahastada aastatuhande 
arengueesmärke, kuid tunnistama samuti, et mitmed liikmesriigid ei suuda täita vajalikke 
kohustusi ajakavaga eelarveabi suhtes, et vastata 2010. aasta võrdlusalustele. Praeguse 
finantskriisi valguses võivad mõned inimesed öelda, et eesmärkide saavutamine on nüüd 
tõenäolisemalt keerulisem kui kunagi varem. Siiski ei saa me kindlasti pealt vaadata, kui me 
teame, et iga kolme sekundi järel sureb üks laps või et igas minutis sureb üks naine sünnitusel.

Aastatuhande arengueesmärgi saavutamine, et tagada kõigile algharidus, on laste õiguste 
rikkumise ennetamise püüdluste jaoks kesksel kohal. Haridus aitab vähendada vaesust ja 
ebavõrdsust. Iga koolis käidud aasta suurendab naiste ja meeste teenitavat palka keskmiselt 10 
% võrra. 

Sooline võrdõiguslikkus kõikidel haridustasemetel on aastatuhande arengueesmärgi 3 
peamine eesmärk. Maailma 800 miljonist kirjaoskamatust on kaks kolmandikku naised ja 
tüdrukud, keda lihtsalt ei arvestata haridusse investeerimisel, või kes rügavad tööd näiteks 
lõkkepuude või vee kogumisega. Eriti naiste haridust peetakse ainukeseks kõrgeima 
tasuvusega sotsiaalseks investeeringuks tänapäeva maailmas. Tütarlastele hariduse andmine 
tähendab neile palju parema elatise teenimise võimaluse andmist. Tütarlaps, kes on saanud 
alghariduse, nakatab vähem tõenäoliselt HIViga ning tal on vähem lapsi, kes omakorda on 
keskelt läbi kaks korda tõenäolisemalt vaktsineeritud ning elavad täiseani. 

Kvaliteetne haridus peab olema prioriteet konfliktsetes ja ebakindlates olukordades: 72 
miljonist lapsest üle maailma, kes koolis ei käi, elavad enam kui pooled (37 miljonit) 
konfliktidest mõjutatud ebakindlates riikides. Nendes riikides on haridus eriti oluline, sest see 
toob laste ellu normaalsust. See on ka oluline koostisosa konfliktist ülesaamiseks ja 
taasintegreerimise edendamiseks sõjast lõhestatud ühiskondades. Aga abi andmise kohustused 
on endiselt ebapiisavad, sest ainult 5 % ametlikust arenguabist konfliktist mõjutatud riikidele 
toetab haridust. 

Komisjoni kava käsitleda haridust humanitaarabi operatsioonidel on teretulnud areng. Nüüd 
on oluline tõsta teadlikkust personali seas ja arendada suuniseid Humanitaarabi Ametis 
(ECHO), kes kohustab ELi lisama hariduse iga humanitaarabi puhul ja kooskõlas 
asutustevahelise võrgustiku hariduse andmiseks hädaolukordades (INEE) 
miinimumstandarditega haridusele hädaolukordades, korduvates kriisides ja varajase 
ülesehitustöö puhul.

Lisaks komisjoni tegevuskavas loetud prioriteetsetele tegevustele, mis keskenduvad 
lõpptagajärgede saavutamisele, tuleb tugevdada ennetavaid meetmeid. Riigi tasandil on 
seadusi, poliitikaid ja teenuseid hõlmavate riiklike lastekaitsestrateegiate ja –süsteemide 
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edendamine kõige olulisem. Tervishoiu- ja justiitsministeeriume ning lastekaitse võrgustikke 
tuleks toetada, nii et nad saaksid tuvastada riskirühma kuuluvaid lapsi ja perekondi ning 
pakkuda neile toetusteenuseid enne, kui lapsed viga saavad. Riigi tasandil peaks toetama ja 
tugevdama lastesõbraliku eelarve meetodeid, laste jälgimise ja aruandluse mehhanisme, 
koordineerimisorganeid ja sõltumatuid institutsioone, nagu laste ombudsmanid. 

Üldise sündide registreerimise edendamine peaks olema esmaeesmärk. Sündimisel 
registreerimata imikule ei anta õigust ametlikule identiteedile, tunnustatud nimele, perekonna 
ajaloole ja kodakondsusele. Registreerimine annab igale lapsele iseseisva õigusliku 
identiteedi. Ilma selle kaitseta lapsed on vähem kaitstud lapstööjõu, sõjaväkke värbamise, 
varajase abielu jms eest. Väga suur osa registreerimata lastest sünnib arenguriikides, millest 
kolmandikul on sündide registreerimise määr alla 50 %. 

Institutsioonid
Korralikud institutsioonid on ELi inimõiguste ja lastepoliitika rakendamise üldisemaks 
tagamiseks vajalik, kuid mitte piisav tingimus. Hiljutised arengud ELi tasandil on olnud 
julgustavad,1 kuid institutsioonide võrgustik on endiselt ebapiisav. Selgelt tuleb määratleda 
vastutus ELi lapse õiguste strateegia rakendamise eest ning arendada koordineerimist 
lihtsustavaid struktuure. 

Väljapakutud mitteametlik ELi liikmesriikide ekspertide töörühm laste õiguste alal peaks tööd 
alustama niipea kui võimalik. Rühm peaks jälgima ka nõukogu kokkuvõtete rakendamist ning 
teavitama katseriikides läbiviidud eritegevustest. Rutiinne ja perioodiline koordineerimine 
peaks toimuma nii nõukogu laste küsimuste erinevate töörühmade vahel kui tugevdatud lapse 
õiguste institutsioonidevahelise rühma sees. Nõukogu kokkuvõtetes teatatud kaardistamine ja 
rakendamine katseriikides peaks algama niipea kui võimalik, et katsetada olemasolevaid 
institutsioone ja saada kasulikke õppetunde. 

Asjaolu, et välissuhete peadirektoraat Brüsselis annab laste küsimustes tööd vaid poole koha 
ulatuses, peaks käsile võtma. Igas ELi delegatsioonis peaks olema keegi, kes vastutab lapse 
õiguste eest. Nõukogu tasandil saaks asjakohaste kogemustega ja teadmistega EL laste õiguste 
eriesindaja tagada nähtavuse ja juhtimise. Lisaks spetsialistidele tuleks terve komisjoni 
personal välja õpetada ja anda neile suuniseid asjakohaste laste õiguste küsimuste kohta ning 
eri liiki laste õiguste programmide võimalike mõjude kohta. 

Vahendid ja menetlused
Süvalaiendamine on väga tore, aga kui ei ole selget protsessi, ei saavutata ettenähtud 
eesmärke. Lastekaitse võrgustike esindajaid peaks üles kutsuma korraldama arutelusid ning 
kodanikuühiskonna nõuanderühmad ja ÜRO ametid peaksid kaasa aitama tehnilise 
asjatundlikkusega. Riikide ja temaatiliste strateegiadokumentide suuniseid peaks välja andma 
kõikide peamiste sektorite puhul, mis tuvastavad laste õiguste küsimusi, uurides, kuidas laste 
õigusi saaks süvendada, ning tuvastades asjakohaseid andmeallikaid ja näitajaid.
Eelarvetoetuste meetmetesse, kaasa arvatud aastatuhande arengueesmärgi lepingutesse, tuleb 
lisada erieesmärgid ja näitajad laste kohta. Selles suhtes on tervitatav komisjoni kavatsus 
julgustada partnerriike looma selgete võrdlusalustega, mõõdetavate eesmärkidega ning 

                                               
1 ELi lapse õiguste foorum, lapse õiguste talituste vaheline rühm välissuhete allrühmaga, lapse õiguste alase 
tegevuse koordinaator, UNICEFi juhendi väljatöötamine ja lapse õiguste koolituse protsessi alustamine.
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graafiku ja ülevaatemehhanismidega riiklikke laste tegevusplaane. 

Arengukoostöö rahastamisvahendi riikide strateegiadokumentide ja AKV riikide 
strateegiadokumentide vahehindamist ei peaks kasutama mitte ainult võimalusena põhjalikuks 
laste õiguste olukorra analüüsiks, vaid ka seni tehtud saavutuste süstemaatiliseks 
läbivaatamiseks. Vajaduse korral tuleks riikide strateegiadokumente ja temaatilisi 
strateegiadokumente kohandada kooskõlas kohaliku tasandi omavastutuse põhimõtetega ning 
tagades laste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise.

Investeering
On äärmiselt oluline, et komisjonil oleks selge arusaam sellest, kuidas muuta võetud 
kohustused ennustatavaks ja pikaajaliseks kavandamiseks ja rahalisteks kohustusteks. 
Vajalikud võivad olla laste eriprogrammid arengukoostöö rahastamisvahendi geograafiliste 
programmide raames, võimalik et mitte kesksetes valdkondades, ning Euroopa Arengufondi 
raames. Komisjon peaks avaldama ülevaate sellest, kus ja kuidas on kasutatud raha lapsi 
puudutavate aastatuhande arengueesmärkide toetamiseks, samamoodi nagu tehakse 
sugudevaheliste küsimuste puhul 2008. aasta doonorriikide atlases. Rahalised tööriistad ja 
menetlused tuleks muuta paindlikumaks, et reageerida kiiresti, ent jätkusuutlikult 
programmidele, mis käsitlevad laste õigusi ja vajadusi.

Lastealase poliitika sidusus
ELi poliitikas on valdkondi, millel on otsene mõju lastele, kuid mida ei ole teatises mainitud –
näiteks migratsioon ja julgeolekusektori reform. Meil ei ole vaja mitte ainult poliitika sidusust 
erinevate sektorite vahel (mis toetavad kõik samu eesmärke), me peame ka tagama, et üks 
poliitikavaldkond ei tee teisele liiga. 

Mõju – näiteks kaubanduse mõju – hindamistel ei tohiks hinnata lapsi sellistena, nagu oleksid 
nad täiskasvanud.

Parlamendi roll
Parlament peab ELi lastealaste kohustuste jälgimisel mängima rohkem koordineeritud, 
süsteemsemat rolli. Euroopa Parlamendi inimõiguste aastaaruanne peaks sisaldama selget 
lõiku, milles analüüsitakse laste õigustesse antava panuse taset. Iga parlamendikomisjon 
peaks nimetama ühe laste õigusi jälgiva liikme, kes oleks kontaktpunkt. Vajaliku 
asjatundlikkuse loomiseks võib korraldada parlamendisaadikute koolitusi. 

Parlamentaarsest ühisassambleest osa võtvad ning AKV riigid ja Euroopa Parlamenti 
esindavad parlamendisaadikud peaksid edaspidigi arendama olemasolevaid algatusi laste 
osalemise ja kaasatuse kohta, kutsudes osalema vastuvõtjariigi lasteorganisatsioone. 
Samalaadseid meetmeid peaks võtma Eurolat. Teine võimalus on luua ELi-Aafrika 
noorteplatvorm, mis aitaks kaasa ühistele ELi-Aafrika tegevuskavadele ja parlamentaarse 
ühisassamblee noorteplatvormile. 

Euroopa Parlament mängib oma strateegiate ja programmide kujundamisel demokraatliku 
järelevalve õiguse kaudu kasvavat rolli. Komisjonid peaksid looma ühised suunised komisjoni 
ettepanekute analüüsimiseks, tagamaks, et parlamendi märkustes ja järeldustes võetakse laste 
õiguste küsimusi arvesse.
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Arenguriikides peaksid riikide parlamentide kohustused ja toetus suurenema. Nendepoolne 
programmide järelevalve (ja AKV riikide puhul riikide strateegiadokumentide ja piirkondade 
strateegiadokumentide järelevalve) annab olulise osa püüdlustele tagada, et vastavad 
valitsused annavad laste õigustele ja huvidele kohase eelisõiguse. 
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