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Arvamus naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepaneku osas  

 

 

Lp Maris Lauri 

 

MTÜ Lastekaitse Liit tänab võimaluse eest esitada arvamus naistevastase vägivalla ja 

perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepaneku osas. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla 

puhul on tegu inimõiguste rikkumise ja diskrimineerimise vormidega. Sama tõdeti ka 

Lastekaitse Liidu poolt 25.11.2021 lastekaitsetöötajatele korraldatud seminaril sarjas Samal 

poolel – lapse poolel1, mille keskmes oli lähisuhtevägivald ja seosed lastekaitsega.  

 

Olukorras, kus asjakohased ELi normid on killustunud mitme õigusliku vahendi vahel; 

kaasnenud ei ole tulemuslikku järelevalvet ja täitmise tagamist; Istanbuli konventsiooni 

rakendamise järelevalve näitab, et EL´is puudused püsivad – toetab Lastekaitse Liit 

naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepanekut. Aja-ja 

asjakohasusest tingituna on eelnimetatud direktiiv vajalik olukorras, kus ükski konkreetne ELi 

õigusakt ei käsitle praegu kõikehõlmavalt naistevastast vägivalda ja perevägivalda, ning ka 

Istanbuli konventsioon ei käsitle naistevastast kübervägivalda.  

 

„Nii COVID-19 pandeemia kui Ukraina sõjaga seotud kriisid on näidanud, et peame olema 

suutelised kiiresti ja paindlikult kohanema, vaid nii saame abivajajaid parimal võimalikul moel 

aidata. Kuna elame digiajastul, kujundab meie olevikku ja tulevikku juurdepääs 

digitehnoloogiatele ja nende ohutu kasutamine, mistõttu on oluline luua turvaline ja tervislik 

tasakaal digitehnoloogia kasutamise ning vaimse ja füüsilise tervise vahel,“ ütles 

sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo 8. aprillil Roomas Euroopa Nõukogu lapse õiguste 

strateegia kõrgetasemelisel konverentsil.  

 

Naistevastane vägivald ja perevägivald on ELis laialt levinud ning COVID-19 pandeemia on 

olukorda veelgi raskendanud. Eesti ei ole paraku erand, lisaks on murettegev statistika, et ligi 

kolmandikul juhtudel on perevägivallakuriteo pealtnägijaks või ka vahetuks ohvriks laps, mis 

tähendab, et üle tuhande lapse igal aastal saab otsese vägivallakogemuse oma kodus. Lapse 

heaolu ja arengut kahjustab nii otsene vägivald kui kasvamine vägivaldsete suhete keskel. 

 

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991 aastal ühinenuna on Eesti kohustunud tagama lapse 

õigused ja rakendama selleks vajalikke meetmeid, kuid lapse kui täieõigusliku ühiskonnaliikme 

väärtustamine nõuab jätkuvalt selgesuunalist, järjepidevat ja poliitikaülest arendamist. Euroopa 

 
1 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/11/tanase-samal-poolel-lapse-poolel-seminari-alateemaks-

on-lahisuhtevagivald-ja-lastekaitse/  

https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/11/tanase-samal-poolel-lapse-poolel-seminari-alateemaks-on-lahisuhtevagivald-ja-lastekaitse/
https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/11/tanase-samal-poolel-lapse-poolel-seminari-alateemaks-on-lahisuhtevagivald-ja-lastekaitse/


Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 nõutakse selgesõnaliselt, et Euroopa Liit peab edendama lapse 

õiguste kaitset, sama toetab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta. Lapse õigustest lähtumine ja 

edendamine peab olema seotud meetmetega, mis on suunatud laste põhivajaduste rahuldamisele 

ja heaolu tagamisele. ÜRO lapse õiguste konventsioonis väljendub lapse õigus kaitsele 

väärkohtlemise eest eelkõige artiklites 19 ja 34. Artikkel 19 käsitleb laste kaitset füüsilise ja 

vaimse vägivalla ning ülekohtu ja kuritarvituse eest ning artikkel 34 kohustab riike kaitsma last 

seksuaalse ekspluateerimise ja ärakasutamise eest. Erinevad uuringud kinnitavad, et 

lapsepõlves osaks saadud vägivald põhjustab püsivat mõju isiksuse arengule, inimese tervisele 

ning tema heaolule ja toimetulekule. Samuti rõhutavad erinevad uuringud seost lapsepõlves 

kogetud või nähtud vägivalla ja hilisema vägivaldse käitumise vahel ning väärkohtlemise kui 

õpitud käitumisviisi edasikandumist ühelt põlvkonnalt teisele. Seega, vähendades võimalusi 

langeda vägivalla ohvriks lapsepõlves, on võimalik ennetada alaealiste probleemkäitumist ja 

õigusrikkumisi tulevikus. 

 

Seega on positiivne, et ettepaneku kohaselt kriminaliseeritakse teatavad vägivallavormid (sh 

vägistamise kriminaliseerimine nõusoleku puudumise alusel), mis mõjutavad 

ebaproportsionaalselt naisi ning tugevdatakse ohvrite õigusi, sh pööratakse tähelepanu laste 

vastasele vägivallale ja käsitletakse perevägivalda pealtnäinud last ohvrina. Samas ei piisa 

ainult karistuste karmistamisest, vaja on kogu ühiskonda kõnetavat ja mõjutavat 

kommunikatsiooni, sh kampaaniaid ja teisi toetavaid tegevusi. Iga inimene peab tajuma, 

et igasugune vägivald ei ole ühiskonnas aktsepteeritav.  

 

Lastekaitse Liitu kirjutavad aeg-ajalt lapsed, kelle kodus on palju vägivalda, ning kes ei oska 

oma murega kuhugi pöörduda või nad ei taha suisa seetõttu enam elada. On ka juhtumeid, kus 

klassikaaslase vägivaldse koduse õhkkonna pärast on mures sõbrad, kes siis seetõttu liitu 

pöörduvad. Igal aastal kogevad tuhanded Eesti lapsed vägivalda või väärkohtlemist, sageli oma 

perekeskkonnas. Aastal 2020 registreeriti ligi 4000 perevägivalla kuritegu, millest 25-30% 

puhul oli pealtnägija või vahetu kannatanu laps. Emotsionaalne, füüsiline või seksuaalne 

väärkohtlemine, samuti varajases eas lapse hooletusse jätmine pärsib lapse arengut ja kahjustab 

tema vaimset ning füüsilist tervist. Teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealt nägemine või 

kuulmine on samamoodi last kahjustav kui otsene vägivald lapse suhtes, seega tuleb pidada 

perevägivalla tunnistajaks olemist ka lapse väärkohtlemiseks. Vanemad arvavad sageli, et kui 

lapsed ei kuule ega näe toimunut, siis nad vägivallast teada ei saa ja see neid ei mõjuta. 

Tegelikult on nii, et mitte üksnes vägivallajuhtumi juures olemine või kõrvalt toast kuulmine ei 

mõju lapsele halvasti, vaid ka vigastustega ja muserdatud vanemate nägemine ning pingelise 

õhkkonna tajumine kodus. 

 

Vägivalda pealtnäinud lapse käsitlemine ohvrina sõltub konkreetse menetleja ettevalmistusest 

ning oskustest. On oluline, et oma töös lastega kokkupuutuvad spetsialistid mõistaksid 

lapse arengut ja vajadusi tegutsemaks lapse parimates huvides. Selleks et erialaspetsialistid 

oskaksid vägivalla märke ära tunda ja ohvreid adekvaatselt abistada, tuleb tegelda 

spetsialistide valdkondadeülese teavitamise ja koolitamisega. Samuti tuleb täpsustada 

tervishoiutöötajate rolli vägivallaohvritega tegelemisel, parandada nende oskusi ohvri 

tuvastamisel ja abistamisel ning soodustada koostööd teiste vägivallaohvreid abistavate 

organisatsioonidega.   

 

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll laste vastu suunatud vägivalla märkamisel. Toimiv 

võrgustikutöö on nii ennetuses kui ka ohvri abistamisel väga olulise kaaluga, aidates 

lastekaitsetöötajatel vajadusel kiiremini reageerida. Sotsiaalministeeriumi tellitud uuring 



„Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja arendamine”2 kinnitas, et 

valdkondade koostöö alati kõige paremini ei toimi. Lastekaitsetöötajad teevad vähe koostööd 

tervishoiutöötajate, eripedagoogide, logopeedide ja juristidega ja vastupidi. Ka teistest 

uuringutest3 on ilmnenud tervishoiusektori passiivsus. Erinevad uuringud kinnitavad, et 

lastekaitsetöötajad teevad meditsiinitöötajatega koostööd vähem kui teiste siduserialade 

esindajatega, samas on näiteks perearstidel oluline roll lapse väärkohtlemise, hooletusse jätmise 

jne äratundmisel. Seega on vaja luua võimalused lastekaitsetöötajate ja meditsiinitöötajate 

tihedamaks koostööks, ühiste koolituste ja võrgustikutööd toetavate meetodite näol. MTÜ 

Lastekaitse Liit on aastaid juhtinud tähelepanu valdkondadevahelise koostöö vajalikkusele 

lapse õiguste tagamise ja hindamise osas4. Valdkondadeülene koordineeritud koostöö (sh ohvri 

toetamisel) on äärmiselt oluline5, kuna see aitab kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse 

tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside olukorras vahendeid optimaalselt kasutada, sh 

dubleerimist vältida. 

 

Õigus vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest õigustest lapse elus, 

millest peavad osa saama kõik lapsed ilma igasuguste eranditeta. Hoolimata füüsilise 

karistamise keelustamisest 2016, ei pea paraku lausa 36% täiskasvanutest laste füüsilist 

karistamist vägivallaks vaid kasvatusmeetodiks6. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad 

kehalise karistamise keelu ja vanemaid toetavate kampaaniate positiivset mõju hoiakute 

muutumisel. Samas hoiakute muutumine ühiskonnas nõuab kõikide osapoolte pikaaegset 

ja järjepidevat koostööd, sh vanemate toetamist laste kasvatamisel. Eelnev kinnitab 

mitmesuunalise töö järjepidevat vajadust positiivse vanemluse toetamiseks, sh erinevaid 

vanemlusprogramme. 

 

Ohvri jõudmine ohvriabisse sõltub isegi kõrge riskiga juhtumite puhul ohvri enda aktiivsusest, 

millele tegelikult loota ei saa.  Lastekaitse Liit viis 2015. aastal läbi uuringu „Lapse osalemine 

pereelus“7, mille eesmärk oli selgitada välja laste osalus pereelus, vanemate kasvatuspraktikad 

(sh karistusviisid), laste arvamus selles osas ning muutused antud küsimustes nii praktikas kui 

ka hoiakutes võrreldes 2008. aastaga. Kõikidel vastajatel paluti selgitada, mida tähendavad 

nende jaoks nii head kui ka halvad suhted perekonnas. Halbade suhte puhul märkisid paljud 

vägivalda ja mittemõistmist perekonnas. Lastele on lisaks headele suhetele oluline ka see, et 

neil oleks võimalik oma muredega mõne usaldusväärse isiku poole pöörduda8. Jätkuvalt on 

 
2
 Viira, A (2017). Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. 

Sotsiaalministeerium. Arvutivõrgus kättesaadav https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemu

slikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf;     
3
 Vaata ka „Lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs“ Lõpparuanne (2013). Arvutivõrgus leitav: 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusanaluus_pwc_2013_27.11_2.pdf 
4
 Lastekaitse Liit (2015). ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. Tallinn: MTÜ Lastekaitse Liit, Tallinn. 

www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/ÜRO-LAPSE-ÕIGUSTE-KONVENTSIOONI-TÄIENDAV-

ARUANNE.pdf 
5 Saar, H. (2019)  Koolitus „Koostöös lapse heaks” toetab kohalikke koostöövõrgustikke. Sotsiaaltöö, 1, 85-88. 

Arvutivõrgus kättesaadav:  
https://www.lastekaitseliit.ee/wp content/uploads/2019/03/Sotsiaaltoo_nr1_2019_85kuni88.pdf     
6 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. Uuringu 

aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf  
7 Uuringus osales 500 laste üle Eesti vanuses 13-14 aastat.  Loe täiendavalt: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-

content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf 
8
 Kuigi võrreldes 2008 aastaga on suurenenud laste arv, kellel on oma murega kellegi poole pöörduda, tuleb paraku 

tõdeda, et lausa 12% venekeelsetel lastel ei ole oma probleemidega kellegi poole pöörduda. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemuslikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemuslikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemuslikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusanaluus_pwc_2013_27.11_2.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusanaluus_pwc_2013_27.11_2.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/ÜRO-LAPSE-ÕIGUSTE-KONVENTSIOONI-TÄIENDAV-ARUANNE.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/ÜRO-LAPSE-ÕIGUSTE-KONVENTSIOONI-TÄIENDAV-ARUANNE.pdf
https://www.lastekaitseliit.ee/wp
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2019/03/Sotsiaaltoo_nr1_2019_85kuni88.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf


murettekitav tendents, et paljud lapsed ei räägi oma muredest kellelegi. Lapse õiguste ja 

vanemluse uuringust (2018) ilmneb, et iga kaheksas laps (12%) tunneb iga päev, et on üksik 

ning tal pole kellegagi oma murest rääkida. Sealjuures vene ja muu koduse keelega lapsed 

tunnevad rohkem väsimust ja üksindust ning seda, et neil pole oma murega kellegi poole 

pöörduda – nii tunneb igapäevaselt tervelt viiendik (19%) muu koduse keelega lastest (vs eesti 

koduse keelega lastest 9%)9. Sama muster esineb ka kiusamise puhul, kus ligi kolmandik lastest 

ei räägi kogetust kellelegi. Seega on vaja jätkuvalt tõsta laste ja noorte teadlikkust lapse 

õigustest, kaitseteguritest ja abisaamise võimalustest. Samuti tõsta kogu ühiskonna 

teadlikkust, et lapsed ei jääks oma muredega üksi, ning märkaksime abivajajaid 

õigeaegselt nii koolis, tööl kui tervishoiusüsteemis. 

 

On positiivne, et ühiskonnas on hakatud vägivallateema olulisust üha enam teadvustama ning 

perevägivald ja lastega seotud vägivald on seatud kriminaalpoliitika kui ka lapse õiguste 

strateegia prioriteetideks. Samuti on positiivne tõdeda, et ohvriabi temaatikaga tegeletakse 

Eestis eri tasanditel juba aastaid aktiivsemalt ja seda nii ennetuse kui ka sekkumise osas.  

Murettekitav on siiski statistikast ja erinevatest uuringutest väljajoonistuv tendents, et 

ohvriabist ei olda Eestis piisavalt teadlikud ning paljud, kes ohvriabiteenuseid vajaks, ei saa 

neid. Seega on vaja jätkuvalt tähelepanu pöörata ka õiguskaitseasutuste ning ohvriabi 

omavahelisele koostööle. Samuti koostööle kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga. 

Abistamise keskmes peab olema laps, ning lubamatu on olukord, kus laps jääb teenustest ilma, 

kuna vanematel puudub piisav teadlikkus, ressursid või pealehakkamine oma laps ohvriabi 

teenusele viia. Tee abini peab olema lihtne ja ligipääsetav (sh lapsesõbralikud ja 

lihtsustatud vormis võimalused, kanalid), et oleks garanteeritud iga abivajaja õigus abile. 

 

Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel Rakendusliku Antropoloogia Keskuse poolt 

tehtud uuringust “Laste ligipääsetavus” selgus, et laste ligipääsetavus ja tõrjutus on 

omavahelises tugevas seoses10. Laste kogemuslood paljastavad sügava mure: täiskasvanud ei 

märka või ei oska alati lastega arvestada ei avalikus ruumis ega ka ühiskonnas tervikuna. Lapsed 

ei julge täiskasvanutelt abi paluda, sest mõnel juhul on neil olnud negatiivne kogemus või on 

kuuldud teiste lugusid, kus abipalvele jäeti vastamata või sai abipaluja sootuks pahandada. 

Oluline on märgata lapsi kui eraldi ligipääsetavuse sihtrühma ja uued poliitikad peavad 

aitama kujundada võrdsemat, kaasavamat keskkonda, sh et koos füüsilise keskkonna 

ümberkujundamisega toimuks muutus meie väärtustes ja harjumustes. 

 

Ohvriabi teenuste arendamisel on vaja pöörata suuremat tähelepanu sihtrühma 

kaasatusele teenusedisainis. Avalikud teenused peavad olema kasutajakesksed ja looma 

väärtust ühiskonnale. Teenusedisaini eesmärk on disainida teenust lähtuvalt kliendi vajadustest 

ja ootustest, et teenus oleks kasutajasõbralik, konkurentsivõimeline ja kliendile asjakohane. 

Kogu ohvriabisüsteemi peab iseloomustama kliendisõbralikkus, ligipääsetavus ja teenuse 

ühtlane kvaliteet ja kättesaadavus. Vaja on vähendada regionaalset ebavõrdsust, toetada 

erinevates piirkondades osutatavate teenuste kvaliteedi ja mitmekesisuse suurendamist. 

Tõhustada tervise, sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjepidevat koostööd kindlustamaks 

lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet olenemata lapse elukohast ja nt 

 
9 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. Uuringu 

aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
10

 Järv, E., Kaljuvee, E., Beilmann, K. (2020) Lapsed ise näitavad oma maailma murekohad kõige paremini kätte. 

Märka Last 2/2020. MTÜ Lastekaitse Liit. Arvutivõrgus leitav: https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2020/06/01/lapsed-

ise-naitavad-oma-maailma-murekohad-koige-paremini-katte/   
Uuring leitav: https://www.sm.ee/sites/default/files/laste_ligipaasetavuse_uuring.pdf 

https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf
https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2020/06/01/lapsed-ise-naitavad-oma-maailma-murekohad-koige-paremini-katte/
https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2020/06/01/lapsed-ise-naitavad-oma-maailma-murekohad-koige-paremini-katte/
https://www.sm.ee/sites/default/files/laste_ligipaasetavuse_uuring.pdf


haridusliku erivajaduse olemasolust. 

 

Direktiivi valguses tuleb pöörata kõrgendatud tähelepanu ka vaenukõne ja 

vaenukuritegude tõkestamisele. Vaenukõne ja vaenukuriteod õõnestavad demokraatliku ja 

pluralistliku ühiskonna põhialuseid ning ELi lepingu artiklis 2 sätestatud ühiseid väärtusi. Ka 

Eesti võrdse kohtlemise võrgustik osundas 2020 ühisaruandes Eesti kolmanda üldise korralise 

ülevaatuse (UPR) jaoks11, et vaja on kriminaliseerida vaenukõne vastavalt Euroopa Nõukogu 

raamotsusele 2008/913/JSK, ning võtta kasutusele karistusseadustiku sätted, mis muudaksid 

vaenumotiivi kuriteo raskendavaks asjaoluks ja võidelda tõhusalt vaenu õhutamise vastu, 

olenemata sellest, kas inimese elu, tervis või vara on ohus. 

 

Käesolevaga esitab Lastekaitse Liit täiendavad tähelepanekud naistevastase vägivalla ja 

perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepaneku osas: 

 

- Positiivne, et kavandatava direktiiviga tugevdatakse mitme põhiõiguse, sh lapse 

õiguste (harta artikkel 24) kaitset, näiteks direktiiviga tunnistatakse naistevastast 

vägivalda ja perevägivalda pealt nägevad lapsed selle vägivalla otsesteks ohvriteks ning 

nähakse ette erimeetmed laste kaitsmiseks ja toetamiseks ning nõue võtta juhtumite 

menetlemisel arvesse lapse parimaid huve. Lisaks peavad liikmesriigid tagama 

lapsohvritele asjakohase kaitse ja toe, võttes arvesse lapse parimaid huve (artikkel 33). 

See hõlmab turvaliste kohtade tagamist, kus lapsed saavad kohtuda toimepanijast 

vanemaga, kellel on suhtlusõigus (artikkel 34). Tunnustamist väärivad on art. 6 ja 25. 

 

- Art 4: Perevägivald on vägivalla vorm, mis võib olla riigisisese õiguse alusel eraldi 

kriminaliseeritud või mis võib olla hõlmatud kuritegudega, mis pannakse toime 

perekonnaringis või leibkonnas või endiste või praeguste abikaasade vahel. Peresuhete 

aina laienevas diapasoonis, kas ei oleks siin kasutada terminit elukaaslaste, sh 

abikaasade vahel. 

 

- Art 5: Käesolevas direktiivis tunnistatakse siiski, et selliste vägivallavormide ohvriks 

võivad langeda ka teised ja et siin sätestatud meetmed peaksid kehtima ka neile. Seetõttu 

peaks mõiste „ohver“ tähistama kõiki inimesi, olenemata nende bioloogilisest või 

sotsiaalsest soost. Lastekaitse Liit toetab igati antud lähenemist. 

 

- Art. 11 Seepärast peaksid liikmesriigid pöörama vajalikku tähelepanu ohvritele, kellele 

on osaks langenud selline läbipõimunud (intersektsionaalne) diskrimineerimine, ja 

nägema selliste omavahel läbipõimunud diskrimineerimisvormide puhuks ette 

erimeetmed. Suurem risk kogeda soolist vägivalda on eelkõige lesbidel, biseksuaalsetel, 

trans-, mittebinaarsetel, intersoolistel ja queer-naistel (LBTIQ), puuetega naistel ning 

rassilise või rahvusvähemuse taustaga naistel. Lastekaitse Liit toetab igati antud 

lähenemist. Siinjuures on oluline võtta arvesse, et paljud LGBT+ noored ei tunne end 

koolis turvaliselt, kogevad vaimset ja füüsilist vägivalda ning ei leia toetust ka 

koolitöötajatelt12. Koolikiusamine ei jää tihti aga kooliseinte vahele, vaid tuleb lastega 

telefonides ja internetis koju kaasa.  

 

 
11 Vaata lähemalt:  https://humanrights.ee/app/uploads/2020/12/UPR-EST-uus.pdf 
12 5 M.Ney, K.Rannaääre, K.Raud. Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring (2018) Eesti LGBT Ühing. 

Arvutivõrgus kättesaadav:  https://www.lgbt.ee/uuringud  

https://humanrights.ee/app/uploads/2020/12/UPR-EST-uus.pdf
https://www.lgbt.ee/uuringud


- Art 13. - Lastekaitse Liit toetab. Eesti võrdse kohtlemise võrgustik13 osundas 2020 

ühisaruandes Eesti kolmanda üldise korralise ülevaatuse (UPR) jaoks14, et Eesti on 

teinud märkimisväärseid edusamme võitluses naistevastase vägivallaga, eriti ohvriabi 

teenuste arendamisel, kuid mitmed keerulised probleemid on seni lahendamata. 

Seksuaalse vägivalla juhtumite tõendamiskoormust on väga raske täita ja karistused on 

leebed. Eesti karistusseadustik eristab vägistamist (§ 141), tahtevastast sugulise 

iseloomuga tegu (§ 141 1 ) ja suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist 

(§ 143) 27, mis toob seksuaalkuriteo korral kaasa leebema karistusmääraga 

õigusrikkumise valiku. Veel enam – need viitavad kurjategija vägivalla kasutamisele ja 

ohvri võimele osutada vastupanu. Sellised vägistamise määratlused ei ole kooskõlas 

Istanbuli konventsiooniga. Ohvrid, kes taotlevad lähenemiskeeldu, peavad viibima 

kurjategijaga samas kohtusaalis. Seega on vaja muuta ka Eesti karistusseadustikku 

selliselt, et vägistamise mõiste hõlmaks kõiki nõusolekuta seksuaalakte, nagu see 

on sätestatud Istanbuli konventsioonis, ning hoida ohver ja kurjategija 

lähenemiskeelu menetlemise ajal eraldi ruumides. 

 

- Art 24 ja 48 – igati oluline tugi ligipääsetavuse toetamisel. 

 

- Prostitutsioon on ka üks nastevastase vägivalla vorm nii oma põhjuste kui tagajägede 

tõttu. Paraku kasutatake direktiivi kavandis haavatavate sihtrühmade markeerimisel 

väljendit „sex work“. Lastekaitse Liit ei toeta sellise väljendi nagu sekstöö 

kasutamist uues direktiivis. Kusjuures see on vastuolus ka CEDAW konventsiooni 

terminoloogiaga, kus räägitakse naiste ärakasutamisest prostitutsioonis, mida riigid 

peavad takistama (States Parties shall take all appropriate measures, including 

legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of 

women).  Eestis on kasutusel juba 20 aastat väljend „prostitutsiooni kaasatud isik/naine“ 

selleks, et naisi mitte stigmatiseerida, ja samas ka mitte nimetada prostitutsiooniga 

seotut tööks.  

 

- Samuti on oluline ennetuse, teavituse ja koolitusega seonduv. Eraldi võiks olla 

rõhutatud ka haridusasutuste töötajatate koolitus. Heaolu on argipäevast sõltuv, 

seega on oluline, et erinevad arengukeskkonnad nagu alusharidus, kool ja huviharidus 

toetavad laste ja noorte heaolu ja tugevdavad kaitsvaid tegureid. Probleemidesse 

sekkumise asemel tuleks ennekõike panustada heaolu ja hakkamasaamise 

tugevdamisesse, kus mh lastehoiu(aia) ja kooli roll tegutsejatena suureneb. Vaja oleks 

panustada lisaks põhiteenustele ka näiteks tugiteenustele, kuna ennetav töö ja varajane 

sekkumine on esmatähtsad nii inimlikust kui ka majanduslikust aspektist lähtuvalt. 

Nobelist Heckman´i (2008)15 arvutuste kohaselt inimkapitali tugevdamiseks varases 

lapsepõlves kulutatud eurod on tootlikkuselt topelt tõhusamad kui nooruses 

investeeritud vara. Ennetusega tuleb alustada juba alushariduse tasandil. Seega on 

ettepanek siduda vägivallaennetus ka alusharidusega. 

 

 
13 Liikmed: Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste 

Koda, Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Oma Tuba, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Pagulasabi, Naiste 

Tugija Teabekeskus. Loe lähemalt: https://humanrights.ee/teemad/vordne-kohtlemine/vordse-kohtlemise-

vorgustik/  
14 Vaata lähemalt:  https://humanrights.ee/app/uploads/2020/12/UPR-EST-uus.pdf 
15 Heckman, J. (2004). The Productivity Argument for Investing in Young Children. Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://jenni.uchicago.edu/Invest/FILES/dugger_2004-12-02_dvm.pdf  

https://humanrights.ee/teemad/vordne-kohtlemine/vordse-kohtlemise-vorgustik/
https://humanrights.ee/teemad/vordne-kohtlemine/vordse-kohtlemise-vorgustik/
https://humanrights.ee/app/uploads/2020/12/UPR-EST-uus.pdf
http://jenni.uchicago.edu/Invest/FILES/dugger_2004-12-02_dvm.pdf


Ühiskonnas on oluline teadlikkuse tõstmine ohvriabi süsteemist ja teenustest, sest inimesed, kes 

on õigustatud ohvriabiteenusele, peaksid seda kindlasti saama. Oluline, et isik ei jätaks oma 

sotsiaalseid õigusi teadmatusest, kogenematusest või saamatusest realiseerimata. Süsteemi 

vaikimisi valik peaks olema anda abi. Vajalik on kannatanukeskne lähenemine.   

 

MTÜ Lastekaitse Liit on alati toetanud kannatanukeskset lähenemist, sh toetas kõigiti Istanbuli 

konventsiooni ratifitseerimist16. Samas peab Lastekaitse Liit sama oluliseks ka ratifitseeritud 

konventsioonide praktilist rakendamist. Ka ÜRO Lapse Õiguste Komitee on samale viidanud 

2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta17 . 

Lapsed on inimesed nüüd ja praegu, kelle õiguste tagamiseks ei piisa vaid seaduste 

vastuvõtmisest, vaja on ka toetavaid tegevusi ja olukorra muutust tervikuna, nn law in books 

→law in action. Väga oluline on ka seaduste ühetaolise mõistmise tagamine, sh laialdane 

teavitustöö nii eesti kui vene keeles. Peamiseks võtmeks antud temaatika puhul on koostöö nii 

valdkonna siseselt kui ka valdkondade üleselt.  Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel. 

 

Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Varje Ojala 

MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Helika Saar helika.saar@lastekaitseliit.ee 

 

 
16 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2016/05/lastekaitse-liit-osales-naistevastase-ja-perevagivalla-

ennetamist-ja-tokestamist-kasitleval-avalikul-istungil/  
17 Komitee arutas Eesti kombineeritud teist kuni neljandat perioodilist aruannet (CRC/C/EST/2-4) oma 2167. ja 

2169. kohtumisel (CRC/C/SR. 2167 ja 2169), mis peeti 17. ja 18. jaanuaril 2017, ning võttis oma 2193. kohtumisel, 

mis peeti 3. veebruaril 2017. Lõppjäreldused Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta. ÜRO Lapse 

Õiguste Komitee. CRC/C/EST/CO/2-4. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 

mailto:liit@lastekaitseliit.ee
https://www.lastekaitseliit.ee/et/2016/05/lastekaitse-liit-osales-naistevastase-ja-perevagivalla-ennetamist-ja-tokestamist-kasitleval-avalikul-istungil/
https://www.lastekaitseliit.ee/et/2016/05/lastekaitse-liit-osales-naistevastase-ja-perevagivalla-ennetamist-ja-tokestamist-kasitleval-avalikul-istungil/
http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0

