MTÜ Lastekaitse Liit
Lapse õigused
1 päev: 3 sessioon

Lapse õiguste evolutsioon
• 1923 –Rahvaste Liit võttis vastu põhikirja lastele (Eglantyne Jebb:
Save the Children asutaja)
• 1948 – Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon kehtib
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kaks konkreetset viidet
sotsiaalsele kaitsele ning laste haridusele.
• 1959 – ÜRO Lapse õiguste deklaratsioon

• 1979 – Rahvusvaheline Laste aasta – Poola konverentsil valmivad
ettepanekud Lapse õiguste konventsiooniks. 10 aastat
läbirääkimisi, mille tulemusel võttis 1989 ÜRO Peaassamblee
vastu LÕK’I, mis hakkas kehtima 1990.
• 2000 - Lisaprotokollid: Relvakonflikt, seksuaalne ärakasutamine
• 2006 – Puuetega inimeste õiguste konventsioon
• 2012 – Lisaprotokoll: Kaebuste menetlemise protseduur
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Days of General Discussion
Kõigi laste õigused rahvusvahelise migratsiooni kontekstis
Vangistatud vanemate lapsed
Lapse õigus haridusele hädaolukordades
Vahendid Lapse õigustele – riigi kohustus
Lapse õigus olla ära kuulatud
Vanemliku hoolitsuseta lapsed
Lapse õiguste rakendamine varajases lapsepõlves
Põlisrahvaste laste õigused
Erasektor teenuse osutajana
Vägivald laste suhtes perekonnas ja koolis
Riigi vägivald laste suhtes
Üldised rakendamise meetodid
HIV/AIDS
Puuetega lapsed
Laps ja meedia
Õigusemõistmine alaealiste üle
Tütarlaps
Perekonna roll
Majanduslik ekspluateerimine
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Days of General Discussion
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Lapse õigus vägivallatule elule
Lapse õigus olla ärakuulatud
Põlisrahvaste lapsed ja nende õigused konventsioonis
Lapse õigused õigussüsteemis
Puuetega laste õigused
Lapse õiguse kohta olla kaitstud kehalise karistamise ja muude
julmade või alandavate karistusviiside eest
Lapse õiguste rakendamine varases eas
Vanematest lahutatud laste ja saatjateta laste kohtlemine
väljaspool päritoluriiki
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ÜRO LÕK’I üldised rakendamise meetodid
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Alaealise tervis
HIV/AIDS ja lapse õigused
Iseseisvate inimõiguse institutsioonide roll
Hariduse eesmärk
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What is in the CRC?
• Preambula avab konventsiooni konteksti.
• Esimene osa (artiklid 1 - 41) sätestavad kõigi laste
õigused .. 4 põhiprintsiipi, holistlik kohustuste
raamistik riigile järgimiseks, et lastel oleks võimalus
ellu jääda ning oma potentsiaali täielikult
realiseerida.

• Teine osa (artiklid 4, ja 42 - 45) üldjooned, kuidas
valitsused teevad LÕK’I laste jaoks mugavaks ning
järelvalve riikide üle
• Kolmas osa (artiklid 46 ühinemine, ratifitseerimine jne
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54)

jõustumine,

Kaartide järjestamise harjutus
Jagage artiklid 8. kategooriasse
Samuti: Otsige:
•Kui mitu artiklit on suunatud riigi
vastutusele
•Kuidas on perekond/vanemad
väljendatud artiklites

LÕK artiklite kogumid
1. Üldised rakendamise meetodid- 4,42,44
- Õiguste realiseerimiseks vajalike süsteemide ja
institutsioonide rajamine
2. Lapse definitsioon- 1
- Alla 18 aastased/ puudub minimaalne vanus
3. Üldised põhimõtted– 2,3,6,12
- Õigus mittediskrimineerimisele/ lapse parimad
huvid/ õigus elule ja arengule/ õigus iseseisvaks
seisukohavõtuks
4. Kodanikuõigused ja vabadused – 7,8,13-17
-sünni registreerimine/nimi ja kodakondsus/
piinamise keeld/ sõnavabadus
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CRC Clusters of Articles
5. Perekonna keskkond & asendushooldus- 5, 9 to 11,
18, 19 to 21, 25 and 27
- Vanemlik Järelvalve ja Vastutus/ Saatjata alaealised ja
lapsendamine/
Psühholoogiline
toetamine
ja
reintegreerimine
6. Tervis & heaolu - 6, 18, 23, 24, 26 and 27
- tervis/ miinimum standardid/ puuetega lapsed/
vajalikud teenused, abivahendid
7. Haridus, vaba aeg & kultuuritegevus– 28,29,31
- Lapsesõbralik haridus/ vaba aja sisustus jt
8. Erilised kaitsemeetmed- 22, 32 to 40
- pagulane/ lapsed eriolukorras/ õigusemõistmine/ kaitse
ärakasutamise eest/ taastus ja reintegreerimine
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Mis on laste õigustes
eriline?

Kujutluspilt
lastele
Poliitiline
kokkulepe
Õiguste
Subjekt

Sotsiaalne
kokkulepe

Kujutluspilt Lastele
Poliitiline Kokkulepe see

Laps kui
õiguste
kandja

on meie ühine kokkulepe kuidas
see peaks kõikide suhtes olema

Sotsiaalne Kokkulepe
… eeldatakse kõikidele, kuidas
me peaks kõikide jaoks
panustama

Mis kindlustab
“õiguste” visiooni
jätkusuutlikust…?

Demand
&
Accountability

Nõudlus/vajadus ..
..Kui miski on väljakujunenud ning tuntud kui “õigus”, teame, et võime seda õigustatult
teistelt nõuda.. See on sotsiaalne ja poliitiline kokkulepe
… Kui nõuded ei ole täidetud, oleme õigustatud küsima/nõudma nende täitmist/millegi
muutumist

Aruandekohustus ..
... Kui miski on loodud “õigusena”, inimestele/institutsioonidele on seatud kohustused ja
vastutus
… kui neid kohustusi ei täideta, on aktsepteeritud, et nad “võetakse vastutusele”

… vajalikud sammud …
Süsteemid ja mehhanismis
järelvalve teostamiseks
Kohusetäitjate suhtumise, käitumise,
tegevuse, ressursside muutmine
Üksmeel kuidas need saavutada (strateegiad,
eesmärgid, vastutus)
Üksmeel prioriteetsetes küsimustes (prioriteedid ja võimalused)

Õiguste suhtes teadlikkuse saavutamine

(Adapted from Theiss. J: Rights Based M&E (Draft))

... Õigus kui suhe
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Riik

Riik

Laps
Vanem

Vanem

Riik

Vanus

Laste kodanikuõiguste rakendamine
nõrkade mehhanismide
eemaldamisega , muutes laste ja
vanemate/hooldajate omavahelist
suhet, kellel on kohustus juhendada
last viimase õiguste kasutamisel, kelle
jaoks lapse parimad huvid peaksid
olema esikohal, kes lapse varases eas
esindab lapse õigusi, ning kes on nende
õiguste esmane kaitsja. Riigil on
mõlema poolega suhe, nii
vanemaga/hooldajaga (toetades
vanemat oma kohustuste täitmisel) kui
ka lapsega (kes on õiguse subjekt)

Laps

Laps

Vanem

Riik

Laps

Vanem

Riik
Beebi

Visioon
Poliitiline kokkulepe meie
Laps Õiguse
Subjektina

ühine kokkulepe, mismoodi peaks kõik toimima

Sotsiaalne norm…
see on meie ootus, kuidas peaksime
panustama

Riigil on kohustus pärast vajalike instituutide loomist
eesmärke saavutada… rajades “sotsiaalse ja poliitilise
kokkuleppe”.
Riik vajab “juhtimise” süsteemi, et saavutada ning hoida
visiooni järjepidevana.

Muud osalejad mängivad samuti olulist rolli visioonis,
… mitmed peavad looma ja säilitama “Buy-in”, et olla
aktiivne panustaja
… teised vajavad konkreetset juhendamist ning nende
tegevus vajab järelvalvet

Visioon
Poliitiline Kokkulepe meie

Õigus

ühine kokkulepe, mismoodi peaks
kõik toimima

Sotsiaalne Norm see on meie
ootus, kuidas peaksime panustama

Riigil on kohustus
pärast vajalike instituutide loomist
General
Measures

eesmärke saavutada… rajades “sotsiaalse ja poliitilise
kokkuleppe”.
Riik vajab “juhtimise” süsteemi, et saavutada ning hoida
visiooni järjepidevanaoperation of this “vision”

of Implementation

Muud osalejad mängivad samuti olulist rolli visioonis,
… mitmed peavad looma ja säilitama “Buy-in”, et olla
aktiivne panustaja
… teised vajavad konkreetset juhendamist ning nende
tegevus vajab järelvalvet

Visioon
Poliitiline Kokkulepe meie

Õigus

ühine kokkulepe, mismoodi peaks
kõik toimima

Sotsiaalne Norm see on meie
ootus, kuidas peaksime panustama

Riigil on kohustus pärast vajalike instituutide loomist
eesmärke saavutada… rajades “sotsiaalse ja poliitilise
kokkuleppe”.
Riik vajab “juhtimise” süsteemi, et saavutada ning hoida
visiooni järjepidevana.

Muud osalejad
mängivad samuti olulist rolli visioonis,
Võtmeisikud:
… mitmed peavad
looma
ja säilitama
“Buy-in”, et olla
Meedia,
usulised
rühmitused,
aktiivne panustaja
erasektor, teadlased, ühiskond
… teised vajavad konkreetset juhendamist ning nende
(sh poliitikud),
tegevus vajab järelvalvet
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LÕK Rakendamise Protsess
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Väljakutse:
• Esineb “seaduslik õigus”, neile, kelle jaoks see visioon ei toimi
.. Inimesed, kes eelistaksid näha prioriteete mujal, kes ei näe
laste ekspluateerimises midagi halba
• Kõigil ei ole õigusele ligipääsu, mitmed ei saa “nõuda” kuivõrd
neid ei tunnustata kui õiguse subjekti
• Sellel visioonil on oma hind … ühiskonda ona palutud
kindlustama, et kõikidel lastel oleksid õigused.. Kodaniku
vastutus=avalike hüvede eest tasumine.. Riigil on kohustus
tagada õiglane ja võrdne maksude süsteem, rahvusliku rikkuse
jagamine / looduslikud ressursid.
• Vahel korruptsioon vähendab ressursse
• Visiooni saavutamisel on oma hind.. Majandamiskulud (the
GMI), süsteemi muumise kulud.. innovatsioon, propaganda,
pilootprojektid, teadlikkuse tõstmine

ÜRO Ühine arusaamine inimõigustel
põhineval lähenemisviisil
1.
EESMÄRK

1.

Inimõiguste standardid ning põhimõtted suunavad kõiki
arengukoostöö programme kõikides sektorites ja etappides

2.

Arengukoostöö kindlustab protsessi, kus “kohustuste kandjad”
saavad oma kohustusi täita ning “õiguste hoidjad” saavad oma
õigusi nõuda

PROTSESS

TULEMUS

Kõik arenguprogrammid ning koostööprojektid, poliitikad ning
tehniline tugi peaksid edendama inimõiguste ja erinevate
inimõigusi puudutavaid akte ja institutsioone

Töö kavandamine aitab saavutada riiklikud lapse õiguste
eesmärgid

Riik
LÕK’i
Ratifitseerimin
Riiklikud eesmärgid..
e
•Haridus kõigile,
•Laste õigus olla ära
kuulatud

Kantselei “Projekt”
või “Programm”
Lapse Õiguste
Projekt/Programm
Sisuline Õigus.. ,
haridusele, Arts 28/29

Vahend Õigus ..
osalemisele,
mittediskrimineerimisele

Lisad

