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Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti pressiteade 

Viin, 2. detsember 2015 

Õiguskaitse lüngad, mille tõttu puuetega lapsed on 

kuritarvitamise ohus 

Puuetega poisid ja tüdrukud langevad suurema tõenäosusega füüsilise ja 

seksuaalse vägivalla ning hooletusse jätmise ohvriks kui puueteta lapsed. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) viimases raportis leitakse samuti, 

et nad on tõenäoliselt vähem kaitstud, sest neid ei pruugi hõlmata üldine 

lastekaitse ega üldine puuetega inimeste kaitse. Seetõttu on oluline, et 

puuetega lastele pööraks tähelepanu eraldi riiklikud 

lastekaitsesüsteemid ning kui ka asjakohased poliitikavaldkonnad ning et 

võetaks tarvitusele meetmeid kaasamaks neid  täielikult ühiskonda, et 

nad saaksid elada vägivallatut elu.  

„Me peame kaitsma puuetega lapsi tõhusamalt vägivalla, kuritarvitamise ja 

kiusamise eest,” ütles FRA direktori kohusetäitja Constantinos Manolopoulos 

rahvusvahelise puuetega inimeste päeva eel. „Euroopa Liit ja selle liikmesriigid 

peavad rakendama meetmeid selle suuresti nähtamatu probleemi lahendamiseks. 

Puuetega lastel peab olema võimalik elada hirmuta ühiskonnas, kuhu nad 

lõimuvad täielikult.”  

Raportis „Violence against children with disabilities: legislation, policies and 

programmes in the European Union” (Puuetega laste vastane vägivald: õigusaktid, 

poliitika ja programmid Euroopa Liidus) käsitletakse puuetega laste vastase 

vägivalla vorme, põhjuseid ja asjaolusid ning antakse soovitusi sellega 

võitlemiseks. 

Kuigi ametlik statistika puuetega laste arvu ja neile suunatud vägivalla kohta 

puudub, juhitakse aruandes tähelepanu puuetega laste haavatavusele, mis 

tuleneb sotsiaalsest eraldatusest, häbimärgistamisest ning suuremast hooldus- ja 

toetusvajadusest. 

Aruandes näidatakse ka ära kohad, kus Euroopa Liit ja liikmesriigid saaksid kõige 

tõhusamalt sekkuda, et paremini kaitsta puuetega lapsi. 

 Terviklik lastekaitse: lastekaitseteenistused peaksid pakkuma igakülgset 

tuge puuetega lastele ja nende peredele, arvestades lapse elu kõiki aspekte.   

 Võitlus isoleerimise ja eraldatuse vastu: senisest tõhusamalt on vaja teha 

kaasava hariduse tagamiseks, eelarvamuste vastu võitlemiseks ja senisest 

kaasavama ühiskonna loomiseks.   

 Paremad ja koordineeritumad toetusmehhanismid: liikmesriigid peaksid 

tagama asjakohased koordinatsioonismehhanismid, näiteks teabekeskused, et 

ühendada eri valdkondade spetsialistide tegevus. Need valdkonnad on näiteks 

tervishoid, sotsiaalteenused, haridus, kohtusüsteem ja ohvriabi.  
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 Lastele suunatud ennetuse ja laste osalemise edendamine: liikmesriigid 

peaksid tagama, et puuetega lapsed on vägivallavastaste õigusaktide, poliitika, 

teenuste ja meetmete väljatöötamisel, rakendamisel ja järelevalves esindatud 

vahetult ning esindus- ja pereorganisatsioonide kaudu.  

Raportis tuuakse näiteid olemasolevatest kaitse- ja ennetusmeetmetest, mis on 

suunatud spetsialistidele, perekondadele või puuetega lastele endile. 

Raport on avaldatud veebilehel: Violence against children with disabilities: 
legislation, policies and programmes in the European Union (Puuetega laste 

vastane vägivald: õigusaktid, poliitika ja programmid Euroopa Liidus). 
 

Lisateave media@fra.europa.eu / tel +43 1 580 30 642 

 

Märkused toimetajatele 

 FRA tutvustab ülalmainitudraportit Euroopa Komisjoni korraldataval 

puuetega isikute päeva konverentsil 7.–8. detsembril Brüsselis. Käesoleval 

aastal keskendutakse konverentsil puuetega lastele ja noortele.  

 Teave FRA tegevuse kohta seoses laste õiguste ja puuetega inimestega on 

leitav FRA kodulehel. FRA pakub tõendipõhist abi ja nõu Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide poliitikakujundajatele, aidates sel moel tagada, et põhiõiguste 

teemaline arutelu ja poliitikate kujundamine on teadmispõhisemad ja 

kindlamalt piiritletud. 
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