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SISSEJUHATUS UURINGUSSE 

Uuringu eesmärk oli anda sisend Eesti inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamiseks lähtuvalt 
Eesti tugevustest ja globaalsetest arengutest. Uuring toetab tegevuskava rakendamist pakkudes 
detailset analüüsi digitehnoloogiate võimalustest ja ohtudest inimõiguste edendamisel ja 
kaitsmisel. Inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamise laiem eesmärk on toetada Eesti riigi 
strateegilisi rahvusvahelisi huve, mistõttu on oluline inimõigusdiplomaatia elluviimisel arvestada 
Eestiga sarnaseid väärtusi jagavate riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide parimat kogemust 
ning minimeerida teiste riikide praktikas ilmnenud kitsaskohtade kordamist.  

Uuringu raport annab inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamiseks taustainformatsiooni 
olulisemate tegevuste, arengusuundade, poliitikate, ning seonduvate teoreetiliste diskussioonide 
kohta seitsmes erinevas valdkonnas:  

a) naiste õiguste kaitsmine ja edendamine küberruumis,  
b) laste õigused digikeskkonnas,  
c) õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitsele,  
d) internetivabaduse ja meediavabaduse vastastikune mõju,  
e) uute tehnoloogiate mõju inimõigustele,  
f) rahvusvaheline e-demokraatia,  
g) ligipääs internetile.  

Uuring kaardistas, millised rahvusvahelised organisatsioonid ja riigid on eestvedajateks eelmainitud 
seitsmes valdkonnas. Selle põhjal koostati soovitused, millistes organisatsioonides või kontekstides 
tasuks Eesti inimõigusdiplomaatiat rakendada (sõltuvalt valdkonnast). Lisaks koostas 
uurimismeeskond soovitused selle kohta, milliseid põhimõttelisi aspekte peaks antud valdkonna 
tegevustes rõhutama ning milliseid praktilisi initsiatiive võiks kaaluda.  

Uuringu raport pakub ülevaate rahvusvahelisel tasandil 
toimuvast, analüüsides erinevate  rahvusvaheliste 
organisatsioonide ning võrdlusriikide õigusinstrumente, 
poliitikadokumente ning praktikat. Uuringu käigus pöörati 
tähelepanu kavandatud õigusloomele ja poliitikatele, mis 
aitas prognoosida, millised võivad olla olulisemad arengud 
seoses eelmainitud seitsme valdkonnaga. Lisaks valdkonna 
kaardistusele sisaldab uuringu raport teoreetilist ülevaadet 
seonduvatest põhimõtetest ja probleemkohtadest, mis 
võimaldab paremini analüüsida valdkondade arenguid ja 
võimalikke praktilisi probleeme.  

Uuringu teostanud meeskonna liikmed juhivad Euroopa Liidu rahvusvahelise digitaalsete inimõiguste 
võrgustikku (Global Digital Human Rights Network –  https://gdhrnet.eu ), mille teadlaste ja praktikute 
liikmeskond 40-st riigist tagas vundamendi uuringu empiirilise ja võrdlusmaterjali kogumiseks ning 
teoreetilise sisendi saamiseks. Lisaks olid uurimuse meeskonnas erinevate uurimisvaldkondade (nt 
laste õigused, küberturvalisus) Eesti-sisesed eksperdid, kes tagasid valdkonnapõhise analüüsi ning 
poliitikasoovituste kvaliteedi. 
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UURIMISKÜSIMUSED 

Uuring püstitas kuus uurimisküsimust, mis aitasid analüüsida ja kaardistada 
eelmainitud teemasid: 

a) Millised on praegused rahvusvahelised initsiatiivid seoses tehnoloogia 
kasutamisega inimõiguste kaitseks ning demokraatia edendamiseks? 

b) Millises suunas on liikumas rahvusvaheline tegevus antud seitsme valdkonnaga 
seonduvalt? 

c) Millised rahvusvahelised organisatsioonid on aktiivsemad erinevates valdkondades?  
d) Millised riigid panustavad rahvusvaheliselt nendes valdkondades? Millised on riikide lähenemiste 

tugevused ja nõrkused? Millised aspektid sobivad Eesti konteksti? 
e) Millistes valdkondades on Eestil enim kogemusi ja pädevust rahvusvaheliseks panustamiseks? 
f) Millistes koostöövormides on Eestil kõige sobilikum/efektiivsem inimõigusdiplomaatiat ellu viia?  

UURIMISMEETODID 

Uuringu analüüs toimus kahel suunal. Esiteks, organisatsioone ja riike vaadeldi eraldi, koguti andmeid 
nende regulatsioonide, poliitikate ja juhiste kohta, mille järel koostati ülevaade sellest, milliseid 
inimõiguste digiaspekte peavad nad oluliseks ning kuidas tegevusi ja poliitikaid rakendavad. 
Eesmärgiks oli anda ülevaade organisatsioonides toimuvast ning riikide prioriteetidest. Samal ajal 
toimus analüüs ka temaatiliselt, mille raames keskenduti seitsmele etteantud uurimisvaldkonnale ning 
koostati võrdlev ülevaade organisatsioonidest ning laimalt peamistest rahvusvahelistest trendidest. 
Temaatilist analüüsi juhtisid vastavate valdkondade eksperdid, kellel on ülevaade ning teadmised ka 
globaalsetest suundumustest ja probleemidest.  

Erinevad rahvusvahelised organisatsioonid, mida 
analüüsiti, on järgnevad: ÜRO (sh allorganisatsioonid ja 
seotud organisatsioonid nagu nt IÕN, UNICEF, ITU), 
Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE, WTO. Mõnes 
valdkonnas on lisaks käsitletud ka OECD instrumente ja 
algatusi. Lisaks uuriti Internetivabaduse Koalitsiooni 
tegevust ning sõltuvalt valdkonnast ka erinevate 
rahvusvaheliste MTÜde ja algatuste rolli. Võrdleva analüüsi 
jaoks küsitleti järgnevate riikide õigusteadlasi: Albaania, 
Argentiina, Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, 
Hispaania, Itaalia, Jaapan, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Malta, Norra, Poola, Portugal, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, USA, 

Ühendkuningriik. Lisaks uuriti riikide praktikat rahvusvaheliste dokumentide ja analüüside põhjal. 

Uuring teostati kombineeritud uurimismeetoditega. Sekundaaranalüüs toimus võrdlevalt 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrdlusriikide poliitikadokumentide ning nende seletuskirjade, 
kohtute praktika üldistuste ning teiste asjakohaste varasemate uuringute osas. Primaaranalüüs toimus 
võrdlevalt rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrdlusriikide siduva ja mittesiduva õiguse, 
rahvusvaheliste kohtute praktika ning võrdlusriikide kõrgeimate kohtute olulisemate lahendite osas. 
Asjakohast õigusteooriat uuriti kriitilise sisuanalüüsi meetodil. 
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STRUKTUUR 

Peale lühikest sissejuhatust järgneb iga uuritud seitsme teema kohta valdkonna analüüs, mis koosneb 
järgnevatest elementidest:  

a) Sissejuhatus – rõhutab antud teema olulisust ja konteksti; 
b) valdkonna ülevaade – kirjeldab valdkonna peamisi arenguid ja põhimõtteid; 
c) teoreetiline kontekst – toob välja mõned valdkonnaga seonduvad akadeemilised 

diskussioonid;  
d) rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus antud valdkonnas – ülevaade sellest, milliseid 

instrumente on organisatsioonid vastu võtnud ning milliseid algatusi ellu viinud; 
e) riikide tegevus antud valdkonnas – näited riikide parimatest tavadest ning riikide tegevuse 

kitsaskohtadest; 
f) arengusuunad – ülevaade sellest, millised sammud on planeerimisel ning kuhu võib 

rahvusvaheline tegevus antud valdkonnas liikuda; 
g) valdkonnapõhised soovitused – erinevad ettepanekud selle kohta, mida peaks antud 

valdkonnas digiaspektidega seonduva inimõigusdiplomaatia elluviimisel rõhutama ning 
milliseid tegevusi rakendama või toetama. 

Uuringu raport lõpeb riikide andmestiku kokkuvõtte, valdkondade-üleste soovituste ning uuringu 
kokkuvõttega. 
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NAISTE ÕIGUSTE EDENDAMINE JA KAITSMINE KÜBERRUUMIS 

SISSEJUHATUS 

Sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste aluspõhimõte ning naiste inimõiguste kasutamise 
eeltingimus. Naiste täielik ja võrdne osalemine poliitilises, kodaniku-, majandus-, sotsiaal- ja 
kultuurielus nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning soolise diskrimineerimise kõigi vormide 
väljajuurimine on juba kauaaegselt rahvusvahelise kogukonna üks eesmärke. Lisaks on oluline 
probleemkoht sooline vägivald ja seksuaalne ahistamine, mis on vastuolus inimese väärikuse ja 
väärtusega ning seetõttu olnud globaalses fookuses nii üldiselt kui relvakonfliktide kontekstis. Soolise 
ebavõrdsuse allikaks on ka soostereotüübid, mis mõjutavad kõiki ühiskonnaelu tahke (stereotüüpsed 
ootused piiravad naiste ja tüdrukute püüdlusi, valikuid ja vabadust ning aitavad kaasa soolise 
palgalõhe püsimisele – ELis keskmiselt 15.7%)1. Naiste inimõiguste kaitsmine on olnud üheks Eesti 
inimõiguspoliitika pikaajaliseks prioriteediks ning on oluline jätkata naiste õigusi puudutavate 
teemade käsitlemise ning projektide toetamisega. 

Kuigi õiguslikes ja poliitikadokumentides on naiste õigusi rõhutatud juba aastakümneid, siis 
praktilised tulemused on väga kaugel nendes sätestatust. Sooline ebavõrdsus on säilinud paljudes 
valdkondades ning tööturul on naised endiselt üleesindatud väikesepalgalistes majandussektorites ja 
alaesindatud otsustustasandi ametikohtadel (nt ainult 7,5% äriühingute nõukogude esimeestest ja 
7,7% tegevjuhtidest on naised). 2  Ükski riik maailmas ei ole saavutanud täielikku soolist 
võrdõiguslikkust. Näiteks Euroopa Liidu liikmesriigid said ELi 2021. aasta soolise võrdõiguslikkuse 
indeksis keskmiselt 68 punkti 100st.3  Ka sooline vägivald naiste vastu püsib ühe suurima ühiskondliku 
probleemina. ELis on 33% naistest kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda, 22% naistest 
kogenud paarisuhtevägivalda ning 55% naistest puutunud kokku seksuaalse ahistamisega.4 

Digirevolutsioon omab suurt potentsiaali naiste sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse 
vähendamiseks. Digitaalsed tehnoloogiad võimaldavad naistel ületada traditsioonilisi kultuurilisi 
barjääre (nt maapiirkonna naised arengumaades omavad võimalust osaleda protestiaktsioonides või 

digiettevõtluses mida ühiskondlikud 
normid ei pruugi antud kultuuris lubada). 
Kuigi digitehnoloogiad võivad kaasa aidata 
suurema soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamisele, kujutavad nad samal ajal 
ka ohtu olemasolevate soomustrite 
kodeerimiseks (nt tehisintellekti puhul), 
kordamiseks ja võimendamiseks. Sooline 
digilõhe piirab digitehnoloogiate hüvedest 
kasu saamist enamikus riikides (vt joonis 

eelmisel leheküljel).  

 
1 Euroopa Komisjon, „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025“, võrgus: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ET .  
2 Samas. 
3 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), „Index score for European Union for the 2021 edition“, võrgus: 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021.  
4 „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025“.  
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Naised saavad IKT valdkonnast vähem kasu ka seetõttu, et neid töötab IT ja tehnoloogiasektoris palju 
vähem kui mehi (nt ELis on IKT valdkonna õppurite ja töötajate seas naisi ainult 17%).5 Lisaks kogevad 
naised palju rohkem ahistamist ja vägivalda veebikeskkonnas (40% naistest on kogenud 
digikeskkonnas ahistamist; 85% on ahistamist või muud digivägivalla vormi pealt näinud).6 Seetõttu 
on oluline võtta meetmeid (õiguslikke ja praktilisi), et vähendada veebikeskkonna ja 
digitehnoloogiate ohte naistele. Ning suuremat tähelepanu tuleb pöörata digitehnoloogia 
võimaluste ärakasutamisele naiste õiguste edendamiseks. 

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

Naiste õiguste digiaspektide käsitlemiseks on esiteks vaja teada naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse üldist regulatsiooni (digiaspektide käsitlemise detailsem ülevaade on 
rahvusvaheliste organisatsioonide osas all). Kuigi naiste ja meeste võrdsetele õigustele viidatakse 
selgesõnaliselt ÜRO põhikirja preambulas ning kõik peamised rahvusvahelised inimõigusalased 
lepingud mainivad sugu kui tunnust, mille alusel riigil pole lubatud diskrimineerida, siis hakati naiste 
õiguse teemaga rahvusvahelisel tasandil põhjalikult tegelema alles alates rahvusvahelisest naiste 
aastast – 1975 – mil ÜRO hakkas intensiivselt arutlema naiste olukorra üle kogu maailmas. Selle 
kümnendi suurim saavutus oli naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni 
(CEDAW) vastuvõtmine 1979. aastal.7  

Ülemaailmne inimõiguste konverents 1993. aastal tähistas ajaloolist pöördepunkti, kuna seal 
tunnistati selgesõnaliselt naiste õigusi kui „universaalsete inimõiguste võõrandamatut, lahutamatut 
ja jagamatut osa“. See tõi kaasa 1995. aastal Pekingis toimunud 4. naiste maailmakonverentsi 
ambitsioonika tulemuse (vt Pekingi deklaratsioon ja tegevuskava). 8  ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioon 1325 naiste, rahu ja julgeoleku kohta, mis võeti vastu 31. oktoobril 2000, oli järjekordne 
verstapost, kuna see rõhutas esimest korda naiste olulist rolli konfliktide lahendamise ja rahutagamise 
kõigis etappides. 9  ÜRO 2015. aasta säästva arengu eesmärkide hulka kuulub soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamine ning naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine. 10  Lisaks on 
globaalsel tasandil olulised ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) lõppjäreldused ning ÜRO 
peaassamblee 3. komitee ja Inimõiguste Nõukogu (IÕN) resolutsioonid.  

Ka Euroopa Liidu tasandil on sooline võrdõiguslikkus üks põhiväärtus ja -õigus. Liidu kohustus 
edendada kõigis oma tegevusvaldkondades naiste ja meeste võrdõiguslikkust on sätestatud 
aluslepingutes, EL põhiõiguste hartas ning sooline võrdõiguslikkus on ka  Euroopa sotsiaalõiguste 

 
5 Eurostat, „Girls and women Under-represented in ICT“, 2018, võrgus: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/EDN-20180425-1 . 
6 Andmestik analüüsis 51 internetti enim kasutavat riiki. Vt Patricia Georgiou, “The State of Online Violence Against 
Women”, 2021, võrgus: https://medium.com/ jigsaw/the-state-of-online-violence-against-women-4f5e03cc2149. 
7 Varem oli küll vastu võetud 1952. aasta naiste poliitiliste õiguste konventsioon. Vt võrgus: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16 . 
8 Võrgus: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration. 
9 ÜRO Julgeolekunõukogu on hiljem vastu võtnud üheksa täiendavat resolutsiooni naiste, rahu ja julgeoleku kohta: 1820 
(2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) ja 2493 (2019). 
Kokkuvõttes moodustavad need 10 resolutsiooni olulise raamistiku naiste olukorra parandamiseks konfliktidest mõjutatud 
riikides. 
10 „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“, võrgus: https://riigikantselei.ee/valitsuse-too-
planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng . 
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samba keskne põhimõte. 11  EL on vastu võtnud mitmeid direktiive, milles käsitletakse selliseid 
valdkondi nagu naiste ja meeste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine töökohal (2006/54/EL), 
füüsilisest isikust ettevõtjatena (2010/41/EL),  lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal 
(2019/1158/EL), soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustus (97/80/EÜ) ning 
kuriteoohvrite õigused ja soolise vägivalla ja lähisuhtes toime pandud vägivalla olemus (2012/29/EL). 
Oluline on ka Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia dokument (hetkel aastateks 2020-
2025) 12 , kuna see moodustab Euroopa Komisjoni lähiaastate soolise võrdõiguslikkuse alase töö 
raamistiku ning selles on kirjas konkreetsed eesmärgid ja põhimeetmed. ELi rahvusvahelise koostöö 
üks tähtsamatest valdkondadest on soolise võrdõiguslikkuse tagamine, et parandada naiste ja laste 
elutingimusi kõikjal maailmas. 13  Oluline dokument, mis juhib selle eesmärgi saavutamist ELi 
välistegevuses, on ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas tegevuskava (GAP III).14 EL teeb naiste õiguste 
valdkonnas ÜROga koostööd, muuhulgas läbi Spotlight Initiative’i, mis on mitmeaastane partnerlus 
eesmärgiga kaotada naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla kõik vormid.15 

Euroopa Nõukogu on aktiivselt osalenud soolise vägivalla vastu suunatud poliitika ja seadusandluse 
väljatöötamisel. Euroopa Nõukogu 2011. aasta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsioon (Istanbuli konventsioon) on selle valdkonna rahvusvaheliste standardite 
võrdlusalus. 16  Lisaks on olulised 2005. aasta inimkaubandusevastane Euroopa Nõukogu 
konventsioon 17  ja  Ministrite Komitee soovitused antud valdkonnas (nt CM/Rec(2007)17 soolise 
võrdõiguslikkuse standardite ja mehhanismide kohta ning CM/Rec(2010)10 naiste ja meeste rolli 
kohta konfliktide ennetamisel ja lahendamisel ning rahu tagamisel). 

Ka paljude teiste organisatsioonid on aktiivselt tegelenud naiste õiguste aspektidega. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) olulised instrumendid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas on näiteks 
konventsioonid nr 100 võrdse tasustamise kohta, nr 111 tööalaste diskrimineerimise kohta, nr 156 
perekondlike kohustustega töötajate kohta ja nr 183 emaduse kaitse kohta. 18  OECD soolise 
võrdõiguslikkuse algatus (Gender Initiative) uurib takistusi, mis pidurdavad  soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist hariduses, tööhõives ja ettevõtluses, jälgib valitsuste edusamme soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ning pakub häid tavasid ja näiteid, mida võiks laiemalt rakendada.19 OECD sooandmete 
portaal (Gender Data Portal) sisaldab näitajaid, mis heidavad valgust soolisele ebavõrdsusele 
erinevates valdkondades.  

Kuigi enamus rahvusvahelisi organisatsioone on aastaid aktiivselt tegelenud naiste õigustega 
seonduvate küsimustega, siis nende õiguste digiaspektid ei ole ülalmainitud põhilistes õigusaktides 

 
11 Vt Euroopa Liidu lepingu artikkel 2 ja artikli 3 lõige 3, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 8, 10, 19 ja 157, Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklid 21 ja 23, Euroopa sotsiaalharta põhimõte 20, art 4(3), 20 ja 27 ning Euroopa Sotsiaalõiguste 
Sammas, võrgus: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf . 
12 „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025“.  
13 Vt Euroopa Komisjon, Välisasjad ja julgeolekupoliitika, võrgus: https://ec.europa.eu/info/strategy/foreign-affairs-and-
security-policy_et.  
14 Euroopa Komisjon, ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas tegevuskava (GAP III) – Ambitsioonikas tegevuskava soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks eli välistegevuses, võrgus: https://ec.europa.eu/international-
partnerships/system/files/join-2020-17-final_et.pdf . 
15 Vt lähemalt Spotlight Initiative’i eesmärkidest ja edusammudest võrgus: https://www.spotlightinitiative.org . 
16 RT II, 26.09.2017, 2, konventsiooni tekst võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/226092017002 . 
17 RT II, 23.12.2014, 2, konventsiooni tekst võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/223122014002 . 
18 Konventsioonid on kättesaadavad ILO koduleheküljelt, võrgus: 
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGenderEquality/lang--en/index.htm . 
19 OECD soolise võrdõiguslikkuse valdkonna tegevuse ülevaade: https://www.oecd.org/gender/gender-flyer.pdf . 
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ja poliitikadokumentides mainitud. Viimase kümne aasta jooksul on hakatud tasapisi enam 
tähelepanu pöörama naiste õiguste edendamisele ja kaitsmisele küberruumis. Põhilised teemad, mida 
on rahvusvaheliselt tasandil tõstatatud, on: naistevastane kübervägivald ja ahistamine, naiste 
isikuandmete kaitsmine, sooline digilõhe, ITK haridus ja koolitused, naiste kaasamine 
tehnoloogiasektorisse,  tehisintellekti võimalik roll soolise kallutatuse säilitamisel, soostereotüüpide 
roll ja kaotamise vajadus ning digitaalne kaasamine eri vormides ja kontekstides (täpsem info all, 
rahvusvaheliste organisatsioonide osas).  

Naiste õiguste digiaspekte ei ole veel laialdaselt ja süstemaatiliselt käsitletud ei rahvusvahelisel ega 
regionaalsel tasandil. Küll aga on iga-aastaselt aina enam viiteid veebikeskkonna aspektidele ja 
digivõimalustele seoses naiste õigustega, seega võib järeldada, et antud teemat käsitletakse 
lähiaastatel aina enam nii poliitilisel kui õiguslikul tasandil. 

 

TEOREETILINE KONTEKST 

Digitehnoloogiate arengu ja massilise kasutuselevõtuga on kaasnenud põhjalik akadeemiline 
diskussioon seoses sellega seonduvate ohtude ja võimalustega. Eri valdkondade akadeemikud on 
detailselt käsitlenud digitransformatsiooni potentsiaali saavutada suuremat soolist 
võrdõiguslikkust ning ka selle varjukülge – võimalikku olemasolevate soolise ebavõrdsuse mustrite 
kinnistamist ja võimendamist ning muid soovimatuid negatiivseid tagajärgi (nt isikuandmete kaitse 
probleemid; kübervägivald; vastutuse probleemid). Feministlik lähenemine rõhutab, et ühelt poolt on  
digitehnoloogiaid kujundanud soosuhted ja soopõhised võimustruktuurid, ning teisalt kujundavad 
digitehnoloogiad ise soosuhteid ja soopõhiseid võimustruktuure. 20  Samas on ka tunnistatud, et 
seetõttu on tehnoloogiaid võimalik arendada viisil, mis hoiab ära kahju naiste õigustele või lausa 
edendab neid.  

Probleemina on välja toodud, et tehnoloogiahiiud monopoliseerivad turge ja omavad võimu 
digiandmete üle ning suured veebiplatvormid on kaasosalised valeinformatsiooni, vihakõne ning 
naistevastaste ja ahistavate postituste levitamisel. Muuhulgas on murettekitav see, et enneolematul 
tasemel andmete kaevandamine, algoritmide ja ennustavate riskimudelite kasutamine võib kinnistada 
olemasolevat ebavõrdsust ja võimudünaamikat, ohustada naiste õigusi ning luua uusi järelevalve 
vorme, mida valitsused ja ettevõtted võivad kuritarvitada.21 

 
20 Vt detailsemalt UN Women, Discussion paper „The Digital Revolution: Implications for Gender Equality and Women’s 
Rights 25 Years after Beijing“, 2020, võrgus: 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/The-digital-
revolution-Implications-for-gender-equality-and-womens-rights-25-years-after-Beijing-en.pdf , lk 1. Vt ka Faulkner,W. 
2001.“The Technology Question in Feminism: A View from Feminist Technology Studies.” Women’s Studies International 
Forum 24(1), lk 79-95; Bardzell, S. 2018. “Utopias of Participation: Feminism, Design, and the Futures.” ACM Transactions 
on Computer-Human Interaction (TOCHI) 25(1), lk 6 ; Pérez-Bustos, T. 2018. “’Let Me Show You’: A Caring Ethnography of 
Embodied Knowledge in Weaving and Engineering.” In A Feminist Companion to the Posthumanities, edited by C. Asberg 
and R. Braidotti, lk 175-187. Berlin: Springer; Leavy, S. 2018. “Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for Diversity 
and Gender Theory in Machine Learning.” In GE ’18: Proceedings of the 1st International Workshop on Gender Equality in 
Software Engineer- ing, 14-16. New York, NY: Association for Computing Machinery. 
21 Vt näiteks Eubanks, V. 2018. Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. New York, 
NY: St Martin’s Press ja Zuboff, S. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New 
Frontier of Power. New York, NY: Public Affairs.  
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Uurimisrühmad on analüüsinud ka digitehnoloogia mõju soolisele (eba)võrdsusele hariduses. 
Muuhulgas on probleemidena välja toodud arenguriikides asuvate tüdrukute piiratud juurdepääs nii 
haridusvõimalustele kui ka digitehnoloogiatele, sooline ebavõrdsus digikirjaoskuse vallas, naiste 
piiratud arv loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) programmides 
ning nendega seotud maskuliinsed stereotüübid ja eelarvamused.22 Positiivse aspektina märgitakse 
tihti seda, et haridus võib muuta "tehnika on poistele" narratiivi, mis juhib sageli tüdrukute ja naiste 
huve, arusaamu nende endi võimetest, õppevaldkonna- ja karjäärivalikuid ning ambitsioone.  

Tööelu kontekstis on leitud, et maskuliinne kultuur tehnoloogia valdkonnas on üks põhjus, miks naised 
on seal alaesindatud. Naiste karjääri edenemist takistavad ka stereotüübid digitaalsete tehniliste 
oskuste kohta (välja on toodud nt Silicon Valley „nohikute” kultuur).23 

Akadeemilises kirjanduses on palju käsitletud läbipaistvuse puudumist nii suurte 
tehnoloogiaettevõtete kui ka avalike digiteenuste puhult. Isikute elu märkimisväärselt puudutavate 
asjaolude määramisel kasutatavad algoritmid on sageli läbipaistmatud neile, keda see otsus puudutab. 
Seega on vaja toimivaid vastutusmehhanisme, mis on iseseisvad ja elanikkonnale kättesaadavad.24 
Teisest küljest märgitakse, et tehisintellekti ja automatiseerimise rakendamisest sotsiaal- ja 
hoolekandeteenustes võib soolise võrdõiguslikkuse jaoks tekkida ka konkreetseid hüvesid, kuna 
automatiseeritud otsuste tegemine võimaldab vältida sotsiaalteenustega seonduvaid otsuseid 
tegevate inimeste kallutatud arvamusi.25 

On oluline märkida, et teaduskirjanduses (ning praktikas) on toimunud lähenemise muutumine ning 
nüüd käsitletakse tihti naiste õigusi osana laiemast sooõiguste küsimusest, mis hõlmab 
soovähemuste õigusi.  

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Naiste õiguste kaitsmise ja edendamisega küberruumis on hakanud tegelema aina rohkemad 
rahvusvahelised organisatsioonid, kuna digitaliseerimine ei näita pidurdumise märke ning on vaja 
tagada inimõiguste järgimine ka internetis.  

Valdkonna arenguid on mõjutanud ka rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid ning muud 
ühendused. Näiteks on oluline olnud World Wide Web Foundation-i Women’s Rights Online algatus, 
mille eesmärk on edendada naiste mõjuvõimu suurendamist veebi kaudu, muuhulgas empiirilise 
uurimistegevuse kaudu.26 Samal organisatsioonil on ka kübervägivalla ja -ahistamise projekt, mille 
raames korraldatakse erinevaid töötubasid ja viiakse läbi uurimusi. 27   Association for Progressive 

 
22 Master, A., S. Cheryan and A.N. Meltzoff. 2016.“Computing Whether She Belongs: Stereotypes Undermine Girls’ Interest 
and Sense of Belonging in Computer Science.” Journal of Educational Psychology 108(3), lk 424–437; Stoet, G. and D.C. 
Geary. 2018. “The Gender Equality Paradox in STEM Education.” Psychological Science 29(4), lk 581-593. 
23 Jacobs, J. 2018. “Macho ‘Brogrammer’ Culture Still Nudging Women Out of Tech.” Financial Times, 10 December. 
24 Powles, J. 2018. “The Seductive Diversion of ‘Solving’ Bias in Artificial Intelligence.” Medium, 7 December. 
25 Eubanks, V. 2018. Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. New York, NY: St 
Martin’s Press. 
26 Erinevad uurimused on saadaval World Wide Web Foundation-i, „Women’s Rights Online“ algatuse kodulehel: 
https://webfoundation.org/wro-network/ .  
27 World Wide Web Foundation, „Tackling Online Gender-Based Violence and Abuse“, võrgus: 
https://webfoundation.org/our-work/projects/tackling-online-gender-based-violence-and-abuse-against-women/ . 
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Communications (APC) on ellu viinud erinevaid naiste õiguste digiaspektidega seonduvaid projekte (nt 
All Women Count: Take Back the Tech!) ning neil on eraldiseisev naiste õiguste programm, mis töötab 
selle nimel, et tugevdada erinevate naisliikumiste suutlikkust, oskusi ja ressursse, et mõjutada 
interneti kasutamist, arengut ja otsuste tegemist.28  

Järgneb ülevaade erinevatest organisatsioonidest ja nende tegevustest naiste õiguste digiaspektide 
valdkonnas. 

ÜRO: 

Naiste õiguste edendamine ja kaitsmine küberruumis on siiani jõudnud vaid väga vähestesse 
kõrgetasemelistesse ÜRO süsteemi õiguslikesse või poliitikadokumentidesse. Kõige olulisemaks võib 
pidada  ÜRO 2015. aasta säästva arengu eesmärke, mille üheks sihtmärgiks (5.b) on suurendada IKT 
kasutamist naiste mõjuvõimu suurendamiseks. 29   Kahjuks oli ainuke indikaator, mis selleks 
hindamiseks kehtestati, mobiiltelefoni omavate isikute osakaal soo järgi. Seetõttu on senine 
järeltegevus ja analüüs olnud ainult selle indikaatoriga seonduv.30 

Lisaks ÜRO põhiorganitele on mitmeid ÜRO allüksuseid või organisatsioone, kes naiste õiguste 
teemaga (ka küberkontekstis) tegelevad: ÜRO Naiste Staatuse Komisjon (CSW; Eesti oli komisjoni liige 
2017-2021), ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur (UN Women),  ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu (UNHRC) ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo. ÜROd on kritiseeritud, kuna 
allüksused on digiküsimustega tegelenud erinevatel viisidel, sageli ilma teavet jagamata ning 
mõnikord üksteise tööd dubleerides. Sama võib öelda ka naiste õigusi puudutavate aspektide kohta. 

ÜRO naistevastase vägivalla eriraportööri 2016. aasta aruandes märgiti naistevastast vägivalda 
internetis uue väljakutsena. Aruandes märgiti, et kuigi IKT kasutamine on aidanud kaasa naiste ja 
tüdrukute mõjuvõimu suurendamisele, on selle kasutamine tekitanud ka kübervägivalda. Raportööri 
arvates on vaja soovitusi riikidele ja valitsusvälistele osalejatele, et nad „võitleks naiste ja 
tüdrukutevastase kübervägivalla vastu, austades samas sõnavabadust ning vägivallale ja vaenule 
õhutamise keeldu”. 31  Raportööri 2018. aasta raport, mis käsitles konkreetselt naistevastast 
kübervägivalda, rõhutas vajadust täielikult kohaldada inimõiguste standardeid naiste- ja 
tüdrukutevastase kübervägivalla kõikide vormide suhtes ning selleks töötada riiklikul tasandil välja 
spetsiaalsed seadusandlikud meetmed. Raportöör rõhutas, et IKT peaks olema vahend kõigi 
inimõiguste tagamiseks, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse, naiste mõjuvõimu suurendamise ning 
naistevastase diskrimineerimise ja vägivalla kaotamise kiirendamiseks.32  Riigid peaksid edendama 
digikirjaoskust ilma soopõhise diskrimineerimiseta ning edendama soolist võrdõiguslikust kõigil 
haridustasemetel, ka veebipõhise hariduse puhul. Lisaks peaksid riigid koostama ÜRO resolutsiooni 
naiste inimõiguste ning naistevastase kübervägivalla kohta ning töötama välja ÜRO suunised 
internetiplatvormide rolli kohta selles valdkonnas. Internetiplatvormidel soovitati luua läbipaistvad 
kaebuste esitamise mehhanismid naiste vastu suunatud kübervägivalla kohta ning eraldada ressursse 

 
28 APC, „Women’s Rights Programme“, võrgus: https://www.apc.org/en/people/womens-rights-programme-0 . 
29 „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“, võrgus: https://riigikantselei.ee/valitsuse-too-
planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng , eesmärk 5.b. 
30 Vt https://sdgs.un.org/goals/goal5.  
31  Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 2016, GA doc. A/HRC/32/42, 
para 70. 
32 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against 
women and girls from a human rights perspective, 2018, GA doc. A/HRC/38/47, para 89. 
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teavituskampaaniatele, mis käsitlevad naistevastase kübervägivalla ennetamist ning inimõiguste ja 
digiturvalisuse edendamist.33 

2018. aastal võttis ÜRO Inimõiguste Nõukogu (UNHRC) vastu resolutsiooni digikontekstides toimuva 
naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla ennetamise ja sellele reageerimise kohta. 34  Lisaks riikidele 
suunatud tegevustele sisaldub selles resolutsioonis ka üleskutse ettevõtjatele, et nad rakendaks 
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, kaitseks naiste ja tüdrukute isikuandmeid, looks 
läbipaistvaid ja tõhusaid meetodeid vägivallast teatamiseks ning töötaks välja poliitikaid, mis kaitsevad 
naisi ja tüdrukuid kübervägivalla eest.35 

Oluline verstapost oli 2020. aasta ÜRO Peasekretäri digitaalse koostöö tegevuskava (Roadmap for Digital 
Cooperation). 36  Selle temaatiliste valdkondade hulgas on ka digitaalsed inimõigused, universaalse 
ühenduvuse saavutamine ning digikaasatus. Tegevuskava rakendamist juhib ja koordineerib 2021. aasta 
alguses asutatud ÜRO peasekretäri tehnoloogiasaadiku büroo (Office of the Secretary-General’s Envoy on 
Technology). Naiste õiguste jaoks on kõige olulisemad aspektid tegevuskavas digitaalne kaasamine (kuna 
seal rõhutatakse soolise digilõhega tegelemise vajadust) ning kübervägivald (tegevuskava viitab sellele, et 
naisi ahistatakse küberkeskkonnas 27 korda tõenäolisemalt kui mehi). Naiste õiguste teisi aspekte kahjuks 
tegevuskava ei käsitle.  

Tegevuskava tugines ÜRO peasekretäri digitaalse koostöö kõrgetasemelise paneeli 2019. aasta raportile. 
Antud raportis olid naiste õigused detailsemalt fookuses.37 Paneel kutsus erasektorit, kodanikuühiskonda, 
riikide valitsusi, rahvusvahelisi pankasid ja ÜROd üles võtma vastu konkreetseid poliitikaid, et toetada 
naiste ja traditsiooniliselt marginaliseeritud rühmade täielikku digitaalset kaasamist ja digitaalset 
võrdõiguslikkust (ning selleks tuleks luua digitaalse kaasatuse mõõdikute kogum, mis tugineks 
erinevate rahvusvaheliste institutsioonide andmetel) ning tugevdama teadusuuringuid antud 
valdkonnas. 38  Raport käsitles ka kaasava digitaalmajanduse loomist ning märkis, et võimalus 
mobiiltelefoni abil raha saata ja vastu võtta on üks meetoditest, mida saaks kasutada, et suurendada 
naiste juurdepääsu finantsteenustele (kuna paljudes riikides on naistel väiksema tõenäosusega 
pangakonto kui meestel). Lisaks tõi paneel välja, et:  

a) naistel on raskem saada ligipääsu internetile, mobiilsetele finantsteenustele ning 
veebikaubandusele ning kontrollida oma digitaalseid ID-sid ja terviseandmeid,  

b) poliitikad peaks hõlmama naisettevõtjate ja -poliitikakujundajate suutlikkuse arendamist;  
c) tehnoloogiasektor peaks tegema tõsisemaid jõupingutusi, et kaotada lõhe naissoost 

tehnoloogiatöötajate ja juhtkonna hulgas, kaasata naisi veebipõhiste kasutustingimuste 
koostamisel ning hoida ära küberahistamist ja koduvägivalla propageerimist. 

2020. aasta septembris võttis Peaassamblee vastu ÜRO 75. aastapäeva tähistava resolutsiooni 
(A/RES/75/1), kus liikmesriigid tunnustasid tehnoloogia olulisust ülemaailmse põhiküsimusena ja 

 
33 Samas, nt para 97, 98 116, 119. 
34 UNHRC, Resolution 38/5 on „Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and 
responding to violence against women and girls in digital contexts“, 2018, võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/214/82/pdf/G1821482.pdf?OpenElement . 
35 Samas, p 11(g). 
36 UN Secretary-General, „Roadmap for Digital Coperation“, 2020 , võrgus: 
https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/general/Roadmap_for_Digital_Cooperation_9June.pdf . 
37 UN Secretary’General’s High Level Panel, „The Age of Digital Interdependence: Report of the UN Secretary’ General’s 
High Level Panel“, 2019, võrgus: https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf . 
38 Samas, p 1C ja 1D. 
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lubasid „parandada digitaalset koostööd”, et maksimeerida kasu, mida digitehnoloogia võib tuua, 
vähendades samal ajal riske. Samas dokumendis lubati „asetada naised ja tüdrukud keskmesse“, aga 
kahjuks neid teemasid koos ei käsitletud.  Seejärgselt koostas Peasekretär raporti „Our Common 
Agenda“, kus sarnaselt resolutsioonile käsitletakse nii digiaspekte kui naiste õigusi, aga enamasti mitte 
koosmõjus (erandiks digitaalne kaasamine). Raport küll mainib naisi digivaldkonna potentsiaalsete 
ohtudega kontekstis (soolõhe süvendamine, kübervägivald, järelevalve ja manipuleerimine). 39 
Rõhutatakse ka vajadust kohaldada inimõigusi küberkontekstis, aga naiste õigusi eraldi ei käsitleta. 

Naiste Staatuse Komisjon (CSW) on peamine ülemaailmne valitsustevaheline organ, mis edendab 
soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist. CSW kohtub kord aastas ning seda 
korraldab UN Women. Nende 2021-2024 tööprogrammis on planeeritud 2023. aasta prioriteetseks 
teemaks „Innovatsioon ja tehnoloogilised muutused ning haridus digiajastul soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks ning kõigi naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamiseks“.40 

CSW tööd globaalsete standardite ja normide kujundamisel toetab UN Women, mis on ÜRO soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu suurendamisele pühendutud üksus. UN Women juhib ja 
koordineerib ÜRO süsteemi tööd soolise võrdõiguslikkuse vallas ning edendab vastutust ÜRO 
süsteemi edusammude regulaarse jälgimise kaudu. Lisaks aitab UN Women liikmesriikidel 
standardeid rakendada, pakkudes tehnilist ja rahalist abi neile riikidele, kes seda taotlevad, ning loob 
partnerlusi kodanikuühiskonnaga. UN Women 2022-2025 strateegilises plaanis on kirjas, et UN 
Women kasutab digitehnoloogiaid ja innovatsiooni erinevate teemavaldkondade tulemuste 
saavutamise kiirendamiseks. 41   UN Women’i jõupingutused keskenduvad järgmistele teemadele: 
kogu tööstusharu hõlmavate meetmete ja teadlikkuse toetamine; naiste kui innovaatorite ja 
ettevõtjate toetamine; vahendite ja metoodikate väljatöötamine; naistevastase kübervägivalla 
ennetamine; ning investeerimine uuendustesse ja tehnoloogiatesse, mis edendavad soolist 
võrdõiguslikkust ning naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamist.42 Lisaks on UN Women’i fookuses 
soolise digilõhe kaotamine ning naiste osalus avalikus elus, mistõttu nad jälgivad naiste esindatust 
avalikus elus, sealhulgas küberruumis. 43 

2017. aastal lõi UN Women Globaalse Innovatsiooni Koalitsiooni Muutuste Jaoks (UN Women Global 
Innovation Coalition for Change) – dünaamiline partnerlus UN Women’i ja erasektori, akadeemia ja 
mittetulundussektori esindajate vahel – mis püüab teha kindlaks peamised takistused naiste ja 
tüdrukute edendamiseks innovatsiooni, tehnoloogia ja ettevõtluse vallas ning teha koostööd nende 
takistuste eemaldamiseks.44 Seda püütakse teha läbi viie Koalitsiooni poolt juhitud programmi: (a) 
Gender Innovation Principles, (b) She Innovates Global Programme, (c) She Innovates Campaign and 
Mentoring Programme, (d) 4Good Programme South Africa ja (e) Champions for Innovation. 

UN Women aitas korraldada 2021. aasta Põlvkondade Võrdõiguslikkuse Foorumit (Generation 
Equality Forum; kodanikuühiskonnakeskne soolise võrdõiguslikkuse teemaline ülemaailmne 

 
39 UN Secretary-General, „Our Common Agenda – Report of the Secretary-General“, 2021, võrgus: 
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/ , lk 62-63. 
40 https://www.unwomen.org/en/csw . 
41 UN Women, Strategic Plan 2022-2025, võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/22/PDF/N2118622.pdf?OpenElement, p 45. 
42 Samas. 
43 Samas, p 52, 81. 
44 Vt lähemalt võrgus: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/innovation-and-technology/un-women-global-
innovation-coalition-for-change.  
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kohtumine) ning on seal loodud tegevuskoalitsioonide 45  (Action Coalitions) sekretariaadiks. 
Muuhulgas loodi tegevuskoalitsioon tehnoloogia ja innovatsioon soolise võrdõiguslikkuse nimel 
(Action Coalition on Technology and Innovation for Gender Equality), mille ambitsioonikate 
eesmärkide hulka kuulub nt 2026. aastaks: vähendada poole võrra soolist digilõhet põlvkondade 
üleselt (kiirendades mõtestatud juurdepääsu digitehnoloogiatele ja universaalsele digikirjaoskusele), 
kahekordistada tehnoloogias ja innovatsioonis töötavate naiste osakaalu (luues uusi võrgustikke ja 
võrdlusaluseid, et muuta innovatsiooni ökosüsteeme), suurendada 50% investeeringuid 
feministlikusse tehnoloogiasse ja innovatsiooni. Samaks aastaks peaks enamik riike ja 
tehnoloogiaettevõtteid rakendama eeskirju ja meetodeid soopõhise vägivalla ja diskrimineerimise 
ennetamiseks, mis levib internetis ja tehnoloogiapõhiselt.46 Selle koalitsiooniga liitus ka Eesti.47 Eesti 
kuulub ka 2020 ellu kutsutud Euroopa Liidu digiteemalise algatuse Digital for Development Hub (D4D 
Hub) asutajaliikmete hulka, mis on samuti andnud tegevuskoalitsiooni „Tehnoloogia ja innovatsioon 
soolise võrdsuse heaks“ raames lubaduse vähendada soolist digilõhet. 

UN Women on koos erinevate partnerite käivitanud mitmeid naiste õigusi küberruumis 
puudutavaid algatusi. Näiteks 2016. aastal lõid ITU, UN Women, International Trade Centre, GSM 
Association, UNESCO ja ÜRO ülikool EQUALSi partnerluse, et võidelda soolise digilõhega (The Global 
Partnership for Gender Equality in the Digital Age). EQUALSi eesmärkideks on: (a) saavutada 2030. 
aastaks digitehnoloogiatele võrdne juurdepääs ja kasutamine, (b) võimestada naisi ja tüdrukuid 
omandama oskusi, mis aitavad neil saada 2030. aastaks nii IKT kasutajateks ja loojateks nii 
digimaailmas kui ka laiemalt STEM-valdkondades ja (c) võimestada naisi IKT juhtide, loojate ja 
ettevõtjatena 2030. aastaks. EQUALS koosneb neljast erinevast koalitsioonist: Access Coalition, 
Leadership Coalition, Skills Coalition ja Research Coalition. Access Coalitioni konkreetne eesmärk on 
vähendada internetile ligipääsu soolist lõhet 50% võrra 2030. aastaks, võttes järgnevaid samme: (a) 
internetiühenduse naistele ja tüdrukutele taskukohasemaks muutmine, (b) teadlikkuse tõstmine 
naiste ja tüdrukute internetikasutuse hüvedest, (c) Interneti juurdepääsetavuse parandamine naiste 
ja tüdrukute jaoks, (d) asjakohase, juurdepääsetava ja naistele ja tüdrukutele huvi pakkuva sisu 
arendamine ja (e) naistele ja tüdrukutele interneti kasutamise põhioskuste pakkumine.48 

Üks näide praktilisematest algatustest on African Girls Can Code Initiative, mille UN Women käivitas 
2018 koos Aafrika Liidu Komisjoni (AUC) ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liiduga (ITU). 49 
Algatuse eesmärk oli koolitada Aafrika tüdrukuid oluliste kodeerimise ja tehniliste oskuste alal. 
Esimeses etapis koolitati 600 tüdrukut, koostati juhend IKT, soo ja kodeerimise süvalaiendamise kohta 

 
45 Tegevuskoalitsioonid on oma olemuselt liidud, kuhu kuuluvad valitsus-/rahvusvahelised organisatsioonid, valitsusvälised 
organisatsioonid, erasektori ettevõtted jne, mis tegutsevad kooskõlastatult, et järgmise viie aasta jooksul anda hoogu 
muutustele oma põhilistes tegevusvaldkondades.  
46 Action Coalitions Global Acceleration Plan Executive Summary, internetis:  
https://forumgenerationegalite.fr/sites/default/files/2021-
08/Global%20Acceleration%20Plan%20for%20Gender%20Equality%20-%20Executive%20Summary.pdf , lk 20. 
47 Lisaks on Eesti Generation Equality algatuse raames liitunud tegevuskoalitsiooniga, mis keskendub ÜRO Julgeoleku 
Nõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ eesmärkide ning naiste ja tüdrukute õiguste kaitset ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist toetava humanitaarkoostöö edendamisele. 
48 Vt teiste koalitsioonide konkreetsetest eesmärkidest lähemalt: https://www.equalsintech.org/leadership , 
https://www.equalsintech.org/skills , https://www.equalsintech.org/research . 
49 UN Women Africa, „Addressing the digital gender divide in Africa through the African Girls Can Code Initiative“, võrgus: 
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/10/feature-addressing-the-digital-gender-divide-in-africa . 
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kogu kontinendi riiklikesse õppekavadesse, käivitati e-õppe platvorm ja korraldati mitmeid 
veebiseminare, et jätkata õppimist pandeemia ajal.50 

ÜRO toetab soolist võrdõiguslikkust IKT valdkonnas ka oma eriagentuuri – Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) – kaudu. Alates 1998. aastast on ITU vastu võtnud mitmeid 
resolutsioone soolise võrdõiguslikkuse ning selle süvalaiendamise edendamiseks. Esimene 
resolutsioon oli arenguriikide soo- ja telekommunikatsioonipoliitika teemal.51 Iga paari aasta tagant 
on ITU võtnud vastu ka resolutsiooni, mis käsitleb ITU-s soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ning 
soolise võrdõiguslikkuse edendamist ning naiste mõjuvõimu suurendamist telekommunikatsiooni/IKT 
kaudu.52 ITU 2020.–2023. aasta strateegiline kava sisaldab eesmärki saavutada 2023. aastaks sooline 
võrdõiguslikkus interneti kasutamises ja mobiiltelefonide omamises.53 

EUROOPA LIIT: 

Euroopa Liidu aluslepingud ega põhiõiguste harta ei sisalda viiteid naiste õiguste kaitsmisele 
küberruumis. Üks esimesi algatusi, mis ELis naisi digisfääris puudutas, oli 21. sajandi E-oskuste 
strateegia (E-Skills for the 21st Century), mis mainis vajadus julgustada naisi valima karjääri IKT-s.54 
Euroopa 2010. aasta digiarengu tegevuskavas oli kirjas eesmärk edendada noorte naiste ja 
tagasipöörduvate naiste suuremat osalust IKT-tööjõus, toetades veebipõhiseid koolitusressursse, 
mängupõhist e-õpet ja suhtlusvõrgustikke. Samas ei sisaldanud 2015. aasta digitaalse ühtse turu 
strateegia ega selle 2017. aasta rakendamise vahekokkuvõte viiteid soolisele võrdõiguslikkusele või 
naiste õigustele digisfääris.55 Hiljem on siiski naiste õiguste aspekt digivaldkonda sisse toodud.  

2019. allkirjastati ministrite deklaratsioon naiste osalemise kohta digivaldkonnas, millega riigid 
lubasid:  

a) koostada riiklikud strateegiad, et julgustada naiste osalust digivaldkonnas,  
b) edendada positiivset kuvandit naistes digivaldkonnas,  
c) luua Euroopa tüdrukute ja naiste IKT päeva,  
d) stimuleerida ettevõtteid võitlema soolise diskrimineerimisega tööl,  
e) edendada digiküsimustega tegelevate juhatuste, komisjonide ja organite sooliselt 

tasakaalustatud koosseisu ja  
f) täiustada seiremehhanisme ja andmete kogumist, et seada paremad sihtmärgid.56  

 
50 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/feature-addressing-the-digital-gender-divide-in-africa  
51 ITU, „Gender and Telecommunication Policy in Developing Countries“, 1998, võrgus: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Documents/Resolutions/WTDC%20Valetta%20Res-7.pdf . 
52 Nt ITU, „Mainstreaming a gender perspective in ITU and promotion of gender equality and the empowerment of women 
through telecommunications/information and communication technologies“, 2018, võrgus: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Digital-Inclusion/Documents/Resolutions/RESOLUTION%2070%20(REV.%20DUBAI,%202018).pdf . 
53 ITU, „Connect 2030 – Goals and Targets“, võrgus: https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-
2030-agenda.aspx . 
54 Euroopa Komisjon, „EU : e-skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs“, 2007, võrgus: 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/business-and-competition/document/eu-e-skills-21st-century-fostering-
competitiveness-growth-and-jobs . 
55 Euroopa Komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192), võrgus: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ET ja Euroopa Komisjoni 10. mai 
2017 teatis digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta „Ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile“, 
võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0228&from=ET . 
56 Vt lähemalt https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-boost-participation-women-digital . 
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Kõige põhjalikumalt käsitleb naiste õiguste edendamist ja kaitsmist küberruumis Euroopa 
Parlamendi 2021. aasta jaanuaris vastu võetud resolutsiooni soolise digilõhe kaotamise ja naiste 
osaluse kohta digitaalmajanduses. 57  Selles kutsub parlament komisjoni ja liikmesriike üles 
„ühtlustama digitaalse ülemineku edendamise meetmed liidu soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkidega“, rahastama programme, mille „eesmärk on muuta STEM-valdkonnas õppimine ja 
töötamine tütarlaste ja naiste jaoks ligitõmbavamaks, luua ettevõtlusprogramme, mis rahastaksid 
naisi ja tütarlapsi, kes käivitavad tehnoloogiaprojekte või uusi ettevõtteid, töötada välja strateegiad, 
mille eesmärk on suurendada tüdrukute ja naiste e-kaasatust ning digitaalset rahalist kaasatust STEMi, 
tehisintellekti ning teadus- ja innovatsioonisektoriga seotud valdkondades, ning võtta vastu 
mitmetasandiline lähenemisviis soolise erinevusega tegelemiseks digitaalsektori kõigil haridus- ja 
tööhõivetasemetel“. Lisaks kutsutakse komisjoni üles „jätkama digitaalses tegevuskavas, Euroopa 
digitaalses strateegias ning muudes digitaliseerimisoskuste ning hariduspoliitika ja algatuste 
valdkondades IKT-sektori tõsise soolise ebavõrdsuse käsitlemist konkreetsete meetmetega, mille 
eesmärk on eelkõige suurendada naiste ja tütarlaste osalust selles sektoris“ ning „tagama digiteenuste 
õigusakti ja kõigi tulevaste digitaalvaldkonnaga seotud ettepanekute soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist“.58  Resolutsioon käsitleb detailselt erinevaid valdkondi nagu haridus, tööhõive ja 
ettevõtlus, kultuuri-, meedia- ja audiovisuaalsektor, naiste ühiskondliku, poliitilise ja majandusliku 
mõjuvõimu suurendamine, andmete kogumine, kübervägivald ja sooline võrdõiguslikkus 
arengupoliitikas. 

Euroopa Parlament oli eelnevalt võtnud vastu kaks põhjalikku resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul (2016 ja 2018). 2016. aasta resolutsioonis 
nõudis parlament tungivalt, et „komisjon ja nõukogu kasutaksid täielikult infoühiskonna, IKT ja 
interneti potentsiaali, et edendada naiste mõjuvõimu, naiste õigusi ja vabadusi ning soolist 
võrdõiguslikkust“ ning „lisaks tulevasse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiasse 2016–2020 
konkreetsed meetmed, et toetada naiste integreerimist ja osalemist infoühiskonnas“. Resolutsioon 
käsitles täpsemalt e-kaasamist, tööturgu, haridust ja koolitust, ettevõtlust ning kübervägivalda.59  

2018. aasta resolutsioon on lühem ja pehmemalt sõnastatud (kordagi pole kirjas, et parlament „nõuab 
tungivalt“ nagu eelneva resolutsiooni puhul). Muuhulgas „kutsub“ parlament „ELi ja liikmesriike üles 
arendama, toetama ja rakendama ÜRO ja selle organite edendatavaid meetmeid..., et püüelda naiste 
mõjuvõimu suurendamisele digitaalajastul nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil“, „palub“ 
„komisjonil ja liikmesriikidel tegelda soolise ebavõrdsusega IKT-sektoris“ ja teha „kättesaadavaks 
rahastamisvahendid ..., et edendada ja toetada naisettevõtjaid, eriti tööstuse digiülemineku raames“. 
Lisaks „ergutab“ parlament „liikmesriike toetama ja võtma meetmeid, millega muu hulgas 
arendatakse soolist võrdõiguslikkust edendavat internetisisu ning juurdepääsu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja selle kasutamisele, et võidelda soolise diskrimineerimisega 
sellistes valdkondades nagu sooline vägivald ning töö- ja eraelu tasakaalu saavutamine.60 

 
57 Euroopa Parlamendi 21. jaanuari 2021. aasta resolutsioon soolise digilõhe kaotamise ja naiste osaluse kohta 
digitaalmajanduses (2019/2168(INI)), võrgus: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_ET.pdf . 
58 Samas, p 1 ja 2. 
59 Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 
kohta digitaalajastul (2015/2007(INI)), võrgus: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5968e70a-1697-
11e8-9253-01aa75ed71a1/language-et . 
60 Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2018. aasta resolutsioon naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta 
digitaalvaldkonna kaudu (2017/3016(RSP)) , võrgus: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-
0102_ET.pdf . 
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Euroopa Komisjoni 2020-2025. aasta soolise võrdõiguslikkuse strateegia üldeesmärk on saavutada 
2025. aastaks sooliselt märksa võrdsem Euroopa. Strateegia sisaldab mitmeid digiaspekte.61 Näiteks 
kavatseb komisjon naiste turvalisuse kaitseks internetis aidata töötada välja uut raamistikku 
internetiplatvormidevaheliseks koostööks (tuginedes ELi internetifoorumi raames toimuvale 
koostööle, mille tulemusena on võetud vastu ELi internetis leviva vihakõne vastase võitluse 
tegevusjuhend). Komisjon plaanib ajakohastada digiõppe tegevuskava (et see arvestaks naiste ja 
tüdrukute õiguste aspekte) ning rakendada ministrite deklaratsiooni naiste osalemise kohta 
digivaldkonnas; lisaks kavatseb komisjon  süstemaatilisemalt kasutada naiste digivaldkonnas 
osalemise tulemustabelit (Women in Digital Scoreboard, mis hindab 12 näitaja alusel liikmesriikide 
tulemusi interneti kasutamise, internetikasutajate oskuste, spetsialistioskuste ja tööhõive valdkonnas; 
vt 2021 aasta liikmesriikide tulemusi jooniselt).   

 

 

 

 

 

 

 

Strateegia kinnitab, et  soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamiseks on oluline arvestada 
soolist perspektiivi kõigis ELi poliitikameetmetes ja protsessides, kaasa arvatud digiüleminekul. 
Teistest algatustest väärib märkimist Komisjoni plaan algatada teavituskampaania, mille eesmärk on 
võidelda soostereotüüpide vastu.62  Ka teadusrahastuse programmis „Euroopa horisont“ on kavas 
pakkuda vaatenurki ja lahendusi soostereotüüpide kaotamiseks kõigist sotsiaal-, majandus- ja 
kultuurivaldkondadest ning võimaliku soolise kallutatuse kõrvaldamiseks tehisintellektist.  

Oluline on ka see, et EL plaanib jätkata soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamist 
oma rahvusvahelistes partnerlustes, poliitilistes ja inimõigustealastes dialoogides kolmandate 
riikidega, ELi kaubanduspoliitikas ning ELi naabrus- ja laienemispoliitikas. Lisaks kaasatakse sooga 
seotud meetmed konflikti- ja hädaolukordades võetavatesse ELi meetmetesse. ELi uus soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise tegevuskava välistegevuses 2021–2025 (GAP 
III) sisaldab osa „digivõimaluste kasutamine naiste mõjuvõimu suurendamiseks“, kus on kirjas 
järgmised meetmete eesmärgid: 

• „parandada tütarlaste ja naiste juurdepääsu taskukohasele, kättesaadavale, ohutule ja 
turvalisele digitaalsele ühenduvusele ning jõuda ka maapiirkondadesse ja ääremaadele;  

 
61 Euroopa Komisjon, Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025, võrgus https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ET . 
62 Vt lähemalt: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu-4-gender-equality-together-against-
gender-stereotypes-and-gender .  
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• edendada koolis tütarlastele digikirjaoskuse andmist ning töö ja ettevõtlusega seotud 
digioskuste omandamist, püüdes samal ajal mõjutada soolisi norme ja stereotüüpe, mis 
suunavad naisi ja tütarlapsi tehnoloogiast eemale;  

• toetada naissoost digitaalvaldkonna uuendajaid ja digiettevõtjaid mitmetes 
tööstusökosüsteemides, et ehitada üles kaasav digitaalmajandus, näiteks selliste avaliku ja 
erasektori partnerluste abil nagu Rahvusvaheline Finantskorporatsioon, ning kaotada sooline 
digilõhe suurtes tehnoloogiaettevõtetes;  

• toetada avaliku ja erasektori teenuste osutamist sooteadlike digikanalite, tehnoloogiate ja 
teenuste (nt e-valitsus, digitaalsed finantsteenused) kaudu, mis edendavad naiste ja tütarlaste 
kaasamist ja nende osalemist ühiskonnas“.63 

Euroopa Liidu Nõukogu töö naiste õigustega digisfääris on olnud piiratum. Näiteks ei jõudnud 
nõukogu 2018. detsembris üksmeelele nõukogu järelduste „Sooline võrdõiguslikkus, noored ja 
digitaliseerimine“ suhtes. 64  Aasta hiljem kutsus nõukogu Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles 
„analüüsima digitaliseerimise mõju soolisele võrdõiguslikkusele tööelus ning võtma seda arvesse 
tulevase poliitika kujundamisel. Suurendama jõupingutusi, et hõlbustada elukestvat õpet ning oskuste 
ja pädevuste omandamist, et vastata digitaliseerimisest ja uutest töövormidest tulenevatele 
väljakutsetele ja kasutada ära nende pakutavad võimalused. Jätkama tõhusate meetmete 
rakendamist, et käsitleda soolist eristamist hariduses ja koolituses kõikidel tasanditel, edendades 
võrdset juurdepääsu kõikidele haridusvaldkondadele ning eelkõige hõlbustades naiste ja tütarlaste 
juurdepääsu loodusteadustele, tehnoloogiale, inseneriteadustele ja matemaatikale ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale“.65 

Euroopa Liidu organite poolt (või nende tellimisel) on naiste õiguste edendamist ja kaitset digisfääris 
põhjalikult uuritud. Märkimist väärivad nt: Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi 2015. 
aasta põhjalik analüüs naiste mõjuvõimu suurendamise kohta internetis66, 2018. aasta uuring soolise 
digilõhe aluspõhjuste ja võimalike lahenduste kohta naiste ja tüdrukute suuremaks digitaalseks 
kaasamiseks67  ja 2018. aasta uuring naistevastase kübervägivalla ja vaenukõne kohta internetis.68 
Lisaks tellis Euroopa Parlament uuringu naiste hariduse ja tööhõive kohta teaduses, tehnoloogias ja 
digimajanduses (sealhulgas tehisintellekt ja selle mõju soolisele võrdõiguslikkusele), mis avaldati 
2020.69 

 
63 ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas tegevuskava (GAP III) – ambitsioonikas tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
mõjuvõimu suurendamiseks ELi välistegevuses, 2020, võrgus: 
 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_et.pdf . 
64 Euroopa Liidu Nõukogu, „Sooline võrdõiguslikkus, noored ja digitaliseerimine“ - Eesistujariigi järeldused, 2018, võrgus: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15308-2018-INIT/et/pdf . 
65 Euroopa Liidu Nõukogu, „Sooliselt võrdõiguslikud majandused ELis: edasised sammud“, 2019, võrgus: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/et/pdf . 
66 Euroopa Parlament, „Empowering women on the Internet“, võrgus: 
https://eige.europa.eu/docs/2037_IPOL_IDA(2015)536473_EN.pdf . 
67 Euroopa Parlament, „The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls“, 
2018, võrgus: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf . 
68 Euroopa Parlament, „Cyber violence and hate speech online against women“, 2018, võrgus: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ccedce6-c5ed-11e8-9424-01aa75ed71a1 . 
69 Euroopa Parlament, „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality“, võrgus: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)651042 . 
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EL lõi 2006. aastal Euroopa tasandil väga olulise Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (European 
Institute for Gender Equality – EIGE), mis kogub, analüüsib ja levitab andmeid ja teavet soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustes. 70  EIGE tegutseb Euroopa Liidu poliitikate ja algatuste raamistikus 
autonoomse asutusena.  

EUROOPA NÕUKOGU: 

Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioonis on kaks naiste ja internetiga seonduvat artiklit.71 Esiteks 
artikkel 34, mis kohustab konventsiooniosalisi keelustama jälitamist, sealhulgas küberjälitamist. 
Teiseks artikkel 17, mis keskendub erasektori ja meedia osalusele naistevastase vägivalla vastu 
võitlemises. See artikkel kohustab riike julgustama erasektorit, IKT-sektorit ja meediat, et nad: (a) 
osaleks naistevastase vägivalla ennetamise poliitika väljatöötamises ja elluviimises ja (b) kehtestaks 
juhiseid ja standardeid, mis suurendaks naiste väärikuse austamist ning aitaks kaasa naistevastase 
vägivalla ärahoidmisele. Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastane konventsioon (Budapesti 
konventsioon)72 ei käsitle naiste õiguste aspekte. 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on vastu võtnud ka erinevaid soovitusi, mis käsitlevad teatud 
naiste õiguste digiaspekte. Nt 2013. aasta soolise võrdõiguslikkuse ja meedia soovitus rõhutas,  et 
naistel peaks olema meestega võrdne nähtavus, mõjuvõim, vastutus ja osalus meedia- ja 
kommunikatsioonisektoris. 73  Soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks peaksid liikmesriigid kujundama 
õigusraamistiku, mis austab inimväärikuse põhimõtet ja soolise diskrimineerimise keeldu meedias. 
Meediaorganisatsioonidel soovitatakse vastu võtta sisemised soolise võrdõiguslikkuse juhised, vältida 
soostereotüüpide kasutamist ning püüelda naiste ja meeste tasakaalustatud osalemise poole 
meedias, sealhulgas juhtivatel ametikohtadel. 

Oluline on ka 2019. aasta seksismi vastu võitlemise soovitus, mis sisaldab seksismi esimest 
määratlust rahvusvahelisel tasandil: mis tahes tegu, žesti, pilt, öeldud või kirjutatud sõnu, tava või 
käitumist kas väljaspool võrgukeskkonda või võrgukeskkonnas, avalikus või erasfääris, mis põhineb 
ideel, et isik või isikute grupp on oma soo tõttu alaväärtuslik.74 Soovituses rõhutatakse seost seksismi 
ja naistevastase vägivalla vahel ning nõutakse, et liikmesriigid tegeleksid seksismiga muuhulgas keele- 
ja suhtlusvaldkonnas; internetis ja sotsiaalmeedias; meedias, reklaamis ja muudes 
kommunikatsioonimeetodites. Soovituse kohaselt peavad riigid jälgima poliitika elluviimist riiklikul 
tasandil ja andma korrapäraselt aru Euroopa Nõukogule. 

 
70 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, 
võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1922&from=EN . 
71 RT II, 26.09.2017, 2, konventsiooni tekst võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/226092017002 . 
72 RT II 2003, 9 , 32, konventsiooni tekst võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/550359 . 
73 Euroopa Nõukogu, „Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers on gender equality and the media“, 
võrgus: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-
/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2013-1-of-the-committee-of-ministers-to-member-
states-on-gender-equality-and-media-adopted-by-the-committee-of-ministers-on-10-
j?_101_INSTANCE_aDXmrol0vvsU_viewMode=view/ . 
74 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee, „Recommendation Rec(2019)1 on preventing and combating sexism“, võrgus: 
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism/168094d894 . 
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Euroopa Nõukogul on ka interneti haldamise strateegia, mille 2016–2019 versioon sisaldas  üleskutset 
võtta meetmeid, et kaitsta kõiki, eriti naisi ja lapsi, võrgus toimuva väärkohtlemise, sealhulgas 
küberjälitamise, seksismi ja seksuaalvägivallaga ähvardamise eest.75 

MAJANDUSLIKU KOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOON (OECD) 

OECD-l tegevuse 27 teemavaldkonna hulgas ei ole eraldi soolise võrdõiguslikkuse või naiste õiguste 
teemat. See peegeldab fakti, et süstemaatiliselt ja kõrgetasemeliselt antud teemaga organisatsioon 
ei tegele. Küll aga on OECD teiste valdkondade tegevuses käsitletud naiste õiguste aspekte, ka 
digiaspektidega seonduvalt. Lisaks on OECD arengukoostöö direktoraadis üheks 23st 
teemavaldkonnast areng ja sooküsimused, mille töö võib omada kokkupuuteid digisfääriga, aga digi-
aspekte ametlike ülesannete hulgas seda ei ole.  

OECD on loonud kasuliku tööriista, mida saab soolise digilõhe käsitlemiseks rakendada: Going Digital 
Toolkit – digitaliseerumisega seonduvate indikaatorite kogum, milles on ka indikaatorid soolise 
võrdõiguslikkuse kohta (internetikasutuse digilõhe ja naiste protsent 16-24 aastastest, kes oskavad 
programmeerida). 76  Lisaks sisaldab see poliitikaanalüüse ja juhiseid, et aidata riikidel parandada 
olemasolevat soolist ebavõrdsust. Muuhulgas on materjalide hulgas põhjalik analüüs Bridging the 
Digital Gender Divide77, mis lisaks probleemidele käsitleb võimalusi, mis digisfäär ja internet naiste 
õiguste edendamiseks pakuvad, ning naiste töö digitaalse tuleviku poliitikaanalüüs.78  

OECD 2021. aasta teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni väljavaate aruanne rõhutab, et praegune 
akadeemiline süsteem diskrimineerib naisi ja mitmeid sotsiaalseid rühmi, mis põhjustab teadustööjõu 
mitmekesisuse puudumise (eriti tehnoloogia valdkonnas).79 

OECD käsitleb enamasti naiste õiguste (digi)majandusega seonduvaid aspektide (nagu haridus, töö, 
ettevõtlus). 

EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖORGANISATSIOON (OSCE) 

OSCE tegeleb küll nii võrdõiguslikkuse kui digisfääri teemadega, aga mitte nende kahe teemaga 
koos. OSCE soolisevõrdõiguslikkuse tegevuse eesmärk on  integreerida sooline võrdõiguslikkus 
poliitikatesse ja tavadesse, et edendada rahu, jätkusuutlikku demokraatiat ja majandusarengut.80 Ning 
digipoliitika tegevuse eesmärk on suurendada küber-/IKT turvalisust, et vähendada IKT kasutamisest 
tulenevaid riikidevahelisi konflikte.81 

Üks vähestest dokumentidest, mis ühendab antud valdkonnad on OECD ministrite nõukogu 2018. 
aasta otsus naistevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta, kus rõhutatakse 

 
75 Euroopa Nõukogu, „Internet Governance Strategy 2016-2019“, võrgus: https://www.coe.int/en/web/freedom-
expression/igstrategy . 
76 Vt OECD Going Digital Toolkit, võrgus: https://goingdigital.oecd.org/dimension/society . 
77 OECD, „Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate“, võrgus: https://www.oecd.org/digital/bridging-
the-digital-gender-divide.pdf . Vt ka OECD, „The ROle of Education and Skills in Bridging the Digital Gender Divide“, 2019, 
võrgus: https://www.oecd.org/sti/education-and-skills-in-bridging-the-digital-gender-divide-evidence-from-apec.pdf . 
78 Võrgus: https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf . 
79 OECD, „Science, Technology and Innovation Outlook“, 2021, võrgus: https://www.oecd.org/innovation/oecd-science-
technology-and-innovation-outlook-25186167.htm . 
80 Vt lähemalt OSCE soolise võrdõiguslikkuse valdkonna tööst: https://www.osce.org/gender-equality . 
81 Vt lähemalt OSCE küberturvalisuse valdkonna tööst: https://www.osce.org/cyber-ict-security . 
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vajadust tegeleda naistevastase vägivalla digiaspektidega. 82  Muuhulgas soovitatakse 
teavituskampaaniate korraldamist ning IKT-ettevõtetega koostööd, et vähenda digitehnoloogiate 
kaudu ellu viidud vägivalda  või ahistamist. 

WTO 

WTO töö e-kaubanduse valdkonnas 83  omab mõningaid kokkupuutepunkte naiste õiguste 
digiaspektidega, aga organisatsioon süstemaatiliselt teemaga ei tegele. Organisatsioon on lähiajal 
suurendanud naiste õiguste fookust kaubanduse valdkonnas. 2020. sügiselt loodi kaubanduse ja 
soolise võrdõiguslikkuse töörühm, et aidata kaasa WTO eesmärgile suurendada naiste osalust 
ülemaailmses kaubanduses (WT/L/1095/Rev.1).84 Lisaks käivitas WTO sekretariaat 2021. aasta mais 
WTO soolise võrdõiguslikkuse uurimiskeskuse (Gender Research Hub), et süvendada arusaamist 
kaubanduse mõjust naistele ja soolisele võrdõiguslikkusele. Keskus toimib teadmiste kogumise 
platvormina, kus jagatakse uusimaid uuringuid. Uuringute hulgas on ka digi-aspekte käsitlevaid 
dokumente (näiteks digikaubanduse ajastuga kohanemise kohta).85 

INTERNETIVABADUSE KOALITSIOON 

FOCi tegevus hõlmab muuhulgas digitaalse kaasamise valdkonda. 2020 aastal võeti vastu 
ühisavaldus digitaalse kaasamise kohta, mis küll naiste õigustega spetsiifiliselt ei tegelenud – naised 
on mainitud kahes kohas (seoses diskrimineerimisega ning sotsiaalsete normidega, mis takistavad 
naistel IKT kasutamist).86 FOC-i dokumentides mainitakse pigem haavatavaid rühmi üldiselt ning 
naiste õigustele eraldi tähelepanu ei pöörata. 

 

RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Riigid viivad valdkonnas tegevusi läbi põhiliselt kolmel viisil: (a) rahvusliku tasandi algatused, (b) 
algatused teistes riikides või piirkondades ning (c) spetsialiseerunud organisatsioonide rahaline 
toetamine.  

PARIMAD PRAKTIKAD 

Kuna enamik riike on võtnud endale rahvusvahelisi kohustusi võrdõiguslikkuse edendamiseks, siis 
on riiklikud algatused antud valdkonnas väga levinud. Riigid on seetõttu sisse viinud ka muudatusi 
oma õiguskordadesse, et tagada naiste õiguste kaitse digisfääris. Näiteks Argentiina 
karistusseadustikku muudeti ning see reguleerib ka küberkuritegevust ja küberahistamist.87 Riikides 

 
82 OSCE, Decision No. 4/18 on Preventing and Combating Violence against Women, 2018, võrgus: 
https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/406019.pdf . 
83 Vt WTO e-kaubanduse valdkonna kohta: https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm . 
84 WTO, „Interim Report Following the Buenos Aires Joint Declaration on Trade and WOmen’s Economic Empowerment“, 
2020, võrgus: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/1095R1.pdf&Open=True . 
85 WTO (toimetaja Maarten Smeets), „Adapting to the Digital Trade Era: Challenges and Opportunities“, 2021, võrgus: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/adtera_e.pdf . 
86 FOC, „Joint Statement on Digital Inclusion“, 2020, võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/wp-
content/uploads/2021/06/FOC-Joint-Statement-on-Digital-Inclusion.pdf . 
87 Argentiina (Oscar Raul Puccinelli) vastus küsimustikule; viitab Law 26,388. Cybercrime. Modification of the Penal Code 
(incorporates crimes committed by computer means into the Penal Code), Law 26.904. Cyberbullying. Incorporation to the 
Penal Code (incorporates cyberbullying or grooming as a crime into the Penal Code). 
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on loodud ka erinevaid spetsialiseerunud ametikohti antud teemaga tegelemiseks. Näiteks Sloveenia 
asutas avaliku halduse ministeeriumi juurde naiste digivaldkonna kontaktpunkti.88 Aga kõige rohkem 
näiteid leiab erinevatest programmidest ja algatustest. Näiteks 2021. veebruaris kuulutas Belgia välja 
avaliku projektikonkursi, millega toetatakse COVID-19 pandeemiast mõjutatud naisettevõtjaid, 
sealhulgas pakkudes tuge digitaliseerimiseks. 89  Lisaks valitsuste tegevusele on ka mitmeid 
eraalgatuslikke initsiatiive, mis on olnud väga edukad. Nt on Rootsis Women in Tech Sweden, on naiste 
positsiooni tehnoloogiavaldkonnas edendav MTÜ, mida toetab enam kui 20 kõrge profiiliga ettevõtet 
ning kus on umbes 14 000 liiget. Taanis on DigiPippi algatus – sotsiaalne digikogukond 7–13-aastastele 
tüdrukutele, kes soovivad õppida tundma tehnoloogiat, IT-d ja digivõimalusi. Sarnane algatus on 
Leedus – bit&Byte, mis ühendab iganädalaste tundide kaudu tehnoloogiaspetsialistid ja õpetajad 7–
12-aastaste lastega (ning on jõudnud juba 18 000 Leedu lapseni).90  

Põnev algatus, mis kasutab digitehnoloogiat naiste õiguste kaitsmise edendamiseks, leidis aset 
Moldovas. UN Women katsetas virtuaalreaalsuse kasutamist politseinike koolitamiseks seoses 
naistevastase vägivallaga võitlemise protokollidega. Loodi rakendus, mis simuleeris reaalseid olukordi 
(nt politsei reageerimine koduvägivalla kõnele). See võimaldas politseiametnikel harjutada oma 
reageerimist simuleeritud olukordades ilma tegelike tagajärgedeta.91  

On ka näiteid regionaalsetest initsiatiividest. Bosnias ja Hertsegoviinas töötas OneWorld Platform for 
Southeast Europe välja piirkondliku näidisalgatuse Women Rock IT, mis tõi kokku naised Bosniast ja 
Hertsegoviinast, Serbiast, Horvaatiast, Põhja-Makedooniast ja Montenegrost ning koolitas neid naiste 
õiguste ja digiohutuse kohta. Koolituse eesmärk oli esitleda turvamehhanisme, rõhutada interneti 
privaatsuse olulisust ning analüüsida piirkonna naistevastast kübervägivalda.92 Läänemere piirkonnas 
on Leedu Women Go Tech mentorluse programm koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga loonud 
Norden projekti, et tuvastada, millised on rohujuuretasandi sotsiaalsed algatused, mis julgustavad 
naisi tehnoloogiasektoris osalema, eesmärgiga luua partnerlusvõrgustik kogu Läänemere piirkonnas. 
Projekt aitab jagada kogemusi ja teadmisi eri organisatsioonide vahel, tuua häid näiteid ja lõpuks 
laiendada neid algatusi Läänemere ja Põhjamaade riikides ning nende vahel. 

Lisaks on mitmed riigid juba võtnud samme ja kaasanud naiste õiguste digiaspekte oma 
välispoliitikasse ning viinud ellu erinevaid rahvusvahelisi programme ja algatusi. Näiteks 
Ühendkuningriigid (täpsemalt nende rahvusvahelise arengu osakond) algatas 2013. projekti Making 
Ghanaian Girls Great (MGCubed), mis oli Ghana esimene interaktiivne kaugõppeprojekt, mis kasutas 
tipptehnoloogiat ja multimeedia sisu, et enam kui viiele tuhandele õpilasele Ghana 
puudustkannatavatest koolidest pakkuda kvaliteetset õpet. MGCubed kasutas päikeseenergial ja 
satelliitide-kaudu töötavat kaugõppe infrastruktuuri, et pakkuda õpilastele, õpetajatele, 

 
88 Sloveenia valitsus, „Digitalisation of Society“, valitsuse kodulehekülg: https://www.gov.si/en/topics/digitalisation-of-
society/ . 
89 Euroopa Komisjon, „Protecting Fundamental Rights in the Digital Age- 2021 Annual Report on the Application of the EU 
Charter of Fundamental Rights“, võrgus: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179442_ann_rep_en_0.pdf, lk 
22. 
90 Vt lähemalt erinevate algatuste kohta võrgus: https://womengotech.com/app/uploads/2021/09/ICT-workforce-in-
Europe-and-its-gender-challenge.pdf . 
91 ITU, „Digitally Empowered Generation Equality: Women, girls and ICT in the context of COVID-19 in selected Western 
Balkan and Eastern Parnternship countries“, 2021, võrgus: 
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/5/Digitally%20empo
wered%20Generation%20Equality-min.pdf , lk 52. 
92 Samas. 
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kogukondadele ja valitsusametnikele interaktiivseid õppeseansse.93 Saksamaa, olles G20 eestistujaks, 
algatas #eSkills4Girlsi, mis on veebipõhine platvorm teabe, heade tavade ja projektide kogumiseks ja 
levitamiseks, eesmärgiga suurendada ülemaailmselt naiste ja tüdrukute juurdepääsu digimaailmale.94 
2021. aasta lõpus algatasid USA ja Taani uue ülemaailmse partnerluse, et võidelda soopõhise 
küberahistamise ja väärkohtlemise vastu (Global Parnership for Action on Gender-Based online 
Harassment and Abuse) koos partneritega rahvusvahelistest organisatsioonidest, akadeemiast ja 
erasektorist.95  

USA välisabi poliitika üks eesmärke on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste võimestamine 
üle maailma. Välisabiga tegeleb eraldi amet –  USAID – kus on eraldiseisev digiarengu meeskond 
(Digital Development Team), kelle fookuses on kõigi naiste kaasamise saavutamine. Kaasamiseks on 
vajalik nii kättesaadav mobiilne internetiühendus kui ka võime pakutavaid teenuseid endale lubada, 
neid väärtustada ja kasutada. USAID-i tegevus hõlmab nii lihtsalt algatuste rahastamist kui ka sisulist 
panustamist. Näiteks Nigeerias ja Keenias teeb USAID koostööd organisatsioonidega NetHope, Intel 
Corporation, World Pulse, World Vision, UN Women ja Women in Technology in Nigeria, et arendada 
digioskusi interneti mitmekülgseks kasutamiseks 600 000 noorel naisel programmi Women and the 
Web kaudu.	96 

Üks efektiivne viis inimõigusdiplomaatia elluviimiseks antud valdkonnas on toetada 
organisatsioone, mis on spetsialiseerunud ja pühendunud naiste õigustele ning viivad ellu praktilisi 
programme üle maailma.  Mitmed organisatsioonid ja ettevõtted on välja töötanud initsiatiive, mis 
fokuseerivad kindlale naiste õiguste valdkonnale. Rohkelt leiab näiteid algatustest, mis keskenduvad 
tüdrukute (digi)haridusele, kuna see on üks parimaid viise nende võimestamiseks ning elujärje ja 
tulevikupotentsiaali parandamiseks. Näiteks pakub Rumie odavat haridusrakendust, mida saab ka 
võrguühenduseta kasutada.97 Selliste rakenduste abil õpitakse nii ainesisu kui ka digioskusi.  Rumie on 
käivitanud kampaania Mighty Girls uue veebirakenduse arendamiseks. Learning Equality on 
arenguriikides kasutamiseks loonud erinevaid vahendeid nagu Kolibri (avatud lähtekoodiga 
haridustööriistade komplekt) ja KA Lite, Khan Academy võrguühenduseta versioon. Märkimisväärne 
on ka Girls who Code - rahvusvaheline MTÜ, mille eesmärk on toetada ja suurendada naiste arvu 
arvutiteaduses, õpetades tüdrukutele kodeerimist ja muid digioskusi. 

KITSASKOHAD 

Suurim puudus on enamasti süstemaatilise lähenemise puudumine. Algatused ja kampaaniad on 
lühiajalised ja ühekordsed, seega pikaajalist mõju ei taga. Lisaks on mõnes riigis küll võetud 
rahvusvahelisi kohustusi, kuid nende rakendamiseks ei ole konkreetseid samme astutud. Näiteks 
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Gruusia on kõik 
allkirjastanud Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse Budapesti konventsiooni ning Istanbuli 

 
93 Loe täpsemalt projekti kohta: https://www.wise-qatar.org/project/making-ghanaian-girls-great-uk/ . 
94 Vt lisaks: https://www.mofa.go.jp/files/000272284.pdf . 
95 Vt lähemalt Valge Maja koduleheküljelt, võrgus: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/12/08/fact-sheet-the-biden-harris-administration-is-taking-action-to-restore-and-strengthen-american-
democracy/ . 
96 USAID, „Closing the Digital Gender Gap“, võrgus: 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/closing_the_digital_gender_gap.pdf . 
97 Rumie kohta rohkem infot on saadaval nende koduleheküljel: https://about.rumie.org . 
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konventsiooni (milles mainitakse naistevastast kübervägivalda ja vihakõne), aga nad ei ole riigisiseselt 
välja töötanud terviklikku õigusraamistikku probleemi käsitlemiseks.98 

Kuigi Bosnia ja Hertsegoviinas on iga neljas naine kogenud vägivalda internetis või SMS-i teel, 
puuduvad õiguslikus raamistikus õiguskaitsevahendid tehnoloogia abil ellu viidud vägivalla ohvritele; 
politsei on halvasti informeeritud ja mitte abivalmis, valdkonna õiguseksperte on vähe ning tsiviilhagi 
algatamine liiga kulukas. Selle probleemi lahendamiseks käivitati 2017. aastal kriminaalkoodeksi 
muutmise algatus, et luua õiguslik raamistik internetivägivalla karistamiseks. See aga ei õnnestunud.99  

On ka näiteid, kuidas positiivsed ja üldjoontes edukad algatused võivad kaasa tuua negatiivseid 
tagajärgi. UN Women’i esindus Albaanias, Gruusias, Serbias ja Montenegros on töötanud välja või 
toetanud erinevaid mobiilirakendusi, mis aitavad naistel tugiteenustele ligi pääseda. Kui Montenegros 
COVID-19 pandeemia ajal käivitati rakendus „Ole ohutu” (Be Safe), tekitas see suurt huvi ja seda laaditi 
alla 700 000 elanikuga riigis umbes 5000 korda. See käivitas olulise arutelu teemal privaatsus ja 
andmete kuritarvitamine. Näiteks toodi välja probleem, et rakenduse geograafilise asukoha 
määramise funktsiooni saab ära kasutada naiste jälgimiseks ja neile kahju tekitamiseks. Seetõttu 
eemaldas UN Women selle funktsiooni ja lihtsustas rakendust nii, et selle põhiväärtuseks jäi  naistel 
diskreetselt abi kutsumise võimaldamine.100 

On selgunud, et riikide tegevus soolõhe vähendamisel ühes valdkonnas ei pruugi omada mõju teises 
valdkonnas. Uurijad on avastanud, et eksisteerib IKT soolise võrdõiguslikkuse paradoks – kõrge 
soolise võrdõiguslikkuse tasemega riikides on kesk- ja kolmanda taseme hariduses ühed suurimad 
STEM valdkonna soolised lõhed. See on paradoksaalne, sest sooliselt võrdväärsemad riigid pakuvad 
tüdrukutele ja naistele võrdsemaid haridus- ja mõjuvõimuvõimalusi ning üldiselt edendavad tüdrukute 
ja naiste osalemist STEM-valdkondades, et kaotada soolised lõhed.101 

 

ARENGUSUUNAD 

Nagu ülalolevast selgub, on naiste õiguste digiaspektid viimase 5-10 aasta jooksul aina enamatesse 
aruannetesse ja poliitikadokumentidesse jõudnud nii globaalsel kui regionaalsel tasandil. Rõhutatakse 
soolise võrdõiguslikkuse olulisust (ka majanduslikku) antud kontekstis ja järjepidevalt tuuakse välja 
probleemkohad nagu digilõhe, kübervägivald ja naiste vähene osalus IKT valdkonnas. Samas 
konkreetseid õiguslikke kohustusi riikidele on antud valdkonnas on väga vähe ning 
poliitikadokumentide sõnastus jääb üldsõnaliseks. Seega on oluline, et riikide ja organisatsioonide 

 
98 ITU, „Digitally Empowered Generation Equality: Women, girls and ICT in the context of COVID-19 in selected Western 
Balkan and Eastern Parnternship countries“, 2021, võrgus: 
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/5/Digitally%20empo
wered%20Generation%20Equality-min.pdf , lk 49. 
99 Samas , lk 48. 
100 Samas , lk 50. 
101 Loe paradoksist lähemalt UNESCO, „I’d Blush if I Could: Closing Gender Divides in Digital Skills Through Education“, 
2019, võrgus: 
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000367416&file=/in/rest/annotatio
nSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_4338b69e-3819-45b8-b631-
92b421978168%3F_%3D367416eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000367416/PDF/367416eng.pdf#%5
B%7B%22num%22%3A184%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C842%2Cnull%5
D . 
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poolt antud lubadused järgnevate aastate jooksul konkreetseks muutuksid. Enam tähelepanu on 
vaja pöörata konkreetsetele süsteemsetele algatustele ning õiguslike kohustuse loomisele. Üks 
efektiivne viis selleks on soolise võrdõiguslikkuse lõimimine digivaldkonna õigusaktidesse (st kui nt 
Euroopa Liidus on vastu võtmisel uus digivaldkonna direktiiv, peaksid liidu organid ja liikmesriigid 
tagama, et naiste õiguste aspekt on käsitletud). 

 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

• Kuna naiste õiguste digiaspektidega tegeletakse kõige süstemaatilisemalt ÜROs ja regionaalsel 
tasandil Euroopa Liidus, siis peaks piiratud ressursside olukorras antud valdkonna poliitikat 
ellu viima põhiliselt nendes organisatsioonides. 

• Samas, kuna Eesti (nagu enamik teisi riike) on võtnud endale naiste õiguste süvalaiendamise 
kohustuse, siis peaksid naiste õiguste aspektid olema käsitletud kõikides digivaldkonna 
algatustes ja dokumentides. 

• Rahvusvahelisel tasandil (nii rahvusvaheliste organisatsioonide töös kui riikidevahelises 
koostöös) toetada naiste õiguste digiaspektide süstemaatilist käsitlust (nt kui tegu on 
haridusvaldkonnaga, siis mitte tegeleda üksikute algatustega vaid rõhutada haridussüsteemi 
algtaladesse naiste õiguste digiaspektide kaasamist). Süstemaatiline lähenemine eeldab, et 
iga teema juures mõeldakse lisaks ohtudele läbi ka uued võimalused, mis aitaksid naiste 
õiguste kaitset või positsiooni edendada.   

• FOC-is rõhutada naiste õiguste ja vajaduste sõnaselge väljatoomise olulisust. Naistega 
seonduvate aspektide sõnaselge mainimine poliitikadokumentides on üks viis, kuidas riigid 
saavad näidata, et nad viivad naiste õiguste süvalaiendamise kohustust ellu. 

• Selged sõnumid seoses  naiste 
õiguste digiaspektidega on 
olulised. Poliitika fookus peab 
olema lihtsasti hoomatav. Hea 
näide on World Wide Web 
Foundation’i REACT (Rights-
Education-Access-Content-
Targets) metodoloogia. Kaaluda 
antud mudeli kasutamist või 
oma mudeli väljatöötamist. 

• Kuna naiste õigused on Eesti inimõigusdiplomaatia üks prioriteetsetest valdkondadest, tasuks 
kaaluda 1952. aasta naiste poliitiliste õiguste konventsiooniga liitumist, kuigi see võib tunduda 
mõnevõrra „aegunud“ instrumendina. 

• Seoses inimõigusdiplomaatia tegevuskava konkreetsete sammudega:  
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o lisaks UN Women’i tehnoloogiateemalise koalitsiooniga liitumisele (mis on tehtud), 
kaaluda ka sisuliste lubaduste tegemist antud raamistikus, mis on üheks koalitsiooni 
innovaatiliseks aspektiks. 

o UN Women juhtnõukokku aastateks 2027–2029 ja naiste staatuse komisjoni liikmeks 
aastateks 2030–2034 kandideerides rõhutada inimõiguste kaitse ja edendamise 
olulisust digimaailmas ning sealhulgas tuua välja naiste õiguste aspektid. 

• Jätkata rahalist toetust ÜRO naiste õigustega tegelevatele asutustele ning kaaluda valdkonna 
rahvusvaheliste MTÜde või algatuste toetamist (pigem valida välja üks ja toetada 
organisatsiooni ka sisulisemalt). Teine variant oleks valida välispoliitika prioriteetsetele 
partnerriikidele ning toetada nendes töötavaid kohalikke või rahvusvahelisi MTÜsid. 
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LASTE ÕIGUSED DIGIKESKKONNAS 

SISSEJUHATUS 

ÜRO lapse õiguste konventsiooni102 vastuvõtmisest on möödunud üle 30 aasta (võeti vastu 1989, Eesti 
ühines 1991). Konventsioon käsitleb lapsena inimest vanuses 0-18 eluaastat. Konventsiooni 
vastuvõtmisega umbes samal ajal hakkas arenema ülemaailmne veeb (WWW), kümmekond aastat 
hiljem interaktiivsust, osalust ja kaasatust võimaldav Web2.0 (s.h. suhtlusportaalid). Maailmapanga 
andmetel kasutab praegusel ajal internetti maailmas 56% inimestest, Eestis 89%103. EU Kids Online 
Eesti uuringu tulemused näitavad, et interneti kasutamine on muutunud laste igapäevaelu 
lahutamatuks osaks ning viimasel kümnendil on selles toimunud märgatav kasv. Kui aastal 2010 
kasutas internetti iga päev või peaaegu iga päev 82% lastest, siis aastal 2018 kasutas 9-17-aastastest 
lastest 97% internetti iga päev vähemalt ühest seadmest 104 . Lapsed kasutavad internetti üha 
sagedamini, järjest rohkemate seadmete abil ja üha varasemas eas. Iga kolmas internetikasutaja on 
laps, kuigi internet on keskkond, mis ei ole algselt disainitud lastele kasutamiseks. Seega on 
digikeskkonnas laste vajadustele, õigustele ja kaitsele suurema tähelepanu pööramine äärmiselt 
vajalik. Lapse õigused on universaalsed sõltumata sellest, kes neid teostatakse veebis (online) või 
veebiväliselt (offline). 

Digikeskkonna poolt pakutavaid võimalusi saab ja tuleb mitmekülgselt ära kasutada ning laste õigusi 
ja vabadusi digikeskkonnas toetada, pöörates erilist tähelepanu lapse vajadustele: haridus, 
informeeritus, suhtlemine, kodanikuosalus, vaba aeg ja meelelahutus jne. Samal ajal kaasneb digi-
keskkonna kasutamisega mitmesuguseid ohtusid lapse turvalisusele, heaolule ja tervisele, mistõttu 
tuleb panustada ka laste privaatsuse tagamisele, õiguste kaitsele, digikirjaoskuse arendamisele ning 
küberturvalisusele (sh võitlus küberkiusamise ja seksuaalse väärkohtlemisega internetis). 

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

Diskussioonid rahvusvaheliste organisatsioonide ja poliitikadokumentide tasandil lapse õigustest 
digikeskkonnas algasid 21. sajandi alguses. Kui algselt oli rõhuasetus turvalisel käitumisel ja 
internetiohtudel, siis praeguseks on muutunud tähtsaks ka vajadus tagada digikeskkonnas lapse 
põhiõigused ja isikuandmete kaitse. Osa sellest on ka digi-teenuseid pakkuvate ettevõtete 
eneseregulatsioon laste kui erilise sihtgrupi kaitsmisel.  

Laste õiguste kaitsmisel digikeskkonnas on väga erinevaid tahke. Esiteks, laste inimõigused on samad 
nagu teistel inimestel, see tähendab, et nende baasvajadused peavad olema rahuldatud, nad peavad 
olema kaitstud ja neil peab olema võimalus vastavalt vanusele digimaailmas osaleda. Kõige olulisem 
on, et laste õigused internetis peavad olema kaitstud sama hästi kui reaalmaailmas ja sama hästi kui 
täiskasvanud kasutajatel. See tähendab, et laste andmed peavad olema kaitstud vähemalt samal 

 
102 RT II 1996, 16, 56, Lapse õiguste konventsioon, võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016 . 
103 Maailmapanga andmed, võrgus: 
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2020&start=1960&view=chart . 
104 EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused, võrgus: 
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_eesti_2018_raport.pdf . 
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tasemel ja laste turvalisus on sama oluline. Samal ajal tuleb arvesse võtta laste vanuselist eripära. 
Seoses laste õigustega digikeskkonnas tuleb pöörata tähelepanu järgnevatele teemadele: 

- Lapsed saavad vastavalt oma vanusele osaleda internetis. 

Internet on tänapäeval tähtis infoallikas ja osa ühiskondlikust elust. Vastavalt oma vanusele peaks 
lastel olema võimalik internetti kasutada ja sealt informatsiooni omandada. 

- Lapsed on kaitstud kuritegevuse, kiusamise ja äritegevuse eest 

Lapsed on internetis nõrgemas seisus kui täiskasvanud, sest neil puudub elukogemus. Internetis on 
väga erinevaid ja erineval tasemel ohte. Internetis on palju kuritegevust, sealhulgas otsitakse ohvreid 
reaalmaailmas toimuvateks kuritegudeks. Lapsed võivad sattuda virtuaalse või reaalse vägivalla või 
seksuaalse ärakasutamise ohvriks ning langeda pettuste ohvriks. Seda tuleks ennetada kontrolli 
tugevdamisega, aga ka laste teadlikkuse tõstmisega. 

Lapsed võivad internetis langeda kiusamise ohvriks, mis vajab samuti teadlikkuse tõstmist nii laste kui 
ka vanemate seas. Lapsed on nõrgemal positsioonil ka äritegevuse suhtes, reklaamid ja ära kasutavad 
äritegevused on laste suhtes ohtlikumad ja seadusandluse ja ettevõtete enesekontrolliga tuleb sellist 
äritegevust piirata, näiteks takistada lastel teatud teenuste kasutamine. 

- Lapsed on teadlikud oma õigustest ja võimalustest. 

Internet on informatsiooniallikas ja laste õiguste üks aspekte on sellest osa saamine. Oluline on tõsta 
laste teadlikkust internetis toimuvast ja interneti teel pakutavatest võimalustest.  

- Lastel on vanusele sobivad vajalikud oskused internetis tegutsemiseks. 

Laste digipädevuste tõstmine on üks peamisi eesmärke, mille täitumine peaks tagama laste tugevama 
kaitstuse ja laste edukama internetikasutuse. Varasemalt levis arusaam, et lapsed on kuidagi internetti 
sündinud (nn digital natives), mille järgi lapsed olid juba loomu poolest interneti osas eksperdid ja oma 
vanematest targemad. Praeguseks on see idee osutunud valeks ja kuigi lastel on mõningad tugevamad 
tehnilised oskused, sõltub see eelkõige nende kasutatavatest rakendustest ning lastel on üldiselt 
märkimisväärselt vähem elukogemust ja sotsiaalseid oskusi kui täiskasvanutel.  

- Lastele pakutakse vanusele sobivat internetisisu. 

Lapsed ei tohiks kokku puutuda ebasobiva internetisisuga: näiteks ebasobiva seksuaalse materjali või 
vägivallaga seotud materjaliga. Samas, internetis peaks olema kvaliteetset ja sobivat sisu kõikidele 
vanustele. 

- Lapsi ei tohi diskrimineerida nende soo, rassi, keele või usu alusel.  

Lapsed peaksid saama internetis osaleda vastavalt oma vanusele, erisusi ei tohiks tekkida soo, rassi, 
keele või usu põhjal. Samuti tuleb arvesse võtta laste erivajadusi ning on vajalik pakkuda neile samuti 
võimalust internetis osaleda. 

Need teemad on muutunud oluliseks läbi erinevate dokumentide, järgnevalt ülevaade olulisematest 
dokumentidest viimase kümne aasta jooksul. 
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AJALINE ÜLEVAADE 

Eesti Inimõiguste Keskuse 2012. aasta aastaaruandes 105  on toodud välja, et Eestis kui interneti 
kasutamise intensiivsuselt eesrindlikus e-riigis tuleb rohkem tähelepanu pöörata interneti targale ja 
turvalisele kasutamisele laste poolt. Sagenenud on laste liikumine digikeskkonnas ning seeläbi 
andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud ohud. Peamiste abinõudena tuuakse välja vajadust 
tõsta laste ja lapsevanemate teadlikkust ning ametkondade rahvusvahelist koostööd.  

Euroopa Komisjoni 2012.aastal välja antud „Lastele  parema  interneti loomise  Euroopa  
strateegias”106 rõhutatakse laste digipädevuse arendamise ja eakohase kvaliteetse sisu arendamise 
vajalikkust, et lapsed saaksid internetti turvaliselt kasutada. Tõdetakse, et lastes ei nähta veel erilist 
internetikasutajate sihtrühma, kellesse tasub investeerida ning et lastel jääb tõsiselt puudu 
digioskustest, ehkki üldlevinud on uskumus, et neile on digioskused ’kaasa sündinud’. Kõige 
sagedasemad ohud laste jaoks internetis Euroopas on võõraga internetis suhtlemine, ennast 
kahjustavat käitumist (anoreksia, enesevigastamine, narkootikumid, enesetapp) propageeriva 
infosisuga kokkupuutumine, seksuaalse visuaalse materjaliga kokkupuutumine, isikuandmete 
väärkasutus, kohtumine inimestega, kellega on tutvutud internetis, küberkiusamine. 

Strateegia toob välja neli üksteist toetavat tähelepanu vajavat valdkonda: 

1) Noortele kvaliteetse internetisisu pakkumine, mis oleks loominguline ja hariduslik ning 
pakuks kasutamisel meeldivaid kogemusi. 

2) Noorte võimestamine  ja teadlikkuse suurendamine, mis tähendab digioskuste parandamist, 
turvalise internetikasutuse õpetamist koolides, ulatuslikumat noorte kaasamist ning 
kasutajate jaoks lihtsate ja töökindlate teatamisvahendite olemasolu internetikeskkonnas. 

3) Lisaks teadlikkusele kaitse tagamine, luues laste jaoks turvalise internetkeskkonna, milles on 
lastele eakohased privaatsusseadmed ja vanemliku kontrolli vahendid, kus kasutatakse 
laialdasemalt infosisu klassifikatsioone ja vanusepiiranguid (et vältida lapse kokkupuudet 
sobimatu infosisuga nagu pornograafia ja vägivald) ning kus on piiratud laste kokkupuude 
internetireklaamiga (mille tagajärjeks võib olla liigne kulutamine). 

4) Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu, et seda kujutava materjali 
kindlakstegemine oleks kiirem ja süsteemsem ning sellest teatamine ja selle kõrvaldamine 
lihtne, lisaks koostöö rahvusvaheliste partneritega. 

ÜRO lapse õiguste komitee kutsus 2014. aastal kokku digimeedia ja laste õiguste teemalise 
arutelupäeva 107 . See keskendus kolmele põhivaldkonnale: osalemine, pakkumine ja kaitse. 
Osalemine – lapsed peavad olema mõtestatult kaasatud nende osalust digikeskkonnas 
puudutavatesse aruteludesse ning otsustamisse. Pakkumine – digikeskkond peab olema lastele 
ligipääsetav (füüsiliselt, finantsiliselt, oskuste ja turvalisuse poolest) ning lapsed ei peaks olema 
digikeskkonnas marginaliseeritud kasutajagrupp. Kaitse – lapsed vajavad digikeskkonnas turvalisust ja 
kaitset, kuid see peab olema tasakaalus õigusega informatsioonile ja aktiivsele osalusele. 

 
105 Inimõigused Eestis, Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne 2012, võrgus: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2011/04/Inim%c3%b5igused_Eestis_2012.pdf . 
106 Euroopa Komisjon, „Lastele parema  interneti  loomise Euroopa strateegia“, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN . 
107 ÜRO arutelupäeva kokkuvõte, „Incorporating children’s digital rights into the UNCRC“, võrgus: 
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/Incorporating-Digital-Rights.pdf . 
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Aja jooksul on kasvanud eri organisatsioonide üksmeel selles osas, kui tähtis on digivaldkonnas 
teenuseid pakkuvate ettevõtjate vastutuse ja eneseregulatsiooni teema turvalisuse ja andmekaitse 
osas, samuti nende proaktiivne suhtumine edendamaks laste seas digitaalset kodanikuaktiivsust ning 
arendamaks tooteid ja platvorme, mis hõlbustavad lastel digitehnoloogiate positiivset kasutamist. 
Lapsed on haavatav grupp, kuid nende aktiivne osalus digikeskkonnas aina kasvab. Seega vaja on 
proaktiivset lähenemist reaktiivse asemel ning maksimeerida võimalusi minimeerides samal ajal riske. 
UNICEF on seda protsessi juhtinud alates aastast 2012, mil võeti vastu dokument „Children’s Rights 
and Business Principles“ 108  ja milles juhiti tähelepanu printsiipidele, millest ettevõtjad peaksid 
lähtuma laste õiguste austamiseks ja kaitseks digikeskkonnas. Aastal 2016 on UNICEF oma artiklite 
kogumikus „Laste õigused ja Internet: juhistest praktikani“ 109  toonud välja 5 võtmevaldkonda, 
millesse ettevõtjad peaksid panustama: 

1) Lapse õigustega seotud kaalutluste integreerimine kõigisse asjakohastesse ettevõtte 
poliitikatesse ja juhtimisprotsessidesse.  

2) Standardsete protsesside väljatöötamine laste seksuaalse kuritarvitamise materjali 
käsitlemiseks 

3) Turvalisema ja eakohase veebikeskkonna loomine 
4) Laste, vanemate ja õpetajate koolitamine laste turvalisusest ja digitehnoloogia 

vastutustundlikust kasutamisest 
5) Digitehnoloogia kui kodanikuaktiivsuse suurendamise viisi edendamine 

Eesti Inimõiguste keskuse 2020. aasta aruandes110 on viidatud 2018. aastal kehtima hakanud Euroopa 
Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele 111  (GDPR), mille kohaselt lapse isikuandmed vajavad 
võrreldes täiskasvanu andmetega erilisemat kaitset. Eesti isikuandmete kaitse seaduse112 kohaselt on 
infoühiskonna teenuste otse lapsele pakkumisel lapse isikuandmete töötlemine lubatud ainult juhul, 
kui laps on vähemalt 13-aastane (GDPR üldiselt seadis selleks piiriks vanuse vähemalt 16-aastane, 
lubades siiski liikmesriikidel seda vanust siseriiklike õigusaktidega vähendada).  

Kõige värskem asjakohane dokumente antud valdkonnas on ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldine 
kommentaar nr 25113 lapse õigusest digikeskkonnas. Digitehnoloogiad on laste elu eri valdkondades 
eluliselt olulised nii praegu kui tulevikus. Need pakuvad uusi võimalusi lapse õiguste realiseerimiseks, 
kuid kätkevad endas ka riske. Digikeskkonnas peab iga lapse õigusi austama, kaitsma ja täitma. Kui 
lapsi digikeskkonda ei kaasata, võivad juba olemasolevad ebavõrdsused suureneda või lisanduda 
uusigi. Antud konventsiooni kommentaar on pikemalt avatud organisatsioonide jaotuse all.  

 

 

 
108 UNICEF, „Children’s Rights and Business Principles“, võrgus: https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-
business-principles . 
109 UNICEF, „Children’s Rights and the Internet: From Guidelines to Practice“, võrgus: 
https://investorsforhumanrights.org/unicef-childrens-rights-and-internet-guidelines-practice . 
110 Inimõigused Eestis, Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne 2020, „Lapse õigused“, võrgus: 
https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2020/lapse-oigused/ . 
111 EL isikuandmete kaitse üldmäärus, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32016R0679 . 
112 RT I, 04.01.2019, 11, Isikuandmete kaitse seadus, võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 . 
113 ÜRO „General Comment on children’s rights in relation to the digital environment“, võrgus: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx . 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

32 

TEOREETILINE KONTEKST 

Klassikalise ökosüsteemide teooria kohaselt on lapse arengule väga olulised keskkondlikud mõjud ehk 
last ümbritsevad ökosüsteemid ja nende omavaheline suhestumine114. Hiljem on sellele mudelile 
lisatud ühe mikrosüsteemina (st vahetu keskkonnana) tehnoloogiline allsüsteem ning soovitatud selle 
mõju lapse arengule vaadelda holistiliselt, koostoimivana teiste allsüsteemidega115. Käimasolev neljas 
tööstusrevolutsioon 116 , mis on tihedalt ühendanud tööstuse ja IKT, käib käsikäes 
digitransformatsiooniga 117  ning see puudutab otseselt laste igapäevaelu erinevates kontekstides 
(kodus, hariduses, tööelus, kodanikuosaluses, vabal ajal). 

Laste toimetamist digimaailmas uurides on olulised nii tehnoloogilised kui sotsiaalsed aspektid. Kui 
EU Kids Euroopa võrgustik aastal 2006 oma uuringuid alustas, siis oli internet igapäevaelus pigem 
privileeg, virtuaalset maailma vastandati päris maailmale, sotsiaalmeedia oli lapsekingades, arutleti 
laste kui loomult kompetentsete digimaailma põliselanike üle (vastandades neid digimaailma 
immigrantidele ehk enne digiajastut sündinud põlvkondadele) ning massimeedia küttis üles moraalset 
paanikat118. Seega pole imestada, et turvalisuse aspekt kaalus algselt uuringutes üles sotsiaalse ning 
laste õigusi käsitleva poole. 

EU Kids Online Eesti uuringu tulemused119 näitavad, et enamik Eesti 11-16-aastastest lastest tunneb 
end internetis pädevalt ja turvaliselt ega ole 12 kuu jooksul millegi häirivaga kokku puutunud. Siiski, 
veidi enam kui viiendik on midagi ebameeldivat või hirmutavat kogenud. Võrreldes tulemusi 2010. ja 
2018. aastal on märgata, et turvalisuse struktuur on muutunud. Vähenenud on isikuandme- ja 
seadmeriskid, samuti võõrastega suhtlemine ja seksuaalse ahistamise risk. Suurenenud on aga risk 
näha kahjulikku veebisisu (vihasõnumid, enesevigastuste kajastused) ning kogeda küberkiusamist. 
Tähelepanu väärib see, et on väiksem rühm haavatavaid noori, kel läheb eakaaslastega võrreldes 
kehvemini nii sotsiaalses kui ka virtuaalses keskkonnas. 

Digimaailma sotsiaalset aspekti käsitledes on küll oluline silmas pidada, et lapsed on haavatav rühm ja 
vajab erilist kaitset, kuid lastel on oma agentsus, nad on iseseisvad sotsiaalsed toimijad ning selline 
lähenemine on tänapäevaste laste arengukäsitluste alustala 120 . Lastel on õigus olla sotsiaalselt 
kaasatud ning digimaailma kaasatus on kriitilise tähtsusega nende tuleviku jaoks 121 . Digilõhet ja 
digitaalset ilmajäetust tuleb vältida ja vähendada. Digilõhe tähendab ebavõrdsust võimalustes 

 
114 Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University 
Press. 
115 Johnson, G., & Puplampu, K. (2008). A conceptual framework for understanding the effect of the Internet on child 
development: The ecological techno-subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34, 19–28. 
116 Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Penguin UK. 
117 Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. 
Government Information Quarterly, 36(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002 . 
118 Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and 
opportunities in Europe. EU Kids Online, võrgus: http://eprints.lse.ac.uk/64470/ . 
119 Kalmus, V., Soo, K., & Siibak, A. (2020). Eesti noorte veebiriskid ja nendega toimetulek. In Noorteseire aastaraamat 
2019-2020: Noorte elu avamata küljed (pp. 77–99). Eesti Noorsootöö Keskus ja Tallinna Ülikool, võrgus: 
https://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIksyMDIwLzA5LzAzLzE0XzQ3XzAwXzQxM19ub29ydGVzZWl
yZV9hYXN0YXJhYW1hdF8yMDIwX2zDtXBsaWtfdmVlYmkucGRm/14_47_00_413_noorteseire_aastaraamat_2020_l%C3%B5
plik_veebi.pdf . 
120 James, A. (2013). Socialising Children. Springer. 
121 Serban, A. M., Stefan, V., Potočnik, D., Moxon, D. & Pasic, L. (Eds.). (2020). Social inclusion, digitalization and young 
people. Research study. Council of Europe and European Commission, võrgus:  https://pjp-
eu.coe.int/documents/42128013/47261953/053120+Study+on+SID+Web.pdf/0057379c-2180-dd3e-7537-71c468f3cf9d  
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digivahendeid kasutada ning see ebavõrdsus võib tuleneda geograafiast (linna- ja maapiirkond), soost, 
vanusest, puudest, sotsiaal-majanduslikust staatusest 122 . Digitaalset ilmajäetust (kehvade 
materiaalsete võimaluste tõttu arvuti ja/või internetiühenduse puudumine majapidamises) kogeb 
Euroopas keskmiselt 5,3% lastest ning erinevused riikide vahel on suured (0,4% Islandil, 0,7% Eestis, 
23,1% Rumeenias)123. 

Digilõhet ja digitaalset ilmajäetust ei soodusta aga mitte ainult interneti ja digivahendite puudumine, 
vaid olulisel kohal on ka digikirjaoskus ja digipädevused124. Internet on oluline, kuid see muutub 
mõttetuks, kui puuduvad oskused selle kasutamiseks. Ligipääs (access) on oluline, kuid sama oluline 
on lubavused (affordances) – kuidas ja mille jaoks internetti kasutatakse, milliseid võimalusi 
tegutsedes ära kasutatakse, milline tähendus ja tähtsus antakse suhtlusele125. Digimaailm loob lastele 
ja noortele palju võimalusi, kuid nende ärakasutamise potentsiaal sõltub paljudest asjaoludest, üheks 
olulisemaks neist on pädev digivanemlus, mis võimalikust ebakindlusest hoolimata läheneb 
tasakaalustatult digimaailma poolt pakutavatele väljakutsetele ja laste õigustele digimaailmas126. Last 
digimaailmas toetavad võrgustikku käsitletakse tunduvalt mitmekesisemalt kui varem, lapsevanemate 
asemel laiem perering, koolide asemel laiem haridusasutuste võrgustik jne127. 

Oluline roll laste ja noorte digipädevuse arendamisel on haridusasutustel, soovitavalt siiski koostöös 
koduga. Lapsed peaks olema rohkem ette valmistatud selleks, et mitte olla digimaailmas pelgalt 
tarbijad, vaid aktiivsed loojad, et olla valmis töötama uutel või alles tekkivatel ametikohtadel, mis seda 
eeldavad128. Digipädevuste õpetamine peaks algama juba lasteaias ja lasteaiaõpetajad peaksid saama 
vastavat õpet129. Digiõigused haridusse kaasatusel on olnud eriti olulised COVID-19 pandeemia ajal. 
Uuringud on näidanud, et enamik Eesti lapsi oli koduse e-õppe perioodiga rahul, üleminek läks 
sujuvalt, kuid seda hinnangut mõjutas digivahendite kättesaadavus ja internetiühenduse kvaliteet, 
vajadus lapsevanemate toetuse järele kodusel e-õppel kasvas ning võis täheldada noorte raskusi 
motivatsiooni leidmisel iseseisvaks tööks130,131 . Siiski ei tohi siingi ära unustada väiksemat rühma 
potentsiaalselt haavatavaid lapsi ja noori. 

 
122 Ragnedda, M., & Muschert, G. W. (Eds.). (2017). Theorizing Digital Divides. Routledge. 
123 Ayllón,  S., Holmarsdottir, H.B. & Lado, S. (2021).  Digitally  deprived children in Europe. (DigiGen - working paper series 
No. 3). doi: 10.6084/m9.figshare.14339054, võrgus: https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/03/Digitally-
deprived-children-in-Europe-DigiGen-working-paper-series-no.-3.pdf . 
124 Moxon, D., Serban, A. M., Potočnik, D., Connolly, N., Pasic, L. & Stefan, V. (Eds.). (2021). Young people, social inclusion 
and digitalisation. Emerging knowledge for practice and policy. Council of Europe and European Commission, võrgus: 
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/YKB-27-WEB.pdf/dbab979b-75ff-4ee8-b3da-
c10dc57650d5#page=205 . 
125 Tiidenberg, K. (2017). Ihu ja hingega internetis: Kuidas mõista sotsiaalmeediat? Tallinna Ülikooli kirjastus. 
126 Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape 
Children’s Lives. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190874698.001.0001 
127 Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and 
opportunities in Europe. EU Kids Online, võrgus: http://eprints.lse.ac.uk/64470/  
128 Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape 
Children’s Lives. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190874698.001.0001 . 
129 Vinter, K. (2013). Digitaalse ekraanimeedia tarbimine 5–7-aastaste laste seas ja selle sotsiaalne vahendamine Eestis. 
Pedagoogiline vaatekoht. Tallinna Ülikool. 
130 Laste e-õppe kogemused COVID-19 eriolukorra ajal. Telia laste nõuandva paneeli uuringu tulemused (2020), võrgus: 
https://www.telia.ee/images/pages/etc/ettevottest/Telia_CAP_e-oppe_distantsoppe_ajal_uuringu_raport-EST.pdf  
131 Eickelmann,  B.,  Barbovschi,  M.,  Casamassima,  G.,  Drossel,  K.,  Gudmundsdottir,  G.B., Holmarsdottir,  H.B.,  Kazani,  
A., Mifsud,  L., Parsanoglou, D., Port, S.,  Sisask,  M.,  Symeonaki,  M.  & Teidla-Kunitsõn,  G. (2021).  The younger  
generation’s  views on  how  their education  is preparing them for the digital age against the background of COVID-19: 
Results of an exploratory study in five European  countries.  (DigiGen  -  working  paper  series  No.  5).  doi:  
10.6084/m9.figshare.16669345, võrgus: https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-
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Nagu juba käesoleva dokumendi sissejuhatuses mainitud, lapse õigused on universaalsed sõltumata 
sellest, kes neid teostatakse veebis (online) või veebiväliselt (offline). Digiõigustes on teatud erisusi 
tulenevalt sellest, et määratult suurem on oht kaotada privaatsus ning oma identiteet, kusjuures isegi 
täiskasvanud inimene ei pruugi seda mehhanismi lõpuni mõista 132 . Laste puhul tõusetuvad 
digimaailmas eraldi küsimused lapse õiguste teostamise, tema parimate huvide ja turvalisuse 
tasakaalustatusest, vanemlikust vastutusest ja lapse õigusest autonoomiale, vanemlikust jälgimisest 
ja lapse õigusest privaatsusele, lapse võimete arendamisest ning potentsiaali realiseerimisest133. 

Euroopa Komisjon on viimastel aastatel rahastanud uuringuid, et mõista, kuidas lapsed ja noored 
võiksid paremini IKT-st kasu saada, samal ajal negatiivseid mõjusid vältides. Praegu on käimas Horisont 
2020 programmist rahastatud neli erinevat teadusprojekti 134 , mille tulemused järjest selguvad, 
osaliselt juba veebilehtedel väljas (projektid lõpevad aastal 2022): 

1. DigiGen (The impact of technological transformations on the digital generation) 
https://digigen.eu/ - Tallinna Ülikool on partner. Eesmärk on kasutades kaasavaid 
metoodikaid mõista, miks ja kuidas mõned lapsed ja noored IKT-st kasu saavad samas kui 
teised on negatiivselt mõjutatud. 

2. CO:RE (Children online: ressearch and evidence) https://core-evidence.eu/ - Tartu Ülikool on 
partner. Eesmärk on arendada välja uuenduslik ja dünaamiline Euroopa platvorm, mis pakub 
laia valikut andmeid kõigist võimalikest valdkondadest, mis on seotud tehnoloogiliste 
muutuste mõjuga lastele ja selle mõjuga nende hoiakutele, probleemidele või tegevustele.  

3. ySkills (Digital dangers for children) https://yskills.eu/. Eesmärk on mõista, milliseid oskusi 
lapsed peavad omandama, et teadlikult ja kriitiliselt kasutada IKT-d oma heaolu, hariduse ja 
ühiskondliku elu jaoks ning kuidas nad saavad luua vastupanu negatiivsetele mõjudele. 

4. DIGYMATEX (Understanding children’s digital maturity) https://digymatex.eu/ Eesmärk on 
pakkuda tõenduspõhiseid vahendeid (tööriistu), mis aitavad mõista ja hinnata IKT mõju laste 
käitumisele ning seeläbi aidata kaasa IKT turvalisemale ja kasutoovamale kasutamisele. 

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Rahvusvahelised organisatsioonid puutuvad lastega kokku väga erineval tasemel ja seetõttu on nende 
lähenemine väga mitmekülgne. Järgnevalt ülevaade erinevatest organisatsioonidest ning nende 
tegevustest laste õiguste kaitsmisel digimaailmas. 

 

 

 
views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-
working-paper-no.-5.pdf . 
132 Goldstein, K., Tov, O. S., & Prazeres, D. (2018). The Right to Privacy in the Digital Age, võrgus: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/DigitalAge/ReportPrivacyinDigitalAge/PiratePartiesInternational.pdf . 
133 Kaesling, K. (2021). Children’s digital rights: Realizing the potential of the CRC. In E. Marrus & P. Laufer-Ukeles (Eds.), 
Global Reflections on Children’s Rights and the Law. Routledge. 
134 Euroopa Komisjon, CORDIS, võrgus: 
https://cordis.europa.eu/search?q=contenttype%3D%27project%27%20AND%20programme%2Fcode%3D%27DT-
TRANSFORMATIONS-07-2019%27&p=1&num=10&srt=/project/contentUpdateDate:decreasing . 
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ÜRO 

ÜRO on lastekaitse küsimuses maailma kõige olulisem organisatsioon ja neil on kõige mitmekülgsem 
lähenemine teemale. ÜRO on võtnud vastu mitmeid resolutsioone ja laste kaitsmine on üks nende 
põhiteemasid.135 

ÜRO on üks organisatsioone, mis on suunanud diskussiooni mitme märgilise dokumendiga. Esiteks, 
ÜRO Lastefond (UNICEF) on võttis 2012. aastal vastu resolutsiooni „Children’s Rights and Business 
Principles“136 ja milles juhiti tähelepanu printsiipidele, millest ettevõtjad peaksid lähtuma laste õiguste 
austamiseks ja kaitseks digikeskkonnas.  

ÜRO lapse õiguste komitee kutsus 2014. aastal kokku digimeedia ja laste õiguste teemalise 
arutelupäeva 137 . See keskendus kolmele põhivaldkonnale: osalemine, pakkumine ja kaitse. 
Osalemine – lapsed peavad olema mõtestatult kaasatud nende osalust digikeskkonnas 
puudutavatesse aruteludesse ning otsustamisse. Pakkumine – digikeskkond peab olema lastele 
ligipääsetav (füüsiliselt, finantsiliselt, oskuste ja turvalisuse poolest) ning lapsed ei peaks olema 
digikeskkonnas marginaliseeritud kasutajagrupp. Kaitse – lapsed vajavad digikeskkonnas turvalisust ja 
kaitset, kuid see peab olema tasakaalus õigusega informatsioonile ja aktiivsele osalusele. 

Aastal 2016 ilmus UNICEFi kogumik „Laste õigused ja Internet: juhistest praktikani,“138 kus toodi välja 
viis võtmevaldkonda, millesse ettevõtjad peaksid panustama: 

1) Lapse õigustega seotud kaalutluste integreerimine kõigisse asjakohastesse ettevõtte 
poliitikatesse ja juhtimisprotsessidesse.  

2) Standardsete protsesside väljatöötamine laste seksuaalse kuritarvitamise materjali 
käsitlemiseks 

3) Turvalisema ja eakohase veebikeskkonna loomine 
4) Laste, vanemate ja õpetajate koolitamine laste turvalisusest ja digitehnoloogia 

vastutustundlikust kasutamisest 
5) Digitehnoloogia kui kodanikuaktiivsuse suurendamise viisi edendamine 

Kõige värskem asjakohane dokument antud valdkonnas on ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldine 
kommentaar nr 25139 lapse õigusest digikeskkonnas. Digitehnoloogiad on laste elu eri valdkondades 
eluliselt olulised nii praegu kui tulevikus. Need pakuvad uusi võimalusi lapse õiguste realiseerimiseks, 
kuid kätkevad endas ka riske. Digikeskkonnas peab iga lapse õigusi austama, kaitsma ja täitma. Kui 
lapsi digikeskkonda ei kaasata, võivad juba olemasolevad ebavõrdsused suureneda või lisanduda uusi. 

Dokumendis on välja toodud neli digikeskkonnas lapse õigusi puudutavat üldprintsiipi: 

 
135 UNICEF, „Protecing children online“, võrgus: https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-online . 
136 UNICEF, „Children’s Rights and Business Principles“, võrgus: https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-
business-principles . 
137 ÜRO arutelupäeva kokkuvõte, „Incorporating children’s digital rights into the UNCRC“, võrgus: 
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/Incorporating-Digital-Rights.pdf  
138 UNICEF, „Children’s Rights and the Internet: From Guidelines to Practice“, võrgus: 
https://investorsforhumanrights.org/unicef-childrens-rights-and-internet-guidelines-practice . 
139 ÜRO „General Comment on children’s rights in relation to the digital environment“, võrgus: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx 
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1) Mitte-diskrimineerimine.  Siia alla käivad võrdne ligipääs digikeskkonnale laste jaoks 
tähendusrikkas mõttes, turvaline ja taskukohane ligipääs avalikes kohtades, kogukonnas, 
koolis ja kodus, digikeskkonnas vaenuliku suhtluse ja ebaõiglase kohtlemise eest kaitstud 
olemine, soopõhise digilõhe vähendamine (eritähelepanu pöörata tüdrukute ligipääsule, 
digikirjaoskusele, privaatsusele ja turvalisusele). 

2) Lapse parimad huvid. Lapsel on õigus otsida, saada ja edastada infot ning olla kaitstud 
võimaliku kahju eest. Tal on õigus esitada oma seisukohti. Tagada tuleb lapse huvide kaitsmise 
ja selleks rakendatud kriteeriumide läbipaistvus. 

3) Õigus elule, ellujäämisele ja arengule. Digikeskkonna poolt pakutav on lapse arengu jaoks 
ülioluline ning võib olla kriisiolukordades elupäästev. Lapsel on õigus olla vaba vägivaldsest, 
seksuaalsest, suitsiidsest ja muust taolisest internetisisust. Digivahendid ei tohi last 
kahjustada, eriti varajastel eluaastatel, ning need ei tohi asendada lapse inimlikku suhet 
lapsevanema või hooldajaga. Last ümbritsevatele täiskasvanutele peab pakkuma koolitust ja 
nõustamist, milline on lapsele sobilik digivahendite kasutus. 

4) Lapse arvamusega arvestamine. Digitehnoloogiate kasutus tagab lapsele võimaluse osaleda 
ja olla kaasatud, väljendada oma arvamusi. Lapse arvamust toodete ja teenuste arendamise 
kohta tuleb kuulata ja arvesse võtta. Lapsi ei tohi nende privaatsust, mõttevabadust ja 
arvumust riivaval moel jälgida ega nende kohta andmeid koguda. 

Lapse õiguste rakendamisel tuleb arvestada nende vanust ja arengulisi iseärasusi. Lapse võimed 
muutuvad vanuse kasvades ning samuti nende oskused, arusaamised ning tegutsemisvabadus ehk 
agentsus. Digiteenuste arendajad peavad sellega arvestama. Lapsevanemate ja hooldajate toetus 
lapsele on ülioluline, selleks vajavad nad ise teadlikkuse tõstmist ja digikirjaoskuse suurendamist. 

Riiklikul tasandil on vajalik viia seadusandlus kooskõlla rahvusvahelise digi-inimõiguste standarditega. 
Poliitikatesse ja strateegiatesse on vaja integreerida lapse õiguste ning turvalisuse kaitse 
digikeskkonnas, pöörates erilist tähelepanu ebasoodsas olukorras olevatele ja haavatavatele lastele, 
ning tagada mehhanismid laste kaitsmiseks digikeskkonnas samal ajal nende õigusi austades. Vaja on 
määrata ametkond keskvalitsuse tasemel, mis vastutab kogu selle valdkonnaga seonduva töö 
koordineerimise eest, ning eraldada vajalikud ressursid (lisaks erasektorist ja rahvusvahelisest 
koostööst tulevatele ressurssidele). Vajalik on järjepidev andmete kogumine ja uurimistöö. Lapse 
õiguste kaitsmist digikeskkonnas peab jälgima sõltumatu inimõiguste organisatsioon ning lastel ja 
nende esindajatel peab olema võimalus sinna kaebus saata ning mõistliku aja jooksul oma kaebusele 
vastus või lahendus saada. 

Vajalik on pidev informatsiooni jagamine, teadlikkuse tõstmise kampaaniad ning koolitused – nii 
lastele, lapsevanematele ja hooldajatele kui kogu elanikkonnale ja poliitikakujundajatele. 
Süstemaatiliselt on vaja kaasata kodanikuühiskonda, sealhulgas laste endi juhitud rühmitusi ja 
valitsusväliseid organisatsioone.  

Ärisektor peab samuti austama laste õigusi ning hoidma ära ja heastama nende õiguste rikkumisi 
digikeskkonnas. Oma digikeskkonna toodete ja teenuste disainimisel ja pakkumisel peab olema 
arvestatud lapse õigusi kaitsvate kõrgeimate eetika, privaatsuse ja turvalisuse standarditega, samuti 
läbipaistvuse ja vastutusega. Lastele antav informatsioon peab olema eakohane. Kaubanduslik 
reklaam ja turundus digikeskkonnas ei tohi rikkuda lapse õigusi, töödeldes tema isikuandmeid peab 
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alati silmas pidama lapse parimat huvi ning digiandmetel põhinevad lastele profileeritud või suunatud 
reklaamid peaks seadusega keelatud olema. 

Ligipääs õigusemõistmisele ja õiguskaitsevahenditele peab olema tagatud. Lapsed kui 
digikeskkonnas eriliselt  haavatav grupp ning nende vanemad ja hooldajad vajavad väga lihtsasti 
ligipääsetavaid kohtulikke ja kohtuväliseid mehhanisme lapse õiguste kaitseks. Kaebuste esitamise ja 
menetlemise mehhanismid peavad olema tasuta, turvalised, konfidentsiaalsed, reageerivad, 
lapsesõbralikud ja ligipääsetavad. Digikeskkonnas ohvri rolli sattunud lastele tuleb tagada psühho-
sotsiaalne abi ja kaitse juhtunu kordumise ennetamiseks. 

Lapse tsiviilõiguste ja vabaduste kohta digikeskkonnas on konventsiooni üldises kommentaaris nr 25 
järgmised kuus alajaotust: 

1) Ligipääs informatsioonile. Rõhutatakse selle olulisust lapse elus, vajalikkust esitada 
informatsiooni eakohaselt, mitmekesistes formaatides ja lapsesõbralikult, võimalikke 
erivajadusi silmas pidades, kahjulike ja ebausaldusväärsete allikate eest kaitstes, tehnilisi 
katkestusi (elekter, side) vältides, vajadusel täiskasvanute poolt juhendades, tasakaalustatult 
sisu modereerides. 

2) Eneseväljenduse vabadus. See tähendab võimalust vabalt meediume valida, kõik piirangud ja 
turvameetmed peavad olema seaduslikul alusel, vajalikud ja proportsionaalsed, samuti 
läbipaistvad ning lapsele eakohasel viisil edastatud. Samas tuleb lapsi kaitsta ja neid harida 
internetisisu turvalise loomise ja jagamise teemadel. Lapsi ei tohiks mingil viisil karistada, kui 
nad internetis oma arvamust avaldavad, välja arvatud kui nad teevad seda reegleid rikkudes. 

3) Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus. Võimalikud manipulatsioonid digikeskkonnas 
nende vabaduste piiramiseks peavad olema välistatud. Last ei või mingil moel karistada või 
tema võimalusi piirata, kui ta on oma uskumusi või religioosseid vaateid avaldanud. 

4) Ühinemisvabadus ja rahumeelne kogunemine. Digikeskkond võimaldab lapsel vabalt 
kujundada oma identiteeti ning osaleda sellega seotud kogukondades ja avalikus ruumis, 
kohtuda ja ideid vahetada nii eakaaslaste kui ka otsustajatega. Selline osalus peab olema 
turvaline, privaatne ja vaba jälgimisest ning sellel ei tohi olla mingeid negatiivseid tagajärgi 
lapse igapäevaelule koolis või tema tulevikuväljavaadetele. 

5) Õigus privaatsusele. Privaatsus on laste tegutsemisvabaduse, väärikuse ja turvalisuse ning 
nende õiguste teostamise alustala. Laste isikuandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda neile 
haridus-, tervise- ja muid hüvesid. Oht lapse privaatsusele võib tekkida ilma loata 
isikuandmete kogumisest erinevate organisatsioonide poolt või identiteedi varguse korral. 
Andmekogumine peab olema õiguslikel alustel, järgima minimaalsuse printsiipi, olema 
proportsionaalne ja teenima lapse parimaid huvisid. Lapse informeeritud nõusolek peab 
olema küsitud eale sobivalt ja vajadusel lapsevanema või hooldajaga kooskõlastatult ning laps 
peab saama selle tagasi võtta. Lapsel peab olema õigus oma andmeid vaadata, muuta ja 
kustutada. Igasugune lapse jälgimine ja automaatne andmetöötlus peab austama lapse õigust 
privaatsusele. Lapse digitegevuste jälgimine vanemate või hooldajate poolt peab olema 
proportsionaalne ning kooskõlas lapse arengutasemega. Rakendatavad turvameetmed ei tohi 
piirata lapse õigust omada ligipääsu abiliinidele või sensitiivsele informatsioonile. Lapse õigus 
privaatsusele digikeskkonnas on elutähtis juhtudel, kui lapsevanem või hooldaja ise on lapsele 
ohtlik või kui lapsevanematel on konflikt lapse hoolduse osas. Ennetus- ja 
nõustamisteenustele ligipääsu saamiseks digikeskkonnas pole lapsel vanemate nõusolekut 
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vaja, kuid privaatsuse ja lapse kaitse standardid peavad selliste teenuste puhul olema väga 
kõrged. 

6) Sünni registreerimine ja õigus identiteedile. Süsteemid ja tehnoloogiad peavad võimaldama 
ametlikku sünni registreerimist digikeskkonnas mis tahes olukorras, et laps saaks ligipääsu 
teenustele (haridus-, tervise- ja sotsiaalteenused).  

Digikeskkonnas võib lihtsasti levida laste vastane vägivald. Kriisiolukorrad nagu pandeemiad võivad 
seda ohtu suurendada, sest lapsed veedavad siis rohkem aega digimaailmas. Digikeskkonnas levib 
seksuaalvägivald ning enesevigastuste, suitsiidikäitumise või söömishäirete propageerimine. Vägivald 
võib olla toime pandud võõraste, aga ka lähedaste, pereliikmete ja tuttavate poolt. Vajalik on 
rakendada ennetava, kaitsva ja taastava õigusemõistmise lähenemisviise ning seadusandlikke ja 
administratiivseid meetmeid. 

Perekeskkond ja asendushooldus. Lapsevanemad ja hooldajad vajavad toetust ja juhendamist, et last 
digikeskkonnas aidata.  

Erivajadusega lastele avab digitehnoloogia täiesti uued võimalused suhete loomiseks, info 
hankimiseks ja ühiskondlikuks osaluseks. Digikeskkonna kujundamisel tuleb vältida tõkete tekkimist ja 
kõrvaldada olemasolevad tõkked erivajadustega laste jaoks. Taskukohased tehnoloogiad peaksid 
olema kättesaadavaks tehtud ka vaesuses elavatele erivajadustega lastele. Erivajadused võivad olla 
füüsilised, intellektuaalsed, psühhosotsiaalsed, kuulmise või nägemisega seotud. 

Tervis ja heaolu. Digitehnoloogiad avardavad võimalusi terviseteenustele ja -informatsioonile 
ligipääsemisel, parandavad füüsilise ja vaimse tervise ning toitumise valdkonnas diagnostilisi võimalusi 
ja raviteenuseid rasedatele, vastsündinutele, lastele ja teismelistele.  

Haridus, puhkus ja kultuur. Digikeskkond võib oluliselt parandada laste ligipääsu kvaliteetsele 
haridusele ning õppevahenditele (sh interaktiivsed digilahendused). Digitehnoloogiad võivad 
tugevdada koostöist suhet õpetajate ja õpilaste vahel. Digitehnoloogiad avardavad haridus- ja 
kultuurivaldkonna organisatsioonide (arhiivid, raamatukogud, muuseumid) poolt lastele pakutavaid 
võimalusi.  

Kultuuri, vaba aja veetmise ja mängu digivormid peaksid lapsi toetama ja neile kasu tooma, 
peegeldades ja edendades laste erinevaid identiteete (kultuur, keel, pärand). Lastele tuleb tagada 
võimalus kasutada oma vaba aega digitehnoloogiate katsetamiseks, eneseväljenduseks ja kultuurielus 
osalemiseks veebis.  

ÜRO alluvsusse kuuluv Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) on algatanud mitmeid 
osapooli kaasava võrgustiku Child Online Protection (COP), et edendada teadlikkust laste turvalisusest 
digimaailmas. Esimesed juhised selle võrgustiku poolt anti välja aastal 2009, viimased aastal 2020140. 
Ka nendes on välja toodud ja lahti seletatud eelpool loetletud viis võtmevaldkonda, mida ettevõtjad 
peaksid järgima. 

ÜRO on jätkuvalt maailmas üks olulisemaid inimõiguste kaitsjaid ja üks väheseid organisatsioone, 
mis ühendab laste ja digitehnoloogia nii keskselt. 

 
140 ITU Child Online Protection (COP) Guidelines, võrgus: https://www.itu-cop-guidelines.com/ . 
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EUROOPA LIIT 

Euroopa Liit on piirkonnas üks juhtivamaid laste õiguste kaitsjaid, on loodud ja plaanitakse luua 
erinevaid töögruppe. Samal ajal toimub erinevaid digimaailmaga seotud kohtumisi, koostatakse kavu 
ja plaane. Laste ja digimaailma ühisosa koguneb eelkõige Euroopa Komisjoni pädevuses. Laste õiguste 
kaitsmine veebis on üks laste õiguste kaitsmise teemadest141 ja selle raames on võetud vastu mitmeid 
dokumente ja resolutsioone. Üks märkimisväärsema tähtsusega on Euroopa Komisjoni 2012.aastal 
välja antud „Lastele  parema  interneti loomise  Euroopa  strateegia” 142  kus rõhutatakse laste 
digipädevuse arendamise ja eakohase kvaliteetse sisu arendamise vajalikkust, et lapsed saaksid 
internetti turvaliselt kasutada. Tegemist oli dokumendiga, mis arendas mõtteid, et lapsed ei saa siiski 
iseseisvalt internetis hakkama ja vajavad abi.  

Strateegia toob välja neli üksteist toetavat tähelepanu vajavat valdkonda: 

1) Noortele kvaliteetse internetisisu pakkumine, mis oleks loominguline ja hariduslik ning 
pakuks kasutamisel meeldivaid kogemusi. 

2) Noorte võimestamine  ja teadlikkuse suurendamine, mis tähendab digioskuste parandamist, 
turvalise internetikasutuse õpetamist koolides, ulatuslikumat noorte kaasamist ning 
kasutajate jaoks lihtsate ja töökindlate teatamisvahendite olemasolu internetikeskkonnas. 

3) Lisaks teadlikkusele kaitse tagamine, luues laste jaoks turvalise internetkeskkonna, milles on 
lastele eakohased privaatsusseadmed ja vanemliku kontrolli vahendid, kus kasutatakse 
laialdasemalt infosisu klassifikatsioone ja vanusepiiranguid (et vältida lapse kokkupuudet 
sobimatu infosisuga nagu pornograafia ja vägivald) ning kus on piiratud laste kokkupuude 
internetireklaamiga (mille tagajärjeks võib olla liigne kulutamine). 

4) Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu, et seda kujutava materjali 
kindlakstegemine oleks kiirem ja süsteemsem ning sellest teatamine ja selle kõrvaldamine 
lihtne, lisaks koostöö rahvusvaheliste partneritega. 

Antud strateegia uuendis on planeeritud 2022. aastaks ja plaanis on ka mitmesugust muud 
seadusandlust. Eelkõige on fookus laste seksuaalsel väärkohtlemisel, nende digipädevuste 
arendamisel, aga ka laste suuremal kaasamisel uute strateegiate ja plaanide loomisel. Eraldi on 
plaanitud tähelepanu pöörata erivajadustega laste temaatikale. 

Euroopa Liit haldab ka veebiplatvormi Better Internet for Kids,143  mis koondab erinevat infot ja 
materjale nii lastele ja vanematele kui ka õpetajatele. Antud portaali Eesti partner on 
targaltinternetis.ee, mida haldab Lastekaitse Liit.  

EUROOPA NÕUKOGU 

Euroopa Nõukogu jaoks on inimõigused kriitilise tähtsusega, sealhulgas laste õigused. Organisatsioon 
on loonud erinevaid laste õigustega tegelevaid komiteesid ja konventsioone. Laste tegemised 

 
141 Euroopa Komisjon, Digital and Information Society, Thematic area 5 of the EU strategy on the Rights of the Child, 
võrgus: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/digital-and-information-society_et  
142 Euroopa Komisjon, „Lastele parema  interneti  loomise Euroopa strateegia“, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN 
143 Better Internet for Kids, võrgus: https://www.betterinternetforkids.eu/ . 
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digimaailmas on samuti tähelepanu all144 ja fookus on eelkõige laste kaitsmisel ohtliku sisu eest ja laste 
eneseväljeduse toetamisel.  

Olulisemad dokumendid on näiteks Lanzarote konventsioon 145 , mis räägib laste seksuaalse 
ärakasutamise ennetamisest ja ’üks viiest’ initsiatiiv, mis keskendub laste seksuaalse väärkohtlemise 
teemale.146 Euroopa Nõukogu on loonud ka laste õigusi tutvustava mängu147, kuid tuleb tunnistada, et 
enamus nende vahendeid on suhteliselt aegunud oma olemuselt.  

Euroopa Nõukogu tegeleb ka teiste digiteemadega, mis lapsi puudutavad, näiteks andmekaitse ja 
küberkuritegevus. Oluline on märkida, et enamus temaatilisi dokumente on vähemalt 10 aastat vanad, 
viimasel ajal ei ole Nõukogu laste õigustega seoses dokumente uuendanud.  

OSCE 

OSCE läheneb lastele ja digiteemadele mitmekülgselt, kuid fookuses on eelkõige turvalisus. Laste ja 
digiteema seadusandlust on vähe, näiteks töörühma kokkuvõte 148 , küll on aga OSCE-l mitmeid 
dokumente, mis tegelevad laste õigustega või digiteemadega. Näiteks on eraldi töörühm, mis tegeleb 
küberkuritegevusega 149  ja mitmed teemad, millega OSCE tegeleb, on ka laste jaoks olulised 
(andmekaitse, julgeolek). OSCE peamine fookus ei ole laste kaitsmise digiteemadel, kuid 
organisatsioon puutub sellega kokku kaudselt. 

WTO 

WTO ei tegele laste digiõigustega, kuid viitab oma e-kaubanduse juhistes, et laste temaatikat tuleks 
arvesse võtta, näiteks andmekaitses.150 

VABA INTERNETI KOALITSIOON 

Vaba interneti koalitsioon toetab laste ja teiste vähemkaitstud gruppide suuremat kaasamist 
internetimaailma. 151  Ei ole selget visiooni, kuidas seda on plaanis saavutada, ja ei ole ka 
konkreetsemaid detaile. Igal konverentsil arutatakse erinevate teemade üle; võimalik, et laste küsimus 
muutub hilisemalt olulisemaks. 

 

 
144 Euroopa Nõukogu, „Children and the Internet: Protection and participation“, võrgus: 
https://www.coe.int/en/web/portal/children-and-the-internet . 
145 Euroopa Nõukogu, Lanzarote konventsioon, võrgus: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-
detail&treatynum=201 . 
146 Euroopa Nõukogu, „The Underwear Rule“, võrgus: https://www.coe.int/en/web/children/underwear-rule . 
147 Euroopa Nõukogu, võrgus: http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php . 
148 OSCE, „Cybercrime and online child abuse prevention“, võrgus: https://polis.osce.org/cybercrime-and-online-child-
abuse-prevention . 
149 OSCE, „Cyber/ICT Security“, võrgus: https://www.osce.org/cyber-ict-security . 
150 WTO, „Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities“, võrgus: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/adtera_e.pdf . 
151 Vaba interneti koalitsioon, „FOC 10th Anniversary Helsinki Declaration - Towards a Rules-based, Democratic and 
Digitally Inclusive World“, võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2021/12/FOC-10th-
Anniversary-Helsinki-Declaration-Towards-a-Rules-based-Democratic-and-Digitally-Inclusive-World.pdf . 
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RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Laste õiguste kaitse digimaailmas ei ole paljudele riikidele prioriteet. Mõningal juhul on see seostatud 
teiste valdkondadega, näiteks läheb küberturvalisuse (Itaalia) või üldise küberturvalisuse (näiteks Läti) 
teema alla, kus lapsi pole eraldi välja toodud. Mõnel pool on lapsed aga prioriteet koos naistega 
(näiteks Sloveenia) või on lähenetud spetsiifiliselt. Euroopa Liidus laiemalt ja näiteks Austrias on eraldi 
välja toodud naiste ja tüdrukute vastase vägivalla küsimus, mille vastu on korraldatud projekte.  

Riikide seas tasapisi suureneb teadlikkus internetiohtudest ja eriti interneti mõjust lastele. 
Kultuuriliselt on erinevad arusaamad, mis on ohtlik veebimaterjal – kas LGBTQ+ materjal on lastele 
sobiv või ebasobiv? Üldiselt tunnetatakse aga, et vägivald, enesevigastamine (sealhulgas söömishäirite 
propageerimine) ja vihkamine on probleemid.  

Mitmed vahendid on kokku toonud erinevad osapooled, näiteks Euroopa Liit, riigid ja kolmas sektor 
on loonud internetikiusamisega tegeleva tööriistakasti Cybersafe152.  

PARIMAD PRAKTIKAD 

Lapsed on paljudes riikides internetis ohvrid. Näiteks Indias mõistetakse aina enam, et digikirjaoskus 
on lastel vajalik, et nad oskaks ennast kaitsta. Mitmes riigis keskendutakse laste suuremale 
kaasamisele, et uusi seadusi koostada. Jaapan on võtnud vastu laste kaitsmise akti ja plaani, mis 
keskendub teadlikkuse tõstmisele, aga ka problemaatilise sisu piiramisele.  

Ühendkuningriigis on internetiteenuste pakkujad vastu võtnud tegevusjuhendi, milles soovitatakse 
järgida aktiivse valiku põhimõtet; selle põhimõtte järgimise üle otsustab iga internetiteenuste pakkuja 
ise. Prantsusmaal peavad internetiteenuste pakkujad pakkuma vanemliku kontrolli tarkvara tasuta. 
Saksamaal saab selleks, et lapsed ei külastaks kahjulikku infosisu sisaldavaid veebisaite, kasutada 
sertifitseeritud noortekaitse tarkvara. Ülejäänud riikides selliseid sätteid ei ole. Ühtlasi on selge, et 
kõigile Euroopas internetti kasutavatele lastele ei ole loodud ühesuguseid võimestamis- ja 
kaitsevõimalusi. 

Ühendkuningriik on ette võtnud ka mängudes levinud loot box probleemi, kus tavalistesse 
arvutimängudesse on lisatud hasartmängu elemendid. Hetkel ei ole veel seadusandlust, kuid 
parlament on teemaga tegelenud153. Sarnane seadusandlus on juba valmimisel USAs, kus üritatakse 
lapsi kaitsta mitmete erinevate mängudesse levinud probleemsete arenduste vastu. 154  Mängude 
küsimust on lahatud pikemalt allpool edasiste arengute all. 

USAs on laste õiguste küsimus paljuski seotud laiema privaatsusaruteluga. Laste online käitumist ei 
tohi jälgida ja mitmed veebilehed ei tohi lubada alla 13 aasta vanuseid kasutajaid. See kehtib näiteks 
sotsiaalmeedia, aga ka mitmete teiste andmeid korjavate veebilehtede kohta. Veebilehed kas vajavad 
vanemlikku luba, võimaldavad piiratud kasutust või ei luba üldse noorematel kasutada.  

 
152 Cybersafe tööriistakast, võrgus: https://www.stoponlineviolence.eu/cybersafe-tooriistakast/?lang=et . 
153 UK Parliament, „Loot boxes in video games“, võrgus: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-
8498/ . 
154 The Senate of the United States, „To regulate certain pay-to-win microtransactions and sales of loot boxes in interactive 
digital entertainment products, and for other purposes“, võrgus: https://www.hawley.senate.gov/sites/default/files/2019-
05/Loot-Box-Bill-Text.pdf . 
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Üks huvitav näide riigi tegevusest tuleb Norrast, kus on loodud veebikeskkond just Süüria põgenike 
lastele, kust nad saavad infot oma õiguste ja võimaluste kohta. Sarnaseid õpetlikke veebilehti ja 
rakendusi on ka mujal, kuid tavaliselt ei ole need loodud riiklikult. 

Eesti on samuti näide riigist, keda võib järgida, Eestis on erinevad veebilehed ja süsteemid, mis on 
loodud laste aitamiseks (Lasteabi, veebipolitsei) või teavituseks (Targaltinternetis.ee, tarkvanem.ee). 
Digiküsimustega tegelevad ka Lastekaitse Lliit (kes haldab targaltinternetis.ee lehte) ja eksisteerib mitu 
kiusamise vastu võitlevat programmi. Märkimisväärne on erasektori panus, näiteks Telia 
(kiusamisvastane Suurim Julgus kampaania) ja CGI loodud laste küberturvalisuse mäng Spoofy 
(https://www.spoofy.ee/et)155.  

Eestis on pikaaegne uuringusüsteem, mis jälgib laste küberoskusi ja IT hariduse arengut koolides, 
võistlused ja küsitlused on igal aastal ja juhtpartner on TalTech156. 

Kokkuvõtteks, laste õigused ei ole riigiti digimaailma seadusandluse prioriteet, kuigi on olemas 
huvitavaid rakendusi ja lahendusi.  

KITSASKOHAD 

Laste digiõiguste kaitse kitsaskohad tulenevad eelkõige kahest probleemist: 

- Riigid ei ole ka muudes küsimustes digitaalselt arenenud ja ei mõista digimaailma probleeme. 
Mitmed riigid ei näe võimalust, et saaks kodanike digiturvalisust tagada, tegeletakse muude 
küsimustega. 

- Riigid tegelevad esmajärjekorras teiste ühiskonnagruppide kaitsmisega, näiteks naised, 
rassilised ja usulised vähemused või muud keerulises olukorras rahvusgrupid. 
 

ARENGUSUUNAD 

Kõik nõustuvad, et laste õiguste kaitse digikeskkonnas on võimalik vaid erinevate osapoolte ja 
sektorite koostöös (rahvusvahelised organisatsioonid, riikide poliitikad ja seadusandlus, ettevõtjate 
proaktiivne eneseregulatsioon, kasutajate teadlikkus). 

Peamised küsimused, mis lähiajal vajavad lahendamist: 

- Kuidas tagada lastele turvaline ja võrdne juurdepääs internetile. See tähendab, et lastel peaks 
olema võrdselt võimalik internetis osaleda, ainukeseks piiranguks nende vanus. 

- Vähendada digilõhet, mis tuleneb soost, taustast ja majanduslikest võimalustest. 
- Laste turvalisuse üks osa on probleemse sisu piiramine, aga ka digipädevuste arendamine, eriti 

küberturvalisuse valdkonnas. 
- Mis on lastevanemate ja teiste täiskasvanute roll ja võimalused aidata? Koolitada ja abistada 

täiskasvanuid, kelle poole lapsed võiksid pöörduda. 
- Laste suurem kaasamine otsustustesse. 

 
155 Käesoleva raporti üks autoreid on Spoofy Eesti projektijuht. 
156 https://sites.google.com/view/kyberpahkel/ Oluline on märkida, et Küberpähkli ja teiste seotud uuringute üks autoreid 
on ka käesoleva raporti üks autor. 
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- Erasektori tegevuse suunamine ja piiramine, et nende äriline tegevus ei kahjustaks lapsi. 

Eraldi küsimus on mängude temaatika, mis on kiirelt arenev ja võib varsti viia suurema seadusandluse 
muudatuseni. Pikemat aega on teada olnud, et mängudes toimuv suhtlus võib olla ohtlik, ka Eestis on 
olnud juhtumeid, kus lapsed puutuvad lastele mõeldud mängudes kokku ebameeldiva sisuga 157 . 
Viimastel aastatel on arvuti- ja mobiilimängudes olnud kaks problemaatilist arengut, mis puudutavad 
ka lapsi. Esiteks, paljudes (nii tasuta kui ka tasulistes) mängudes on lisandunud võimalused, et saab 
väikese raha eest osta lisavõimalusi, mis on kas kosmeetilised (näiteks riided, soengud, tantsud) või 
aitavad mängu võita. See on viinud selleni, et paljud lapsed ei mõista, et selline üksikute summade 
kulutamine viib suurema rahalise kaotuseni. Lisaks sellistele väikestele kulutustele (microtransactions) 
on tekkinud juurde ka hasartmängulised elemendid, näiteks on raha eest võimalik osta kaste (loot 
boxes), mille sees võib olla midagi kasulikku, aga ei pruugi. See tekitab hasarti neid kaste otsida ja osta, 
sisuliselt sarnaselt lotopiletitele. Nagu eelpool viidatud, siis UK ja USA on alustanud uurimist ja 
seadusandluse loomist. Sarnased arengud on ka mitmetes Mandri-Euroopa riikides. 

 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

• Rahvusvahelistest organisatsioonidest tegelevad kõige tugevamalt ja sisu poolest 
mitmekesisemalt laste õigustega digikeskkonnas ja nende küberturvalisusega ÜRO (ja tema 
alluvuses asuv ITU), aga ka Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu, seega tasuks laste õigustega 
seonduvat inimõigusdiplomaatiat ellu viia peamiselt nende organisatsioonide kaudu. Eesti-
siseselt on oluline oma eesmärkide saavutamisse kaasata Lastekaitse Liit, kellel on kontakt 
teiste sarnaste organisatsioonidega.  

• Eesti prioriteet on laste kaitsmine konfliktides ja muudes olukordades; siia juurde peaks lisama 
laste kaitsmise internetis, kus varitseb tänapäeval palju erinevaid ohte. Laste küberturvalisus 
on üks tähtsamaid teemasid digimaailmas. 

• Oluline on laste suurem kaasamine lapsi ja digimaailma puudutavate uute strateegiate ja 
plaanide loomisel, näiteks läbi lapsi/õpilasi ühendavate ja esindavate organisatsioonide (st 
teha asju mitte laste heaks ja nende eest vaid lastega koos). 

• Eesti võiks laste õiguste digiaspektidega seonduvas tegevuses keskenduda prioriteetselt 
järgnevatele aspektidele või teemadele: 

o Laste digipädevus ja digikirjaoskus, teadlikkus nii ohtudest (sh turvalisus) kui 
võimalustest (sh oma õiguste teostamine). Võiks kaaluda riikidevahelise kahepoolse 
või mitmepoolse koostöö raames digipädevuste või küberhügieeni mobiilirakenduse 
loomist (vt näiteks https://www.spoofy.ee/en 158), mida saaks ka globaalselt levitada. 

o Noorte digitaalse kodanikuaktiivsuse soodustamine. 

 
157 Digigenius, „Miks Growtopias lapsi ahistavaid perverte vastutusele ei saa võtta?“, võrgus: 
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/miks-growtopias-lapsi-ahistavaid-perverte-vastutusele-ei-saa-votta/ . 
158 Üks uuringu meeskonna liikmetest oli antud mängu arendamisega tihedalt seotud. 
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o Oluline on lastele sobiva internetisisu lihtne kättesaadavus, nende vanusele ja 
arengulistele iseärasustele sobiv keelekasutus ja disain. Teiselt poolt  vajadus 
tõkestada ligipääsu lastele ebasobivale ja kahjulikule veebisisule. 

o Lapsevanemate ja õpetajate (kuid ka laiemalt lapsi peres ja haridussüsteemis 
toetavate võrgustike) koolitamine lapsi toetama nende õiguste teostamisel ning laste 
õigusi austama (nt õigus privaatsusele ka peresiseselt). 

o Digimaailmas sotsiaalset õiglust ja laste õigusi käsitlev pool on tõusnud väga 
oluliseks turvalisuse temaatika kõrval. Lapsi tuleb aktiivselt digikeskkonda kaasata, 
luua võimalused osalemiseks, et vähendada olemasolevat ebavõrdsust ning 
ennetada uute ebavõrdsuste tekkimist. 
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ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ISIKUANDMETE KAITSELE 

SISSEJUHATUS 

Eraelu puutumatuse tagamine digitaalajastul on märksa keerulisem kui varem. Põhilised 
privaatsusega seonduvad digiaspektid on küberturvalisus ja isikuandmete kaitse. Digitaalses 
ühiskonnas avaldatakse sotsiaalmeediat ja interneti-teenuseid kasutades aina enam nii isiklikke kui ka 
teiste isikuandmeid. Isikuandmed võivad paljastada väga intiimseid üksikasju inimese iseloomu, 
elustiili ja valikute kohta. Pahatihti ei taibata, et isikuandmeid saab hõlpsasti kuritarvitada või ärilistel 
eesmärkidel kasutada. See hõlmab isikuandmete kasutamist viisil, mida kogumise ajal ette ei nähtud. 
Isikuandmete majanduslik väärtus kasvab pidevalt; seega on isikuandmed muutunud erinevate 
ärimudelite nurgakiviks nii veebis kui ka väljaspool seda.159 Kuna enamik inimtegevusi jätab endast 
maha mingisuguse digitaalse andmejälje, on eraisikute käitumise jälgimine muutunud järjest 
lihtsamaks.160  

Andmete kogumise ja töötlemise meetodid on kiiresti muutunud. Lisaks on oluliselt suurenenud 
piiriülesed andmevood. Kiire tehnoloogiline areng on oluliselt suurendanud isikuandmete kogumise 
ja jagamise ulatust. See on toonud kaasa vajaduse muuta andmete kaitsmise viisi, kuna vanad 
meetodid ei vasta uuele tegelikkusele. Tarbijad kõikjal maailmas hindavad ja väärtustavad 
privaatsust üha enam; seetõttu on ettevõtjad hakanud tajuma, et tugev privaatsuse kaitse annab neile 
konkurentsieelise, kuna see suurendab usaldust nende teenuste vastu.  

Et eraisikuid kaitsta ning valdkonda ühtlustada, kus on palju piiride ülest tegevust ja mõju, on 
rahvusvahelisel tasandil hakatud rakendama meetmeid,  et isikuandmete kuritarvitamisega võidelda 
ja õiguslikku regulatsiooni ühtlustada. Loodetakse, et andes inimestele oma isikuandmete üle 
suurema kontrolli, suureneb isikute usaldus digikeskkonna (ja -majanduse) vastu.  

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

Isikuandmeid on defineeritud kui „igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku 
kohta”.161 2013. aasta OECD aruanne selgitab, et isikuandmed hõlmavad muu hulgas järgmist tüüpi 
andmeid:  

• kasutajate loodud sisu, nagu blogid ja fotod,  
• tegevus- või käitumisandmed (nt mida inimesed Internetist otsivad ja vaatavad),  
• sotsiaalandmed (nt kontaktid ja sõbrad suhtlusvõrgustikes),  

 
159 Macenaite, M., “The ‘Riskification’ of European Data Protection Law through a Two-fold Shift”, 8(1) European Journal of 
Risk Regulation 506 (2017), p 506. Lähemalt andmete majanduslikust väärtusest vt Roessler, B., “Should Personal Data be a 
Tradable Good? On the Moral Limits of Markets in Privacy”, in Roessler, B., and Mokrosinska, D.  (eds.), Social Dimensions 
of Privacy: Interdisciplinary Perspectives (Cambridge: CUP, 2015).  
160 OECD, „The OECD Privacy Framework“ (2013), Chapter 2, Supplementary Explanatory Memorandum to the Revised 
Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data (2013), p 20. 
161 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88). 
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• asukohaandmed, demograafilised andmed ja ametlikud isikutuvastamise andmed.162  

Seega pärinevad isikuandmed erinevatest allikatest ja võivad olla erineva tundlikkuse astmega. 

Esimene Euroopa ja ka rahvusvahelise tasandi õigusakt, mis puudutas otseselt isikuandmete kaitset, 
oli Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon (nr 108), 
mis tunnistas juba 1981. aastal vajadust „ühitada 
privaatsuse väärtustamine ja informatsiooni vaba 
vahetamine”.163 Konventsiooni eesmärk oli „tagada [...] 
igale üksikisikule [...] isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisel tema õiguste ja põhivabaduste austamine 
ning eelkõige tema õigus eraelu puutumatusele”.164 See 
oli vastus tehnoloogilistele edusammudele ja on selles 
valdkonnas võtmetähtsusega rahvusvaheline 
instrument. Konventsioon nr 108 on ainus rahvusvaheline leping andmekaitse valdkonnas ning sellel 
on ka horisontaalne kohaldamisala (käsitleb nii avaliku kui erasektori andmete töötlemist). 
Konventsioonis sisalduvad reeglid puudutavad andmete õiglast ja seaduslikku kogumist ja 
automatiseeritud töötlemist ning nõuet, et andmeid säilitatakse kindlaks määratud õiguspärastel 
eesmärkidel ja et neid ei säilitataks kauem kui vajalik. Konventsiooni reguleerib ka andmete kvaliteeti. 
Eelkõige sätestatak  se, et andmed peavad olema piisavad ja asjakohased ning et andmete hulk ei tohi 
ületada nende kogumise eesmärgi piire (proportsionaalsus); samuti peavad need olema täpsed.  

Mitmed konventsioonis sisalduvad andmekaitseõiguse põhimõtted lisati hiljem ELi 1995. aasta 
andmekaitsedirektiivi 165  ja kinnitati 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruses 166  ja 
politseidirektiivis167.  EL-i andmekaitsedirektiivi eesmärk oli täpsustada ja laiendada eelnimetatud 
konventsioonis sätestatud privaatsusõigust käsitlevate põhimõtete sisu. Kuid kuna direktiiv kehtestati 
ajal, mil internet oli alles kujunemisjärgus ja nn digipööre alles algas, muutus see järgnevatel 
aastakümnetel ebapiisavaks, et reageerida valdkonna arengutele. Seega algatati 2012 Euroopa Liidus 
andmekaitse reform, mille tulemusel jõustus 25.05.2018 isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). 
GDPR on küll regionaalne instrument, aga see selle mõju on olnud globaalne (erinevatel põhjustel, 
mida käsitletakse allpool). GDPR-is on muuhulgas kirjas isikuandmete töötlemise seitse põhimõtet:  

1. seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – isikuandmeid ei tohi töödelda seadusliku aluseta või isiku 
nõusolekuta 

2. eesmärgi piirang – andmeid võib töödelda vaid kindlaksmääratud eesrmärgil, milleks neid 
koguti 

 
162 OECD, Report on Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring Monetary Value, 
Doc. DSTI/ICCP/IE/REG(2011)2/FINAL, 2 April 2013, p 7. 
163 RT II 2001, 1, 3, võrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/78300 . 
164 Samas, artikkel 1. 
165 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.95). 
166 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88).. 
167 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 
seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131). 
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3. võimalikult väheste andmete kogumine – ei tohi koguda rohkem andmeid kui eesmärgiks 
vajalik 

4. õigsus – regulaarselt peab kontrollima andmete õigsust 
5. säilitamise piirang – andmeid tohib säilitada ainult nii kaua kui eesmärk seda nõuab 
6. usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus – andmeid peab hoidma turvaliselt 
7. vastutus – isikuandmete töötleja peab suutma näidata, et peab ülaltoodud põhimõtetest 

kinni. 

GDPR annab inimestele laialdased õigused seoses nende isikuandmetega:  

• õigus olla informeeritud isikuandmete töötlemisest ja selle asjaoludest; 
• õigus tutvuda enda isikuandmetega; 
• õigus nõuda enda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on ebaõiged; 
• õigus andmete kustutamisele (nn “õigus olla unustatud”); 
• õigus nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale; 
• õigus esitada vastuväiteid;  
• õigus nõuda teatud tingimustel automatiseeritud otsuse asemel, et otsuse teeks inimene. 

Isikuandmete kaitse reeglite rikkumise kahtluse korral on võimalik pöörduda sõltumatu isikuandmete 
kaitse asutuse poole, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon.  

Konventsiooni nr 108 ajakohastati 2018. aastal (“konventsioon 108+”), et vastata digiajastu uutele 
väljakutsetele, võimaldada turvalisemat isikuandmete edastamist rahvusvahelisel tasandil ja 
tugevdada konventsiooni tõhusat rakendamist.168 ÜRO eraelu puutumatuse õiguse eriraportöör on 
kutsunud kõiki ÜRO liikmesriike ühinema konventsiooniga 108+. 169  Hetkel ei ole ajakohastamise 
protokoll veel jõustunud, kuna piisav arv riike ei ole seda veel ratifitseerinud. 170  Uuendatud 
konventsiooni reeglid on kooskõlas GDPR-iga ja seega aitab konventsioon kaasa isikuandmete kaitse 
rahvusvaheliste reeglite ühtlustumisele. Üks uuendus võrreldes GDPR-iga on see, et konventsiooni 
kaitset kohaldatakse ka riigi julgeoleku eesmärgil tehtava andmetöötluse suhtes. 

Kuigi ajalooliselt on Euroopa ja Euroopa Liit olnud isikuandmete kaitse valdkonnas eestvedajaks, on 
teemaga hakatud tegelema ka globaalselt, et ära kasutada rahvusvahelise digitaalmajanduse 
võimalusi ning vastata kasvavale andmeturbe ja privaatsuse kaitse nõudlusele. Mitmed riigid ja 
piirkondlikud organisatsioonid väljaspool ELi (nt Aasias, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas) on võtnud vastu 
uusi isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte või ajakohastanud kehtivaid õigusakte.  

 
168 Euroopa Nõukogu, „Data Protection“, võrgus: https://rm.coe.int/leaflet-data-protection-final-26-april-
2019/1680943556. 
169 Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, recommendation 117.e. of report A/73/45712, võrgus: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/324/46/PDF/N1832446.pdf?OpenElement . 
170 Jaanuar 2022 seisuga on 15 riiki protokolli ratifitseerinud (ka Eesti) ja 28 allkirjastanud. Jõustumiseks on vaja (a) et kõik 
esialgse lepingu osapooled ratifitseeriks protokolli või (b) vähemalt 38 riiki oleks ühinenud 11. oktoobriks 2023.  
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UNCTADi kohaselt on 194 riigist 128 vastu võtnud õigusakte andmete ja privaatsuse kaitse tagamiseks 
(vt ka UNCTADi tabel üleval). 171  Kuigi riigid lähenevad probleemidele erinevalt ja nende 
seadusandliku arengu tase on erinev, on siiski näha üldist ühtlustumist oluliste isikuandmete kaitse 
põhimõtetega.172   

Hoolimata valdkonnas toimuvast regulatsiooni ühtlustumisest, pole veel suudetud saavutada 
olukorda, kus enamus riike oleks huvitatud isikuandmete kaitse rahvusvahelise lepingu sõlmimisest. 
Peamised põhjused selleks on järgnevad: 

• riikliku julgeoleku ja inimõiguste vaheline pinge – mitmed riigid (nagu nt USA) rõhutavad 
vajadust koguda teatud isikuandmeid riikliku julgeoleku eesmärgil ning mitte kohaldada samu 
isikuandmete kaitse reegleid selles kontekstis  

• riikidel on erinevad seisukohad selle kohta, mil määral tuleks isikuandmeid kaitsta ja mil 
määral on kontroll isiku isikuandmete üle põhiõigus (mida näitab ka globaalne 
andmekaitseseaduste rohkus). 

Kuna riigid ei ole suutnud rahvusvahelisi standardeid luua, peavad rahvusvahelised ettevõtted ise 
otsustama, kas ja milliseid reegleid oma tegevuses järgida. On märgata, et paljud ülemaailmse 
haardega firmad joonduvad privaatsuse kaitse põhimõtetes EL’i isikuandmete kaitse üldmäärusest nii 
sellepärast, et nad tahavad ELis tegutseda, kui ka sellepärast, et näevad üldmääruses eeskuju, mille 
järgimine toob selgust nende tegevusvaldkonda.173  

 

TEOREETILINE KONTEKST 

Akadeemilises kirjanduses on mitmeid diskussioone ja vaidlusi seoses isikuandmete kaitsega.  

Isikuandmete kaitset käsitlevas kirjanduses on kirjeldatud nähtust, mida nimetatakse „privaatsuse 
paradoksiks“. 174  See kirjeldab ühelt poolt seda, kuidas üksikisikud väidavad, et nad väärtustavad 
andmetöötlust kõrgelt, kuid teisest küljest näitab, et nad ei tegutse vastavalt sellele tõekspidamisele. 
Selle põhjuseks inimeste kognitiivsed probleemid ning teadmiste puudumine andmetöötluse 
keerukate protsesside kohta. 

 
171 UNCTAD, „Data Protection and Privacy Legislation Worldwide“, võrgus: https://unctad.org/page/data-protection-and-
privacy-legislation-worldwide . 
172 Vt „Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and development”, ÜRO Kaubandus- 
ja Arengukonverents UNCTAD (2016): http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf. 
173 Vt nt Ryngaert, C., and Taylor, M., „The GDPR as Global Data Protection Regulation“, AJIL Unbound, 114, lk 5-9. 
174 Vt nt Mondschein, C.F., “Some Iconoclastic Thoughts on the Effectiveness of Simplified Notices and Icons for Informing 
Individuals as Proposed in Article 12(1) and (7) GDPR”, 2 European Data Protection Law Review 507 (2016), lk 510-511. 
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Õiguskirjanduses on arutletud ka selle üle, kas eksisteerib eraldiseisev põhiõigus isikuandmete 
kaitsele. Euroopa tasandil, võttes formaalse seisukoha, on vastus „jah“ – see õigus on eraldiseisvana 
EL põhiõiguste hartas kirjas. Aga globaalsel tasandil pigem peetakse õigust isikuandmete kaitsele osaks 
era- ja perekonnaelu, kodu ja kirjavahetuse puutumatuse austamise õigusest.175 Üheks põhjuseks on 
üksmeele puudumine selle suhtes, mida isikuandmete kaitse õigus tegelikult kaitseb. Kas see on eraelu 
või omand või midagi muud? Põhiõiguste eesmärk on tavaliselt üldise või konkreetse vabaduse või 
võrdõiguslikkuse kaitse. Kuna isikuandme kaitse õiguse eesmärk on ebaselge, on mõned 
õigusteadlased järeldanud, et see õigus ei ole sõltumatu põhiõigus, vaid pigem teiste põhiõiguste 
süstemaatilise parendamise meetod. 

Akadeemikud on kritiseeritud andmete individuaalse kontrolli kontseptsiooni, millel Euroopa 
isikuandmete kaitse põhineb. Näiteks Fairfield ja Engel on väitnud, et „andmete individuaalne kontroll 
on põhimõtteliselt vigane kontseptsioon, sest üksikisikud ei suuda teada, mis nende avaldatud 
andmed tähendavad, kui neid kombineeritakse miljonite teiste andmetega".176 Hoolimata sellest, et 
USA ja ELi andmekaitse eeskirjad põhinevad erinevatel alustel – USA keskendub vabadusele ja EL 
inimväärikusele – siis mõlemad lähenemised peavad eraelu puutumatuse tagamise parimaks 
vahendiks üksikisikute teavitamist ja nende kontrolli suurendamist. Nii Euroopas kui ka USAs on 
isikuandmete kaitse reeglite eesmärk on tagada, et süsteem tugineks täiesti informeeritud isikutel, 
kes teadlikult nõustuvad oma andmete kasutamisega. Aga kriitikute arvates ei lahenda see 
põhiprobleemi, milleks on see, et andmed ei mõjuta ainult seda isikut. Seda illustreerib "suurandmete" 
(ehk Big Data) temaatika ja selliste otsuste, mis tuginevad koondandmetele, kasvav osakaal. 
Suurandmete analüüsi põhjal saab ennustada inimeste käitumist ja eelistusi ja selle põhjal tehakse ka 
otsuseid, mis poleks võimalikud ainult ühe inimese andmeid omades. Seega on inimese otsusel oma 
andmeid jagada tihti ka tagajärjed teiste isikute jaoks. Kriitikud enamasti küll ei paku välja 
alternatiivset süsteemi, mis paremini toimiks. 

Oluline muudatus mille üldmäärus kaasa tõi, on EL-i andmekaitse eeskirjade territoriaalse ulatuse 
laiendamine. Määrust kohaldatakse ka „liidus asuvate andmesubjektide isikuandmete töötlemise 
suhtes mujal kui liidus asuva [andme]töötleja poolt, kui andmete töötlemine on seotud (a) liidus 
asuvatele andmesubjektidele kaupade ja teenuste pakkumisega, olenemata sellest, kas andmesubjekt 
peab maksma tasu, või (b) nende tegevuse jälgimisega, kui see tegevus toimub liidus“.177 See säte 
laiendab ELi andmekaitse reeglite kohaldamisala kaugemale liidu piiridest. 178  Kuna enamikele 
ettevõtetele ei ole mõeldav, et peatada teenuste pakkumine inimestele ELis ja lõpetada 
kaubandussuhted maailma suurima kaubandusblokiga, siis nad paratamatult peavad hakkama 
üldmäärust järgima.179  GDPR kohaldub ka EL-is asuvate eraisikute käitumise jälgimisega seonduvale 
andmetöötlusele, kuna see käitumine toimub liidus. EL-i andmekaitse reeglite territoriaalse ulatuse 
laiendamine on Euroopas perspektiivist muidugi mõistetav, sest eesmärgiks on tagada ELis elavate 

 
175 Vt nt Poscher, R., “Right to Data Protection”, in Miller, R.A. (ed.), Privacy and Power: A Transatlantic Dialogue in the 
Shadow of the NSA-Affair (Cambridge: CUP, 2017). 
176 Fairfield, J. ja Engel, C., “Privacy as a Public Good”, in Miller, R.A. (ed.), Privacy and Power: A Transatlantic Dialogue in 
the Shadow of the NSA-Affair (Cambridge: CUP, 2017), lk 98. 
177 GDPR artikkel 3 lg 2. 
178 Vt lähemalt de Hert, P., ja Czerniawski, M., “Expanding the European Data Protection Scope beyond Territory: Article 3 
of the General Data Protection Regulation in its Wider Context”, 6(3) International Data Privacy Law 230 (2016); and 
Albrecht, J. P., “How the GDPR Will Change the World”, 2 European Data Protection Law Review 287 (2016). 
179 Vt nt Scott, M., ja Cerulus, L., “Europe’s New Data Protection Rules Export Privacy Standards Worldwide”, 31 January 
2018, Politico, available at https://www.politico.eu/article/europe-data-protection-privacy-standards-gdpr-general-
protection-data-regulation/ . 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

50 

inimeste jaoks võimalikult laialdane ja ühtne isikuandmete kaitse. Siiski tuleks mõelda ka selle peale, 
mis juhtuks, kui teised piirkonnad või riigid hakkaksid kasutama sarnast lähenemisviisi. On ka küsitav, 
kas on õigustatud kohaldada „territoriaalselt piiritletud õigust globaalsele internetile“ ja kas Euroopa 
andmekaitse reegleid tuleks kohaldada globaalsele veebitegevusele, kuna Euroopa lähenemine 
isikuandmete kaitsele ei ole maailmas universaalselt jagatud (nt USAl ja Hiinal on erinevad 
lähenemisviisid).180 Saab näha, millised on ELi andmekaitse eeskirjade territoriaalse kohaldamisala 
laienemise tagajärjed – kas eeskirjad muutuvad ülemaailmseteks normideks või tekivad konkureerivad 
isikuandmete valdkonna lähenemised, mis vaidlustavad Euroopa reeglite positsiooni. 

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Isikuandmete kaitse reeglite kujunemises on kõige suurem roll olnud Euroopa regioonil ning 
organisatsioonidel (nii Euroopa Nõukogul kui Euroopa Liidul) ning muudes piirkondades on reegleid 
kujundatud pigem riigisiseselt, mitte rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.  

Valdkonna arenguid on mõjutanud ka rahvusvahelised valitsustevälised organisatsioonid ning muud 
ühendused. Näiteks on oluline olnud Ülemaailmne Privaatsuse Assamblee (Global Privacy Assembly), 
mis kogunes esmakordselt 1979. aastal rahvusvahelise andmekaitse- ja privaatsusvolinike 
konverentsina. Assamblee eesmärk on juhtida andmekaitse ja privaatsuse valdkonna arengut 
rahvusvahelisel tasandil,  ühendades rohkem kui 130 andmekaitse- ja privaatsusasutuse 
jõupingutused üle kogu maailma. Alates 2003. aastast on nad vastu võtnud resolutsioone, millest üks 
mõjukamaid oli 2009. aasta Madridi resolutsioon isikuandmete ja privaatsuse rahvusvaheliste 
standardite kohta.181 

Järgneb ülevaade erinevatest organisatsioonidest ja nende tegevustest isikuandmete kaitse 
valdkonnas. 

ÜRO: 

Kuigi ÜRO-d võib pidada eraelu kaitse sünnipaigaks, ei ole organisatsioon olnud isikuandmete kaitse 
valdkonnas väga aktiivne, kuna maailma riikide vahel ei ole veel konsensust andmekaitse reeglite osas 
ning seega on regionaalsel tasandil olnud lihtsam otsuseid vastu võtta.  

Esimene oluline dokument, mis ÜRO kontekstis vastu võeti, oli 1980. aasta Peaassamblee juhised 
arvutipõhiste isikuandmete failide reguleerimiseks. 182  Põhilised isikuandmete kaitsega tegelevad 
ÜRO institutsioonid on Inimõiguste Nõukogu, eraelu puutumatuse õiguse eriraportöör, inimõiguste 
ülemvoliniku amet ja ÜRO Kaubanduse ja Arengukonverents (UNCTAD). IÕN on vastu võtnud 
erinevaid resolutsioone, mis käsitlevad eraelu puutumatust digiajastul.183 Inimõiguste ülemvoliniku 

 
180 Kohl, U. ja Rowland, D., “Censorship and Cyberborders through EU Data Protection Law”, in Kohl, U.(ed.) The Net and 
the Nation State: Multidisciplinary Perspectives on Internet Governance (Cambridge:  CUP, 2017), lk 540. 
181 Global Privacy Assembly, „International Standards on the Protection of Personal Data and Privacy: The Madrid 
Resolution“, 2009, võrgus: http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Madrid-Resolution.pdf . 
182 General Assembly, „Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files“, võrgus: 
https://www.refworld.org/docid/3ddcafaac.html . 
183 Nt IÕN, Resolution 34/7, „The Right to Privacy in the Digital Age“, 2017, võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/086/31/PDF/G1708631.pdf?OpenElement . 
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amet on korraldanud uurimusi ja avaldanud aruandeid, mis analüüsivad väljakutseid, millega õigus 
eraelu puutumatusele ja muud inimõigused digiajastul silmitsi seisavad. Viimane 2021. aasta lõpus 
avaldatud raport käsitles tehisintellekti mõju eraelu kaitsele ning seonduvatele õigustele.184  

IÕN lõi eraelu puutumatuse õiguse eriraportööri mandaadi esmakordselt 2015. aastal; mandaati 
pikendati 2021. aasta kevadel. Eriraportööri ülesanneteks on muuhulgas isikuandmete kogumist 
käsitlevate riigisiseste poliitikate ja seaduste läbivaatamine, põhjendamatult privaatsust riivavate 
tegevuste tuvastamine ning valitsuste abistamine parimate tavade väljatöötamisel.185 Eriraportöör on 
koostanud soovitusi erinevatel teemadel nagu nt andmekaitse seoses Covid-19 ja kontaktide 
jälgimisega, avaandmed ja suurandmed, tehisintellekt ning laste privaatsuse kaitse.186  

UNCTAD on koostanud erinevaid uuringud (nt Digital Economy Report) 187 , mis käsitlevad ka 
isikuandmeid ning märkimisväärne on nende digiõiguse andmebaas (UNCTAD’s Cyberlaw Tracker), mis 
käivitati 2015. aastal ja mis kogub andmeid ka isikuandmete ja eraelu kaitse kohta.  

ÜRO on pööranud tähelepanu ka organisatsiooni-sisesele isikuandmete kaitsele. 2016. aastal asutati 
ÜRO privaatsuspoliitika töörühm (UN Privacy Policy Group), mida juhivad UN Global Pulse ning Info- 
ja Kommunikatsioonitehnoloogia Amet (OICT). See töörühm koostas ÜRO isikuandmete kaitse ja 
privaatsuse põhimõtted, mis võeti vastu 2018. aastal. 188  Lisaks on oluline ÜRO Peasekretäri 
andmestrateegia, mis käsitleb ka isikuandmete kaitset.189  

EUROOPA LIIT: 

ELi andmekaitsealase tegevuse õiguslikud alused on sätestatud ELi asutamislepingutes (EL lepingu art 
39190 ja ELi toimimise lepingu art 16191). Isikute kaitse seoses nende andmete töötlemisega on ka EL 
Põhiõiguste Hartas sätestatud põhiõigus.192 Harta artiklites 7 ja 8 tunnustatakse eraelu austamist ja 
isikuandmete kaitset seotud, kuid eraldiseisvate õigustena. Ka enne Põhiõiguste Hartat oli Euroopa 
Kohus kinnitanud, et õigus isikuandmete kaitsele on olemas.193  Isikuandmete kaitse on olnud ELi 
õiguses kesksel kohal üle 20 aasta, alates 1995. aasta andmekaitsedirektiivist. 194  Euroopa Liidu 
andmekaitse reformi tulemusel  jõustus 25.05.2018 isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). 2012. 

 
184 Office of the UN High Commissioner for Human Rights, „The Right to Privacy in the Digital Age: Report“, 2021, võrgus: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/cfi-digital-age.aspx . 
185 Vt lähemalt: https://www.ohchr.org/en/issues/privacy/sr/pages/srprivacyindex.aspx . 
186 Kõik eriraportööri iga-aastased raportid on saadaval võrgus: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx . 
187 Võrgus: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf . Muud analüüsid ja aruanded on 
kättesaadaval: https://unctad.org/publications . 
188 „UN Principles on Personal Data Protection and Privacy“, 2018, võrgus: https://unsceb.org/privacy-principles . 
189 „Data Strategy of the Secretary-General for Action by Everyone, Everywhere with Insight, Impact and Integrity, 2020-22“, võrgus: 
https://www.un.org/en/content/datastrategy/images/pdf/UN_SG_Data-Strategy.pdf . 
190 Euroopa Liidu Lepingu konsolideeritud versioon, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-
a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0015.02/DOC_1&format=PDF . 
191 Euroopa Liidu Toimimise Lepingu konsolideeritud versioon, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT . 
192 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta, 2010, võrgus: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ET:PDF.  
193 Nt Case C-275/06, Promusicae v. Telefónica de España, 2008 ECR I-271, para 63. Vt lähemalt Ralf Poscher, “Right to Data 
Protection”, in Russell A. Miller (ed.), Privacy and Power: A Transatlantic Dialogue in the Shadow of the NSA-Affair 
(Cambridge: CUP, 2017), lk 130. 
194 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.95). 
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aastal algatatud andmekaitse reformi eesmärk oli parandada isikuandmete kaitse taset üksikisikute 
puhul, kelle isikuandmeid töödeldakse, ja suurendada ettevõtlusvõimalusi digitaalsel ühtsel turul. 

Teine ELi isikuandmete kaitse õigusraamistiku peamine komponent on e-privaatsuse direktiiv 
(eraelu puutumatuse ja elektroonilise side direktiiv).195 E-privaatsuse direktiivi eesmärk on tagada, et 
avalike võrkude kaudu toimuvas suhtluses järgitakse põhiõigusi. Euroopa Komisjon võttis 2017. aastal 
vastu eraelu puutumatuse ja elektroonilise side määruse ettepaneku, mis tulevikus direktiivi asendab. 
Lisaks on töös digiteenuste pakett, mis hõlmab endas Euroopa Komisjoni poolt koostatud kahte 
seadusandlikku initsiatiivi – DSA ehk digiteenuste seadus ja DMA ehk digiturgude seadus – mida 
plaanitakse 2022. aasta esimeses pooles vastu võtta.  

2017. aastal täpsustas Euroopa Liit  oma välistegevuse meetmeid seoses isikuandmete vahetamise ja  
kaitsmisega globaliseeruvas maailmas.196 Muuhulgas mainiti järgnevat: 

• toetada Euroopa Nõukogu konventsiooni 108 ajakohastatud teksti kiiret vastuvõtmist, ning 
julgustada kolmandaid riike konventsiooniga ühinema; 

• kasutada mitmepoolseid foorumeid nagu ÜRO, G20 ja APEC, et edendada kõikjal maailmas 
austust isikuandmete kaitse vastu; 

• koostöö uute oluliste toimijatega, nagu näiteks privaatsusõigusega tegelev ÜRO eriraportöör; 
• tugeva andmekaitset edendamine rahvusvahelisel tasandil, et parandada õiguskaitsealast 

koostööd, panustada vabakaubandusse ja kujundada välja ranged isikuandmete kaitse 
nõuded kogu maailmas.  

• edendada oma andmekaitsealaseid väärtusi ja soodustada andmevoogusid, toetades 
õigussüsteemide lähenemist.197 

 

Euroopa Liidu lähenemine on olnud suures osas majanduse-põhine; isikuandmete kaitse süsteemi 
loomine oli suures osas vajalik digitaalse ühtse turu jaoks. Euroopa Komisjon on rõhutanud, et 
„õiguskeskkonda ühtlustades ja lihtsustades muudab reform ettevõtlusega tegelemise ELis nii ELis 
asutatud kui ka ELi-väliste äriühingute jaoks hõlpsamaks ja vähem koormavaks, muuhulgas andmete 
rahvusvahelise vahetamise kaudu“.198  

EUROOPA NÕUKOGU: 

Euroopa Nõukogu on olnud väga aktiivne isikuandmete kaitse valdkonnas. Euroopa Nõukogu kaitseb 
ja edendab õigusi eraelu puutumatusele ja andmekaitsele rahvusvahelise konventsiooni (nr 108), 
rahvusvahelise koostöö, täiendavate poliitikasuuniste ja suutlikkuse suurendamise kaudu. 199 
Euroopa Nõukogu viib ellu mitmeid koostööprojekte, mille eesmärk on anda andmekaitsealast õigus- 
ja tehniline abi riikidele, kes väljendavad huvi sellise kahepoolse või piirkondliku koostöö vastu. 

 
195 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv). 
196 Euroopa Komisjon, „Isikuandmete vahetamine ja kaitsmine globaliseerunud maailmas“, 2017, võrgus: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0007&from=EN . 
197 Samas. 
198 Samas. 
199 Euroopa Nõukogu, „Data Protection“, võrgus: https://rm.coe.int/leaflet-data-protection-final-26-april-
2019/1680943556. 
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Euroopa Nõukogu suurim panus isikuandmete kaitse valdkonda on muidugi konventsioon nt 108, selle 
globaalse potentsiaali tõttu. Organisatsioon kutsub riike aktiivselt ühinema konventsiooniga nr 108+.  

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on isikuandmete kaitse valdkonnas vastu võtnud mitmeid 
soovitusi näiteks tervisega seotud andmete töötluse ning tööga seotud isikuandmete töötlemise 
kohta. Ka konventsiooni nr 108 komitee on koostanud erinevaid suuniseid tehisintellekti, 
suurandmete, reisijate registrite ja isikuandmete kaitse kohta politseisektoris jne. Lisaks viib Euroopa 
Nõukogu ellu erinevaid koostööprojekte, mille eesmärk on anda andmekaitsealast õigus- ja tehniline 
abi riikidele, kes väljendavad huvi sellise kahepoolse või piirkondliku koostöö vastu.200  

Ka Euroopa Inimõiguste Kohus on regionaalsel tasandil väga oluline eraelu ning isikuandmete kaitse 
edendaja. Euroopa Inimõiguste Kohus on mitmes kohtuasjas piiranud riiklikke isikuandmete kogumise 
tegevusi.201 

MAJANDUSLIKU KOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOON (OECD) 

OECD on pikaajaliselt tegelenud isikuandmete kaitse teemaga. Organisatsioon võttis juba 1980. 
aastal vastu eraelu puutumatuse kaitse ja isikuandmete piiriüleste voogude suunised. 202  Neid 
mittesiduvaid suuniseid ajakohastati 2013. aastal. Võrreldes teiste organisatsioonidega on OECD 
olnud suhteliselt aeglane oma suuniste kohandamisel muutuva keskkonnaga. OECD-l on eraldiseisev 
digitaalmajanduspoliitika komitee, mis püüab rahvusvahelisel tasandil isikuandmete kaitse 
valdkonnas kaasa rääkida. Lisaks loodi eraldi töögrupp, mis tegeleb andmehalduse ja privaatsusega. 
OECD on vastu võtnud ka mitmeid valdkondlikke soovitusi (mis käsitlevad nt krüpteerimist, infoturvet 
ja tarbijakaitse e-kaubanduses), millel on kokkupuutepunktid isikuaandmete kaitsega. Lisaks on nad 
koostanud digitaalse ülemineku tööriistad (Going Digital Toolkit), mis sisaldab interaktiivseid 
indikaatoreid, poliitikajuhiseid ja analüüse, mis aitavad riikidel oma digitaalset arengut hinnata ja 
vastavalt sellele poliitikat kujundada. 

2021. oktoobris võttis OECD vastu OECD andmetele juurdepääsu ja andmete jagamise parendamise 
soovituse.203   See on põhimõtete ja poliitiliste juhiste kogum selle kohta, kuidas valitsused saaks 
maksimeerida igat tüüpi andmetest – nii isikuandmetest kui ka muudest andmetest – saadavat 
sektoriülest kasu, kaitstes samas üksikisikute ja organisatsioonide õigusi. Soovituse eesmärk on aidata 
valitsustel välja töötada sidusaid andmehalduspoliitikaid ja raamistikke, et suurendada andmetest 
saadavat võimalikku kasu sektoritele, riikidele, organisatsioonide ja kogukondadele ning tõsta 
usaldust kogu andmeökosüsteemi suhtes, stimuleerida investeeringuid andmetesse, soodustada 
vastutustundlikku juurdepääsu andmetele ja andmete jagamist ning kasutamist sektorite ja 
jurisdiktsioonide vahel. 

2007. aastal otsustasid OECD valitsused asutata ülemaailmne privaatsuse kaitse tagamise võrgustiku 
(Global Privacy Enforcement Network – GPEN). See on privaatsusnormide täitmise tagamise asutuste 

 
200 Vt lähemalt Euroopa Nõukogu andmekaitse veebilehelt: https://www.coe.int/en/web/data-protection/home . 
201 Nt kaasused Rotaru v. Romania, Application No. 28341/95, ECtHR (2000) and Weber & Saravia v. Germany, Application 
No. 54934/00, ECtHR (2006). Vt detailset isikuandmete kaitse kaasuste ülevaadet siit: 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf . 
202 OECD, „Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data“, võrgus:  
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm  . 
203 OECD, „Recommendation on Enhancing Access to and Sharing of Data“, 2021, võrgus: 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463 . 
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võrgustik, milles osalevad EL-i andmekaitseasutused ning mille ülesanded on muu hulgas 
õiguskaitsealane koostöö, parimate tavade jagamine piiriüleste probleemide lahendamiseks ning 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate toetamine.  

EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖORGANISATSIOON (OSCE) 

OSCE töö isikuandmete kaitse valdkonnas on piiratud. OSCE üks tegevuse valdkondi on küber/IKT 
turvalisus, mis muidugi on oluline ka isikuandmete kaitse aspektist. Lisaks on OSCE missioonid ja 
projektid erinevates riikides korraldanud või toetanud erinevaid uuringuid või üritusi seoses 
andmekaitsega. Näiteks 2020 sügisel viidi läbi uurimus Serbias, mis analüüsis kodanike arusaamu 
isikuandmete kaitsest. 204  Aga need tegevused ei oma rahvusvahelist mõju ning OSCE roll 
isikuandmete kaitse edendamisel regionaalselt ning globaalselt on minimaalne. 

WTO 

WTO reeglid loodi enne digipööret ning neid ei ole ajakohastatud, et digiarengutega kaasas käia. 
Seega on WTO-l väga väike roll isikuandmete kaitse rahvusvahelistes arengutes.  WTO võttis küll 
juba 1998. aasta vastu ülemaailmse elektroonilise kaubanduse deklaratsiooni ning tööprogrammi, 
mille põhjal on WTO erinevates organites korrapäraselt peetud e-kaubandust käsitlevaid arutelusid, 
aga need arutelud ei ole jõudnud konkreetsete meetmete või reeglite loomiseni.205  E-kaubanduse 
ühisalgatuse (Joint Initiative on E-commerce) raames toimuvad 86 WTO liikme vahel eraldi arutelud. 
Kui WTO raamistikus jõutakse e-kaubanduse reguleerimiseni, siis on sellel mõju ka isikuandmete 
kaitsmisele, seega tuleb arenguid ka selles kontekstis jälgida. 

INTERNETIVABADUSE KOALITSIOON (FOC) 

Riigid, kes ühinevad FOC-iga, võtavad endale muuhulgas kohustuse toetada selliste tavade, 
poliitikate ja põhimõtete vastuvõtmist, mis käsitlevad andmete omastamist.206 Seega tegutseb FOC 
ka isikandmete kaitse valdkonnas. Muuhulgas oli FOC-is ka privaatsuse ja läbipaistvuse töörühm.207 
FOC korraldab perioodiliselt sidusrühmade konverentsi, mille eesmärk on süvendada arutelu selle üle, 
kuidas sõnavabadus Internetis aitab edendada sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku arengut. 2021. 
aasta konverentsil käsitleti ka isikuandmete kaitset – vajadust suurendada ITK ettevõtete ja valitsuste 
poolt isikuandmete kasutamise läbipaistvust.208  

 

RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

 
204 OSCE Mission to Serbia, „Citizens’ Perception of Personal Data Protection“, 2021, võrgus: 
https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/481921.pdf . 
205 Vt lähemalt WTO koduleheküljelt: https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm . 
206 The Founding Declaration – Freedom Online: Joint Action for Free Expression on the Internet, 2011, võrgus: 
https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2021/05/1-The-Hague-FOC-Founding-Declaration-with-
Signatories-as-of-2013.pdf , p D. 
207 Vt töörühmade nimekirja FOC-i koduleheküljel: https://freedomonlinecoalition.com/ad-hoc-working-groups-task-
forces/  
208 Teemat käsitleti 8. paneelis. Kokkuvõte saadaval võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/wp-
content/uploads/2021/12/Freedom_Online_Conference_2021_Chairs_Summary.pdf . 
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Euroopa on oma ühelaadse andmekaise regulatsiooniga on globaalsel tasandil erand ning 
rahvusvaheliselt esineb palju erinevaid lähenemisi. Väga paljud riigid on antud valdkonnas võtnud 
vastu riigisiseseid õigusakte, et isikuandmeid ja privaatsust kaitsta, mis on kaasa toonud valdkonna 
killustatuse. Kuigi GDPR-il ja konventsioonil nr 108 on olnud mõnevõrra ühtlustav mõju, on siiski 
palju riigipõhiste lähenemiste erisusi. 

PARIMAD PRAKTIKAD 

Positiivsed näited valdkonnas on regionaalsed algatused ning riikide otsused võtta vastu riigisiseseid 
õigusakte, mis on kooskõlas valdkonna rahvusvaheliste standarditega (st killustatuse vähendamine). 
Lisaks võib tuua näiteid sellest, kuidas riigid on rahvusvaheliselt rõhutanud teema olulisust, 
panustanud standardite, oluliste ametikohtade või algatuste loomisesse. Näiteks Saksamaa on olnud 
eraelu kaitse valdkonnas väga aktiivne. Saksamaa ja Brasiilia koostasid ÜRO inimõiguste nõukogus 
resolutsiooni eelnõu, millega loodi ÜRO eraelu puutumatuse eriraportööri mandaat. Ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee liikmena koostab Saksamaa üle aasta resolutsiooni „Õigus 
privaatsusele digitaalajastul“. 209 

Hea näide regionaalsest koostööst väljaspool Euroopat on Ibero-American Data Protection Network, 
mis on Pürenee-Ameerika riikide andmekaitseasutustest koosnev võrgustik.210 Sellised koostöövormid 
aitavad ühtlustada andmekaitse standardeid ning tagavad suurema selguse nt rahvusvahelistele 
ettevõtetele. 

KITSASKOHAD 

Põhiline probleem on riikide tõrksus andmekaitse rahvusvahelise regulatsiooni suhtes, mida on 
antud ülevaates läbivalt mainitud. Muidugi on ka erinevaid praktilisi probleeme. Paljud riigid või 

riikide ettevõtted ei ole suutnud GDPR-i 
nõudmisi rakendada ja seetõttu on aset 
leidnud tuhandeid isikuandmetega seonduvaid 
rikkumisi. Kõrvalolev joonis näitab, kui palju on 
erinevates Euroopa Majanduspiirkonna riikides 
olnud GDPR-i rikkumisi. Maltaga seonduvalt on 
välja toodud, et puuduvad piisavad ressursid, et 
tagada nõuetekohane isikuandmete kaitse ja 
andmete turvalisus.211 

Sloveenia oli ainus EL-i liikmesriik, kes ei 
suutnud õigeaegselt viia oma siseriiklikke 
andmekaitsealaseid õigusakte GDPR-iga 
vastavusse. Uue isikuandmete kaitse seaduse 
neljas ettepanek esitati 2021. mais ning sama 
aasta sügisel oli alles ministeeriumide-vahelisel 

kooskõlastamisel. Seadus isikuandmete kaitse kohta kriminaalkuritegude käsitlemise valdkonnas võeti 

 
209 Saksamaa (Thorian Schmied ja Torben Klausa) vastus küsimustikule. 
210 Argentiina (Oscar Raul Puccinelli) vastus küsimustikule. 
211 Malta vastus küsimustikule (Jasper Schellekens, Krista Bonello Rutter Giappone), mis viitab: 
https://gvzh.mt/insights/idpc-fines-lands-authority-data-breach/ . 
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vastu 2020. aasta novembris ja sellega võeti Sloveenia siseriiklikesse õigusaktidesse täielikult üle 
õiguskaitsedirektiiv.212 

 

ARENGUSUUNAD 

Peaaegu kõik riigid nõustuvad privaatsuse ja isikuandmete kaitse eesmärgiga, kuid nende arusaam, 
kuidas seda eesmärki saavutada, on erinev. Paljud riigid on rahul praeguse olukorraga, et iga riik võtab 
vastu oma siseriiklikud seadused, mis vastavad teatud miinimumstandarditele. Samas võivad tugevate 
ekstraterritoriaalsete elementidega privaatsusrežiimid, nagu GDPR, tekitada kaubanduspartneritele 
survet vastu võtta sarnaseid või isegi samasuguseid reegleid.213 Pigem on rahvusvahelisel tasandil 
tuvastatav järkjärguline isikuandmete kaitse regulatsiooni ühtlustumine. 

Regionaalsel tasandil Euroopas ei ole hetkel plaanis GDPR-i muudatusi sisse viia. Küll on mitmeid 
juurde tulemas mitmeid õigusakte, mis omavad ka kokkupuutepunkte isikuandmete kaitsega. Euroopa 
Liidus Euroopa hakkavad 2022. aastal kehtima kolm andmekaitse valdkonnaga seonduvat 
õigusinstrumenti: 

i) Digiteenuste õigusakt (Digital Services Act - DSA), mille eesmärgiks on aidata kaasa 
vahendusteenuste siseturu toimimisele ning kehtestada ühtsed reeglid, et tagada 
turvaline digikeskkond, kus hartas sätestatud põhiõigused on tõhusalt kaitstud. Määruses 
on mitmeid isikuandmetega seonduvaid sätteid, mis täiendavad, kuid ei muuda kehtivaid 
GDPRi reegleid isikuandmete töötlemise kohta.214 

ii) Digiturgude õigusakt (Digital Markets Act DMA), mis kehtestab internetipõhiste 
vahendusteenuste (nt sotsiaalmeedia) pakkujate tegevusele detailsema regulatsiooni 
ning vastutuse sisu hindamisel. 215  Ka see määrus käsitleb läbivalt ka isikuandmeid ja 
kohaldab GDPR-iga sarnaseid põhimõtteid. 

iii) Andmehaldust käsitlev õigusakt (Data Governance Act – DGA), mis loob 
andmehaldusraamistiku tööstusandmete jagamiseks (mis on vajalik suurandmete 
analüütikuks ja tehisintellekti jaoks).216 Õigusakti püüab andmete jagamisel tagada  ka 
isikuandmete kaitset. 

Seega on internetiplatformidele ja ettevõtetele juurde tekkimas mitmeid kohustusi ning eraisikutele 
uusi õigusi. Saab näha, kas sarnased arengud hakkavad levima ka Euroopast väljaspool. 

 
212 Sloveenia vastus küsimustikule (Pika Šarf, Aleš Završnik, Iva Ramuš Cvetkovič). 
213 WTO (toimetaja Maarten Smeets), „Adapting to the Digital Trade Era: Challenges and Opportunities“, 2021, võrgus: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/adtera_e.htm , lk 331. 
214 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega 
muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ, 2020/0361(COD), võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en . 
215 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus konkurentsile avatud ja õiglaste turgude kohta digisektoris (digiturgude 
õigusakt), 2020/0374(COD), võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN . 
216 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa andmehalduse kohta, 2020/0340(COD), võrgus: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN . 
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VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

• Kuna andmekaitsega tegeletakse väga detailselt ja süstemaatiliselt Euroopa Liidu tasandil, on 
kõige efektiivsem jätkata ELi tegevuste toetamist ning vältida tegevuste dubleerimist või 
hargnemist. 

• Andmekaitse valdkonnas on rahvusvahelistest organisatsioonidest kõige mõjukamad Euroopa 
Liit ja OECD, seega on kõige efektiivsem Eestil inimõigusdiplomaatiat andmekaitse ja 
privaatsuse valdkonnas ellu viia nende organisatsioonide raamistikes. 

• Propageerida rahvusvahelisel tasemel andmekaitse valdkonna poliitika- ja õigusdokumentides 
inimõiguste süstemaatilist käsitlemist (ka laiemalt kui eraelu kaitse vaatevinklist). 

• Isikuandmetega seonduvaid teemasid rahvusvaheliselt käsitledes pöörata tähelepanu ka 
teatud inimrühmade (nt naiste, laste, puuetega inimeste, pagulaste jt) erivajadustele ning 
analüüsida meetmeteid nende gruppide perspektiivist. 

• Toetada GDPR-i parimate praktikate riikidevahelist jagamist (koostöös Andmekaitse 
Inspektsiooniga). 
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INTERNETI- JA MEEDIAVABADUS  

SISSEJUHATUS 

Interneti- ja meediavabadus on inimõiguste kaasaegses arhitektuuris valdkond, kus on ilmselt kõige 
rohkem nii praktilisi ja tehnoloogilisi arenguid kui teoreetilisi seisukohti. Inimõiguste traditsiooniline 
kahetasandiline telg (riik vs üksikisik) on asendunud kolmetahulise struktuuriga, kus lisaks riigile ja 
üksikisikule on oluline roll ka eraõiguslikel meediaettevõtetel. 
Õiguskirjanduses nimetatakse sellist struktuuri 
heterarhiliseks 217 , kus lisaks pikaajaliselt väljakujunenud 
normatiivsele loogikale (riigil on kohustused ning üksikisikutel 
nendele kohustustele vastavad õigused) lisandub eraõiguslike 
ettevõtete eneseregulatsioon. Sellisest heterarhilisest 
struktuurist tuleneb ka enese-konstitutsioonilisuse eeldus 218 , 
teiste sõnadega, eraõiguslik regulatsioon omandab võrdluses 
avalik-õigusliku regulatsiooniga võrreldava mõju ja tähtsuse.  

Alates Interneti sotsiaalsest “võidukäigust” ligikaudu 25 aastat tagasi ei ole kuni käesoleva ajani 
saavutatud konsensuseid ei õigusteoorias ega riikide ja kohtute praktikas mitmetes 
fundamentaalsetes küsimustes: milline on sotsiaalmeedia ettevõtete eneseregulatsiooni õiguslik 
tähendus, milline peaks olema riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastuvõetud õigusaktide 
ulatus ja detailsuse aste, kas digitaalses keskkonnas tuleks luua uued tõhusad õiguskaitsevahendid 
inimõiguste kaitseks, kas traditsiooniliste inimõiguste (näiteks õigus sõnavabadusele ja 
privaatsusõigus) tähendus või kaitseulatus muutub digitaalses keskkonnas? 

Käesolevas ülevaates käsitletakse üldistavalt peamiseid arengusuundi interneti- ja meediavabaduse 
valdkonnas nii õigusteooria, rahvusvaheliste organisatsioonide kui ka riikide tegevuse alusel. 
Väljapoole uuringut jääb kohtute, sh rahvusvaheliste kohtute praktika.219 

Ülevaates luuakse seoseid Eesti inimõigusdiplomaatia aluste ja tegevuskava internetivabaduse 
alalõiguga. 

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

Kõige üldisemalt võttes tuleb seoses internetivabadusega eristada kahte peamist teemavaldkonda: 
esiteks, juurdepääs internetile, ning teiseks, interneti keskkonnas inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse. Küsimus õigusest internetile kui põhiõigusest on seotud esimese teemavaldkonnaga – st kas 
rahvusvaheliste organisatsioonide või riikide praktikas on kujunenud kaudselt või on otseselt 
tunnustatud põhiõigust internetile.  

 
217 Ladeur, K-H., „The Emergence of Global Administrative Law and Transnational Regulation“, IILJ Working Paper 2011/1 
(History and Theory of International Law Series), New York School of Law. 
218 Teubner, G., „Fragmented Foundations: Societal Constitutionalism Beyond the Nation State“,  in: Loughlin, M., ja 
Dobner, P. (eds), The Twilight of Constitutionalism? (2010) 
219 Peamiselt on asjakohased Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja Euroopa Ühenduse Kohtu (EÜK) lahendid, milledele 
juurdepääsuks on hästitöötavad andmebaasid kohtute kodulehekülgedelt. 
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Õigus internetile tuleneb võrdsuspõhimõttest ning arusaamisest, et internetist on kujunenud 
kaasaegses maailmas oluline instrument teabele ligipääsuks ning informatsiooni ja arvamuste 
avaldamiseks. 220  Vaieldav on küsimus sellest, kas on põhjendatud juurdepääsuõigust internetile 
käsitleda põhiõigusena ning kas teatud riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on seda ka teinud. 
Mitmed riigid on tunnustatud õigust internetile juurdepääsuks – nt Soome, Hispaania, Prantsusmaa. 
Sageli esineb poliitikute sõnavõttudes 221 , õigusteoreetilistes artiklites ning ka ajakirjanduses 222 
seisukoht, et esimese riigina maailmas tunnustas Eesti õigust internetile inimõigusena. Selline 
seisukoht ei ole siiski täpne, sest silmas peetakse 2000.aastal vastuvõetud 
telekommunikatsiooniseadust223, mille paragrahvis 5 lg 2 p 2 nimetatakse juurdepääsu internetile 
universaalteenuse osana. Põhiõigust ei ole võimalik tunnustada nn tavaseadusega, samuti eeldab 
põhiõiguse tunnustamine sellekohast väljaütlemist expressis verbis (st sõnaselgelt). 

Juurdepääsuõigusega internetile on seotud mitmed olulised alateemad ja nn väljakutsed, millele 
pööratakse tähelepanu rahvusvaheliste organisatsioonide ning riikide tegevustes ja millest kõneldakse 
rahvusvahelistel foorumitel. Uuringu 7.osas käsitletakse täiendavalt ligipääsu internetile, siinkohal 
osundame interneti- ja meediavabaduse aspektist olulistele alateemadele: 

a) Digitaalne lõhe224, mis ilmneb nii riikide vahel geopoliitilise plaanis kui ka riigi siseselt maa- ja 
linnaruumi erinevustest tulenevalt, samuti sotsiaalselt. Viimases aspektis avaldub digitaalne 
lõhe erinevustes internetile juurdepääsuks tulenevalt isiku soost, rassi kuuluvusest, vanusest, 
võimalikest puuetest, haridustasemest jne. Erinevad rahvusvahelised organisatsioonid 
kutsuvad mittesiduvates õigusinstrumentides üles riike astuma tõhusaid samme digitaalsete 
lõhede sulgemiseks või vähendamiseks225. 

 
b) Riikide võimalused ja tegevus interneti ühenduse katkestamiseks või oluliseks piiramiseks 

sotsiaalsete rahutuste ajal.226 Rahvusvahelistel foorumitel ja õigusinstrumentides rõhutatakse 
järjekindlalt, et on väga oluline tagamist ligipääs internetile ka eriolukordades. 

 
c) Võrguneutraalsus (ingl keeles net neutrality) on põhimõte, mille kohaselt interneti teenuse 

pakkujatel ei ole lubatud kohaldada diskrimineerivaid praktikaid võrguplatvormide sisu, 
tarkvara, allikate, kommunikatsiooni viiside jm osas. Selle põhimõtte kohaldamise kaudu 
välistatakse teatud sisu prioritiseerimine või automaatne blokeerimine. Euroopa Liidus on 
oluliseks võrguneuraalsust tagavaks õigusinstrumendiks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

 
220 Vt riikide erinevate riikide ja regioonide praktikate üldistuseks: Aguerre, C., „Rights of Access to the Internet – Global 
Approaches“, in: Susi, M. (ed.), Human Rights, Digital Society and the Law. A Research Companion (Roudledge 2019). 
221 Nt President Kersti Kaljulaidi mitmed esinemised. 
222 Piisab viitest sellele, et otsingumootoritest leiab märksõnade sisestamisel kümneid viiteid väitele, et Eesti on 
tunnustanud õigust internetile inimõigusena. 
223 Telekommunikatsiooniseadus, vastu võetud 09.02.2000, RT I 2000, 18, 116. 
224 Vt nn digitaalse lõhe teoreetilise käsitluse kohta: van Dijk, J., „Digital divide research, achievements and shortcomings“, 
34 Science Direct, Poetics (2006), lk 221-235;  Norris, P., „Digital Divide“ (Cambridge University Press 2012),  ning üks 
uuemaid online kättesaadavaid käsitlusi: Luthreatis, S., Kumar Singh, S. ja El-Kassar, A-N., „The digital divide: A review and 
fuure research agenda“, in: Technological Forecasting and Social Change, September 2021. 
225 Vt näiteks täiendav informatsioon ÜRO egiidi all tegutsenud World Summit on the Information Technology kohta: 
https://publicadministration.un.org/wsis10 
226 Ülevaadet Interneti ühenduse katkestamistest on võimalik saada Human Rights Watch analüüsist organisatsiooni 
kodulehelt – vt https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global-5# 
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määrus 2015/2120.227 Võrguneutraalsuse põhimõte sisaldub oluliselt 2022 kehtima hakkavas 
nn digitaalsete teenuste paketis (vt tekst allpool “Arengusuunad”). Samas on 
võrguneutraalsuse põhimõttel ka kriitikuid, kelle peamine argument seisneb selle põhimõtte 
üldsõnalisuses ühelt poolt ning innovatsiooni ja arengu aeglustamises teiselt poolt.228 

Interneti keskkonnas inimõiguste ja põhivabaduste kaitse teemavaldkond on väga lai ning siinkohal 
tuleks esile tõsta järgnevad alateemad, mis igaüks iseenesest on leidnud käsitlemist väga paljudes 
teoreetilistes allikates ja suuremat või keskmist tähelepanu ka rahvusvaheliste organisatsioonide 
tegevuses. Need alateemad on: 

a) Interneti keskkonnas traditsiooniliste inimõiguste tagamine, sh nende õiguste sisu 
muutumine. 229  Traditsiooniliste õiguste sisu muutub – näiteks privaatsusõiguse piirid 
muutuvad kitsamaks230, sõnavabaduse piirid sõltuvad sotsiaalmeedia ettevõtte standarditest. 

 
b) Kohtute tegevus digitaalses keskkonnas inimõiguste tagamisel, ennekõike vastandlike õiguste 

tasakaalustamisel. 231  Viidatud professor Pollicino teoses on huvilistele suurepärane ja 
laiaulatuslik analüüs nii Euroopa regionaalsete kohtute (EIK ja EÜK) kui Ameerika Ühendriikide 
Ülemkohtu ning Euroopa mitmete riikide kõrgeimate kohtute praktikast digitaalses keskkonnas 
inimõiguste ja internetivabaduse tagamisel. Kohtute laual on peamiste küsimustena riigi 
diskretsioon kohustada eraõiguslikke ettevõtteid sotsiaalmeedia keskkonnas kasutajate sisu 
hindamiseks ja blokeerimiseks, tõhusad õiguskaitsevahendid rikkumiste vastu, ning 
digitaalkeskkonnas internetivabaduse ja inimõiguste tagamiseks kehtivate reeglite allikate 
paljusus. 

 
c) Vihakõne temaatika. 232 Rahvusvahelised organisatsioonid tegelevad prioriteetselt vihakõne 

vastu võitlemise põhimõtete ja mehhanismide väljatöötamisega. Hetkeseisuga võib väita, et 
prevaleerib nn väravavahi (ingl keeles gatekeeper)233 doktriin, mille kohaselt riigid nõuavad 
interneti suhtlusteenust pakkuvatelt ettevõtetelt kiiret sekkumist vihakõne tõkestamiseks, 
kuid seejärel pärast nn vihakõne testi läbimist on ettevõtetel suhteliselt vabad käed 
õiguspärase sisu hindamisel ja vastandlike õiguste tuvastamisel ning tasakaalustamisel. 
 

 
227 25.11.2015 määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse 
direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning 
määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires. 
228 Becker, G.S., Carlton, D.W. Sider, H.S., „Net Neutrality and Consumer Welfare“, 6(3) Journal of Competition Law and 
Economics (2010), lk 497-519. 
229 Penney, J., „The right to privacy. The end of Privacy Fatalism“, in: Susi, M. (ed.) Human Rights, Digital Society and the 
Law. A Research Companion (Roudledge 2019); ja Kettemann, M.C., Benedek, W., „Freedom of Expression Online“, samas . 
230 Viidata võib Mark Zuckenbergi tuntud seisukohale, et internetis on privaatsus surnud. 
231 Pollicino, O., Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism? (Hart 
Publishing 2021). 
232 Viljanen, J., „Combating Hate Speech Online“, in: Susi, M. (ed.), Human Rights, Digital Society and the Law. A Research 
Companion (Roudledge 2019). 
233 Thompson, M., „Beyond Gatekeeping: The Normative Responsibility of Internet Intermediaries“, 18(4) Vanderbilt 
Journal of Entertainment & Technology Law (2016), lk 783-849. 
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d) Andmekaitse digitaalses keskkonnas. Siin on eraldi fookuses isikuandmete kaitse 234  ning 
autoriõiguste tagamine.235 
 

e) Digitaalne julgeolek ning interneti vabadus. Selle teemaga haakub eeldus, et loobudes teatud 
isiklikest õigustest interneti keskkonnas saavad inimesed vastu kõrgendatud ühiskondliku 
julgeoleku keskkonna. Sellekohane narratiiv on laialt levinud, samas ei kinnita uuringud selle 
eelduse paikapidavust236. 

Peamine valdkonda iseloomustav keskne teema 
on seotud sotsiaalmeedia ettevõtete 
eneseregulatsiooni põhjendatuse ja ulatusega. 
Millises ulatuses saavad või peaksid riigid ja 
rahvusvaheline õigus ette kirjutama reeglid 
sotsiaalmeedia keskkonnale ning milline on 
sotsiaalmeedia eraõiguslike ettevõtete 
diskretsioon standardite kehtestamisel? 
Vastanduvad kaks lähenemist: ühelt poolt paljude osapoolte valitsemine 237  (ingl keeles 
multistakeholderism) ning teiselt poolt rahvusvahelise õiguse prioriteetsusele toetuv lähenemine. 

Paljude osapoolte valitsemise mudel on ilmselgelt suurte rahvusvaheliste sotsiaalmeedia 
ettevõtete huvides, sest hägustuvad piirid konkreetsete kohustuste suhtes interneti vabaduse ja 
inimõiguste tagamiseks. Mitme aastakümne kestel ei ole olukord digitaalses keskkonnas muutunud 
paremaks inimõiguste tagamisel, pigem vastupidi (vihakõnele on keeruline vastu seista, sellega 
kaasneb teisest küljest sageli põhjendamatult kasutajate sisu blokeerimine). Sotsiaalmeedia 
ettevõtete tegevus on paljude osapoole valitsemise vihmavarju all muutunud üha läbipaistmatumaks. 
Avalikkusele väljapakutud poliitikad (nt nn kogukonna standardid – ingl keeles community standards) 
väljendavad sisuliselt ettevõtete suvaotsustusi ja poliitikaid. Käivitunud ei ole sotsiaalmeedia 
ettevõttete ühisprojektid ühtsete standardite kujundamiseks ning kvaliteedi kontrolliks.238 

Vastukaaluna eelnevale oleks rahvusvahelise õiguse prioriteetsusele toetuv lähenemine 
tagasiminek traditsioonilise õigusliku regulatsiooni juurde. Küsimuseks jääks seejuures õigusnormide 
tõhus maksmapanek ja õiguskaitsevahendite efektiivsus. 

 

 

 
234 Varveris, A., Panagapoulou, F., „The Challenge of Personal Data Protection in the Digial Era and Global Responses“, in: 
Susi, M. (ed.) Human Rights, Digital Society and the Law. A Research Companion (Roudledge 2019); ja Blackmer, S., „Data 
Protection in the Private Sector. Convergence or Localisation of Rights and Expectations?“, samas. 
235 Angelopoulos, C., „European Copyright and Human Righs in the Digital Sphere, in: Susi, M. (ed.) Human Rights, Digital 
Society and the Law. A Research Companion (Roudledge 2019). 
236 Hildebrandt, M., „Digital Security and Human Rights“, in: Susi, M. (ed.) Human Rights, Digital Society and the Law. A 
Research Companion (Routledge 2019). 
237 Termin on ilmselt üldiselt teadaolev, samuti selle lähenemisega seotud väljakutsed. Taustaks vt Kulesza, J. 
„Multistakeholderism – Meaning and Implications“, in: Susi, M. (ed.) Human Rights, Digital Society and the Law. A Research 
Companion (Routledge 2019). 
238 Wischmeyer, T., „Fundamental Rights and Private Enforcement in the Digital Age“, in: Special Issue: Internet and human 
rights law (ed. Mart Susi and Oreste Pollicino), 25(2) European Law Journal (2019). 
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TEOREETILINE KONTEKST 

Õigusteoreetilisest aspektist on olulisemad probleemkohad seoses internetivabadusega järgnevad: 

a) Küsimus õiguste samasusest online ja offline. Rahvusvaheliste organisatsioonide 
instrumentides on läbivalt seisukoht, et igaühele tuleb tagada samad õigused online ja offline. 
Idee pärineb ilmselt kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 
kommentaarist nr 34.239  Seda seisukohta on järjekindlalt väljendatud ka õiguskirjanduses. 
Võib siinkohal märkida, et kommentaari nr 34 autor oli Michael O’Flaherty, kes on hetkel 
Euroopa Liidu põhiõiguste ameti peadirektor.240 Siiski võib väita, et õiguste samasuse doktriin 
jääb liialt üldsõnaliseks, sest digitaalses keskkonnas võib õiguste sisu ja ulatus muutuda. Samas 
võiks erinevates aruteludes olla teadlik sellest, et õiguste samasuse doktriin on pigem 
retooriliselt omaksvõetud eeldus, mille üle foorumitel tekivad alati suhteliselt tulised 
diskussioonid. Siinkohal on otsene seos Eesti inimõigusdiplomaatiaga, sest alusdokumendi 
internetivabaduse osas kirjutatakse: “”Eesti jaoks on oluline, et samad õigused, mis kehtivad 
veebiväliselt, kehtiksid ka veebis”. Sellest doktriinist kõnelemisel on ilmselt kõige parem 
lähenemine viidata laialdasele omaksvõtule. Detailsema vestluse juures võib möönda, et kuigi 
õiguste detailsem sisu ja ulatus on veebiväliselt ja veebis kohati erinevad, siis on neil ikka ühine 
nimetus ja seetõttu ei ole ka õiguste samasuse doktriin iseenesest eksitav. 
 

b) Digitaalse normatiivse süsteemi legitiimsus. Siin on peamiseks ideede allikaks Frankfurdi 
koolkond, mille eesmärgiks on terve sajandi olnud õigussüsteemi ratsionaalsuse selgitamine. 
Käesoleval ajal mõistab Frankfurdi koolkond normatiivset süsteemi kui normide ja väärtuste 
kompleksi, mille kaudu legitimeeritakse ühiskonna fundamentaalset struktuuri, eriti poliitilise 
võimu teostamisel ning peamiste hüvede jaotamisel241. Frankfurdi koolkond on esitanud idee, 
et digitaalses keskkonnas on loodud uus normatiivne süsteem, mille kaudu realiseerub 
internetivabadus 242 . Tegemist on sotsiaalmeedia ettevõtete normatiivse 
eneseregulatsiooniga, mis legitimeerub normatiivse süsteemi kaudu. Diplomaatidel ja 
poliitikutel on erinevates vestlustes, eriti saksa kolleegidega, hea teada sellise koolkonna 
olemasolu ja peamist lähenemist. Lisaks on hea teada, et viimasel ajal on esile kerkinud idee 
enese-konstitutsionalismist eneseregulatsiooni loogilise arenguna. EIK praegune president 
Robert Spano on eessõnas varasemalt viidatud Pollicino monograafiale tõstnud esile interneti 
nn konstitutsioonilise “vaimu” huvipakkuvust. 
 

c) Relatiivsete õiguste omavahelisted seosed. Traditsiooniliselt on relatiivsete õiguste kaal 
ühesugune ning õiguste vastandumise korral tuleb igal üksikjuhul hinnata, milline õigus peaks 
konkreetsel juhul prevaleerima (klassikaline on sõnavabaduse ja privaatsusõiguse konflikt). 

 
239 General comment no. 34 to art. 19 (Freedoms of opinion and expression), of the ICCPR, adopted by the Human Rights 
Committee at its 102nd session in Geneva on 12 September 2011, para 12.  
240 Michael O’Flaherty on õiguste samasuse doktriini kaitsnud ka õiguskirjanduses – vt O’Flaherty, M., „Freedom of 
Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committee’s 
General Comment No 34“, 12 Human Rights Law Review (2012), lk 627-654.  
241 Forst, R. ja Günther, K. „Die Herausbildung normativer Ordnungen. Zur Idee eines interdisziplinären 
Forschungsprogramms“, in Forst, R. ja Günther, K. (eds), Die Herausbildung normativer Ordnungen. Interdisziplinäre 
Perspektiven (Frankfurt/New York: Campus, 2011), lk 11–30 (15) . 
242 Kettemann, M.C., The Normative Order of the Internet. A Theory of Rule and Regulation Online (Oxford University Press 
2020). 
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Interneti ruumis on vastanduvate põhiõiguste võrdne kaal seatud kahtluse alla, sest osad 
ettevõtted ning teadlased ning aktivistid leiavad, et kõrgem kaitse tuleb anda sõnavabadusele, 
ning teised vastupidi. Eestiga seotud ja maailma üks tuntuim õigusteadlane Robert Alexy leiab 
siiski, et ka digitaalses keskkonnas saab igal põhiõigusel olla vaid üks suhteline kaal. 243 
Vastupidise seisukoha järgi on suhteline kaal muutuv kategooria. 
 

d) Vihakõne määratlemise kriteeriumid. Eestile on oluline teema seoses vihakõnele 
karistusõigusliku reageerimisega. Ilmselt jääb väljapoole välisministeeriumi tegevusvaldkonda 
küsimus sellest, kas Eesti peaks kriminaliseerima vihakõne ilma kvalifitseeriva tingimuste 
reaalsest kahjust. Õiguskirjanduses on selle teema käsitlemisel kaks peamist rõhuasetust. 
Esiteks vihakõne mõiste sõltuvusse viimine riigi või piirkonna ajaloolis-kultuurilisest pärandist. 
Ning teiseks vihakõne analüüs inimõiguste universaalsuse ja suhtelisuse prismas. 

Täiendavalt võib märkida, et õiguskirjandus internetivabaduse osas on väga ulatuslik. Igal aastal 
avaldatakse sadu artikleid ning kümneid monograafiaid. Vihjena võib öelda, et ilmselt ei ole ka 
õigusteadlased tuttavad kõigi nende artiklite ja monograafiatega, rääkimata kodanikuühiskonna 
aktivistidest ja poliitikutest. Seetõttu võib Eesti inimõigusdiplomaatiaga seotud üritustel ja foorumitel 
– juhul kui tekib vajadus sekkuda teoreetilistesse aruteludesse, viidata näiteks Frankfurdi koolkonnale, 
samuti Eestiga seotud globaalsele digitaalsete inimõiguste võrgustikule. Täiendav vihje: 
mitteakadeemilistes vestlustes saab alati ka viidata põhimõttelisele erinevusele Euroopa ja Ameerika 
Ühendriikide lähenemises internetivabadusele. Kui Euroopas on rõhuasetus liikumas privaatsusõiguse 
kaitsele (seda sageli sõnavabaduse arvelt), siis Ameerika Ühendriikides on jätkuvalt prioriteetseks 
sõnavabadus (seda sageli privaatsusõiguse arvelt). See lähenemine on kandunud ka 
digitaalkeskkonda. 

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

ÜRO 

ÜROs on internetivabadusega tegelenud kaks eriraportööri. Esimene eriraportöör Frank La Rue andis 
2011 maikuus 88 soovitust sõnavabaduse kaitseks interneti keskkonnas. 244  Raportis rõhutatakse 
internetile üldise juurdepääsu tagamist riikide prioriteetse ülesandena (soovitus nr 85) ning 
määratletakse interneti ühenduse katkestamist ebaproportsionaalse sekkumisena isikute 
põhiõigustesse (soovitus nr 78). Kuigi inimõigustega tegelevate organisatsioonide ja aktivistide seas 
on sageli väidetud, et Frank La Rue raportis nimetatakse õigust internetile põhiõigusena 245 , siis 
tegelikult raportis sellekohane väide puudub.246 

 
243 Alexy, R. „Mart Susi’s Internet Balancing Formula“, in: Special Issue: Internet and Human Rights Law (ed. Mart Susi and 
Oreste Pollicino), 25(2) European Law Journal (2019). 
244 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 
Frank La Rue, Human Rights Council, Seventeenth session Agenda item 3, United Nations General Assembly, 16 May 2011 
Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 
expression, Frank La Rue, 16 May 2011, A/HRC/17/27. 
245 Siinkohal ei esitata viiteid, sest piisab, kui sisestada otsingumootorisse vastavad sõnad ning vastusena kuvatakse 
kümneid artikleid, milles viidatakse La Rue raportile kui dokumendile, mille kohaselt õigus internetile on inimõigus. 
246 Vt asjakohane analüüs: Szoszkiewics, L. „Internet Access as a New Human Rights? State of the Art of the Treshold of 
2020“, Adam Mickiewicz University Law Review (2018). 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

64 

2016. aastal võttis ÜRO vastu mittesiduva resolutsiooni Internetis inimõiguste kaitsest.247 Muuhulgas 
esitatakse resolutsioon väide online ja offline õiguste samasusest – isikutele tuleb tagada samad 
põhiõigused, sh õigus sõnavabadusele.248 Resolutsioonis seotakse internetile juurdepääsu tagamine 
jätkusuutliku arengu eesmärkidega. 249  Eraldi tuleks märkida p-s 12 esitatud üleskutset riikidele 
sõnastada koostöös valdkonna ettevõtetega läbipaistvad standardid interneti keskkonna 
reguleerimiseks. 2016.a resolutsioon on eeltoodud põhjustel üks olulisemaid ÜRO resolutsioone 
interneti vabaduse valdkonnas. Viimaseks resolutsiooniks käesolevaks hetkeks nende resolutsioonide 
reas on 2021. aastal ÜRO Peaassamblee poolt vastuvõetud resolutsioon.250 Nimetatud resolutsioonis on 
19 soovitust, mis osaliselt kordavad varasemates resolutsioonides sisalduvaid soovitusi. Peamine 
rõhuasetus on siiski digitaalse lõhe ületamise meetmetel251 ning COVID-19 pandeemiast tulenevatele 
väljakutsetele vastuseismine. 

Pärast Frank La Rue’d nimetati sõnavabaduse eriraportööriks David Kaye, kes 2018 antud raportis 
juhtis tähelepanu internetist tulenevatele ohtudele sõnavabaduse teostamisele. Kaye rõhutas 
vajadust pöörata tähelepanu ja kohaldada meetmeid vihakõne ja ebaõige informatsiooni esitamise 
vastu. 

Vihakõne vastu võitlemisel on 2019. aastal ÜRO võtnud vastu resolutsiooni 73/328.252 Vihakõne on 
jätkuvalt ÜRO tähelepanu keskpunktis seoses internetivabadusega. Nii on ÜRO koostanud 
tegevusplaani vihakõnele vastuseismiseks253, mille peamise põhimõtted on: 

a) Pigem rohkem kui vähem kõnet. 
b) Vihakõne vastu seismine on igaühe vastutus. 
c) Digitaalsete kodanike uus põlvkond on suuteline ära tundma vihakõnet ja sellele vastu 

seisma. 
d) Vajalik on koordineeritud tegevus andmete kogumiseks ja analüüsiks. 

EUROOPA LIIT 

2016. aasta maikuus sõlmiti mitmepoolne kokkulepe vihakõnele vastuseismiseks 
sotsiaalmeedias.254 Osapooled olid Euroopa Komisjon, Facebook, Microsoft, Twitter ning Youtube. 
Käesolevaks ajaks on kokkuleppega ühinenud mitmed teised globaalsed ettevõtted – näiteks LinkedIn 
ja TikTok. Kokkuleppe kohaselt eemaldavad sotsiaalmeedia ettevõtted vähemalt 24 tunni jooksul enda 
portaalidest vihakõne postitused ning avalikustavad kasutajate loodud sisu hindamise standardid. 
Väidetavalt on kokkuleppe täitmine tulemuslik. Samas võib kriitiliselt pidada sellise kokkuleppega 

 
247 UN General Assembly, the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 27 June 2016, 
A/HRC/32/L.20 
248 Resolutsioon p 1. 
249 Resolutsioon p 2. 
250 A/HRC/47/L.22 – UN General Assembly, the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet 
251 Resolutsiooni p-d 7 ja 8 ja 9 ja 18, sh punkti 8 alapunktid a kuni e. 
252 Resolutsion adopted by the General Assembly on 26 July 2019, promoting interreligious and intercultural dialogue and 
tolerance in countering hate speech, 73/328. 
253 ÜRO inimõiguste voliniku Michelle Bachele seisukohad Genfis 19.-20.11.2020 peetud vähemuste teemade foorumil. 
254 Euroopa Komisjon, „The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online“, võrgus: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-
code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en . 
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ühinemist suurte ettevõtete PR tegevuseks, et näidata avalikkusele enda kõrgendatud tähelepanu 
inimõiguste vastu.255  

2022.aastel kehtima hakkavate õigusinstrumentide osas vt allpool “arengusuunad”. 

EUROOPA NÕUKOGU 

Euroopa Nõukogul on arvukalt soovitusi seoses internetivabaduse tagamisega. 256  Näiteks võib 
nimetada soovitust liikmesriikidele interneti ettevõtete rollide ja vastutusega 257  või soovitust 
internetivabaduse tagamiseks258.  

Läbivad jooned rahvusvahelistel õigusinstrumentidel seoses internetivabadusega on: 

i) Suureneb mittesiduva õiguse osakaal; 
ii) Rahvusvahelisest õigusest tuleneb riikidele suunis kohustada interneti ettevõtteid 

kehtestama selged standardid, mida riikide õigus teeb; 
iii) Rõhutatakse traditsiooniliste inimõiguste kaitsevajadust veebikeskkonnas; 
iv) Rõhuasetus on vihakõne vastu võitlemisel259; 
v) Regulatsioon ei ole väga detailne. 

OSCE 

OSCE tegevus meediavabaduse tagamisel toimub peamiselt kahel suunal: esiteks, meedia valdkonna 
arengute jälgimine ning, teiseks, organisatsiooni lepinguosaliste riikide nõustamine nende kohustuste 
täitmiseks sõnavabaduse ja vaba meedia tagamisel. Organisatsioonis vastutav nende ülesannete 
koordineerimise eest meediavabaduse esindaja. OSCE avaldab regulaarseid analüüse 
meediavabaduse olukorrast ning soovitusi. 260 Esile tuleb tõsta organisatsiooni tegevust 
väärinformatsiooni vastu võitlemisel, mis toimub näiteks ekspertide ümarlaudade 261  (materjalid 
avalikustatakse) ning ühisdeklaratsioonide kaudu. Nii antakse selliseid deklaratsioone ühiselt teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, vt 2017.a ühisdeklaratsioon ÜRO, Ameerika riikide 
organisatsiooni ning Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste organisatsiooniga 262 . Tegemist on 
mittesiduva õigusinstrumendiga, millel on siiski globaalne tähendus. Osundatud ühisdeklaratsioonis 
rõhutatakse kriminaalõigusliku sekkumise lubamatust ebaõige informatsiooni levitamise vastu (punkt 
2.a) ning sõnavabaduse piirangu õiguspärasust ainult siis, kui selleks on seaduslik alus, legitiimne 
eesmärk ning täietud on vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriumid (punkt 1.a). Rahvusvahelise 
õiguse aspektist võib pidada sellist ühisdeklaratsiooni rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 
põhimõtteid esitavaks instrumendiks, mis vaatamata formaalsele mittesiduvusele sätestab riikidele 

 
255 2021.aasta vilepuhuja Frances Haugeni paljastused näitavad, et fassaadi ees ja taga eksisteerivad eesmärgid ja 
reaalsused on oluliselt erinevad. 
256 Nõukogul on väga hästi töötav koduleht, kus on võimalik navigeerida erinevate õigusinstrumentideni valdkonna alusel: 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/hate-speech  
257 CM/REC(2018)2 
258 CM/REC(2016)5 
259 Ülevaatlik materjal erinevatest õigusinsrumentidest vihakõne regulatsiooniks on: Alkiviadou, N. „The Legal Regulation of 
Hate Speech: The International and European Frameworks“, 55(4) Politicks Miaso (2018). 
260 OSCE ülevaatlik kogumik valdkonna dokumentidest on kättesaadav: https://www.osce.org/representative-on-freedom-
of-media/99565 
261 Kättesaadavad: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/488890 
262 Kättesaadav: https://www.osce.org/fom/302796 
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kohustusi. Kuigi piir mittesiduva ja siduva õiguse vahel on viimasel ajal hägustumas, on siiski võimalik 
eelnevat seisukoha esitada. 

WTO 

WTO seos interneti- ja meediavabadusega on marginaalsem. Mainida võib siiski organisatsiooni 
tegevust rahvusvahelise intellektuaalomandi õiguse põhimõtete jälgimisel – seda ennekõike online 
platvormide vastutusega autoriõiguste tagamisel.263 

INTERNETIVABADUSE KOALITSIOON (FOC) 

FOCi põhifookuses on internetivabadus ja eesmärgiks on olla globaalselt antud valdkonnas 
eestkõnelejaks ning rahvusvaheliste normide kujundajaks. 

 

RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Mitmed riigid on kas otseselt või kaudselt – seadusandluses või kohtupraktika kaudu – tunnustanud 
õigust internetile põhiõigusena: Costa Rica, Eesti, Soome, Prantsusmaa. 

PARIMAD PRAKTIKAD 

Ameerika Ühendriikides on rõhuasetus riigisisestel meetmetel. Ameerika Ühendriikides on 
internetivabaduse küsimustes Kongressil oluline roll. Näiteks kuulutati 2021.aasta oktoobris välja 
initsiatiiv võitluseks digitaalkeskkonnas antisemitismi ja usulise sallimatusega. 264 Kongressis on 
kuulamised seoses sotsiaalmeedias algoritmide kasutamisega, sotsiaalmeedia radikaliseerumise ning 
väärinformatsiooni levitamisega. Kõne all on ka tsensuuri küsimused. Mõnes riigis tõstetakse esile 
kohtusüsteemi tegevust internetivabaduse kaitsmisel – näiteks Brasiilia Ülemkohus. 

Mitmed riigid on võtnud vastu siseriiklikke õigusakte internetivabaduse reguleerimiseks. Siin väärib 
eraldi esiletõstmist Hispaania ja Portugali tegevus, kes on võtnud vastu digitaalsete õiguste 
koodeksid265. Jaapanis ei ole küll kõikehõlmava seadustikku internetivabaduse reguleerimiseks, kuid 
on mitmeid eriseaduseid teenusepakkujate vastutuse piiramiseks266. Samuti on Jaapanis mitmeid teisi 
eriseaduseid267, samuti seadus vihakõne likvideerimiseks (2016). Brasiilias on interneti reguleerimiseks 
eriseadus - Marco Civil da Internet.268 Ka Argentiinas on palju õigusakte internetivabaduse kaitseks. 
Argentiina oli esimene riik Lõuna-Ameerikas, kelle osas tunnustas Euroopa Liit andmekaitse vastavust 
euroopalikele standarditele. 

 
263 Vt näiteks WTO 2021 aastaaruanne, lk 116, kättesaadav: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep21_e.htm 
264 Vt täpsemalt: https://www.state.gov/statements-of-interest-requests-for-proposals-and-notices-of-funding-
opportunity/drl-fy21-irf-nea-combatting-antisemitism-online/ . 
265 Hispaania osas vt: https://portal.mineco.gob.es/es-es/vicepresidenta/Articulos/Paginas/210804_a_carta.aspx  
266 Vt võrgus: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2088&vm=04&re=02 - seadus võimaldab nõuda 
sisu postitaja identiteedi avaldamist. 
267 Näiteks 2008 seadus noorte kaitseks interneti keskkonnas või eriseadus sotsiaalmeedias kättemaksuporno 
keelustamiseks. 
268 Mitteametlik tõlge inglise keelde on kättesaadav: https://thecdd.wordpress.com/2014/05/12/marco-civil-da-internet-
lei-no-12-965-unofficial-english-translation/ . 
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Teistes riikides on rõhuasetus siseriiklike internetivabaduse ja digitaalkeskkonnas õiguste tagamist 
põhimõtete ja strateegiate väljatöötamisel. Näiteks võttis Norra 2018.aastal vastu digitaalarengu 
strateegia ning välispoliitikas sõnavabaduse arendamise strateegia. Lätis on digitaalse 
transformatsiooni põhimõtted 2021-2027 ja elektroonilise kommunikatsioonisektori arengukava 2021 
– 2027. 269  Jaapanis on justiitsministeeriumi juures eribüroo inimeste nõustamiseks enda õiguste 
maksmapanekuks interneti keskkonnas. Sloveenia infoühiskonna arendamise strateegia aastani 2020 oli 
suunatud kaasava digiühiskonna loomisele ja kõigile internetile juurdepääsu võimaldamisele. 270   Selles 
dokumendis rõhutatakse, et juurdepääsu internetile ja selle kasutamist peetakse 21. sajandi inimõiguseks. 
Fundamentaalsete põhimõtetena mainitakse interneti avatust ja neutraalsust. 

Osad riigid rõhutavad tegutsemist rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Näiteks tõstab 
Ühendkuningriik esile ÜRO tähtsust.271 Austria initsiatiivil koostati 2014 Euroopa Nõukogu manuaal 
interneti kasutajate inimõiguste kaitseks.272 

Mitmed riigid peavad kõige olulisemaks internetivabaduse kaitset rahvusvaheliste temaatiliste 
ühenduste kaudu. Esile tõstetakse internetivabaduse koalitsiooni – Saksamaa, Soome. 

Rõhutatakse vajadust vaadata kaugemale Euroopa Liidust ning tuleb otsida võimalust viia Euroopa 
digitaalpoliitika standardid arenevatesse riikidesse (Läti). Nende praktikate alla liigitub ka koostöö 
teiste riikidega väljastpoolt Euroopat. Näiteks esitas Saksamaa koos Brasiiliaga ettepaneku ÜRO 
eriraportööri mandaadi loomiseks privaatsusõiguse kohta digikeskkonnas. 

KITSASKOHAD 

Esile on tõstetud seadusandluse inertsust ja aeglasemat arengut võrreldes tehnoloogia arenguga 
(Leedu). 

Samuti on viidatud sellele, et poliitikutel ei ole piisavalt ekspertiisi mõistmaks internetivabaduse ja 
digimaailma küsimusi (Leedu). 

Vaatamata seadusandlikule raamistikule on elanikkonnal keeruline teha vahet sõnavabaduse 
realiseerimise kaudu esitatud seisukohtade ja väärinformatsiooni vahel (Läti).273 

Oluline probleem on vastuoluline poliitika. Näiteks propageerib Saksamaa küll internetivabadust, kuid 
samal ajal ekspordib tehnoloogiat digitaalse jälitustegevuse läbiviimiseks. Seetõttu on valitsuse 
üleskutsed välisriikidele inimõiguste tagamiseks digitaalkeskkonnas õõnsad. 

 
269 Vt https://lvportals.lv/dienaskartiba/328919-latvija-pievienojas-lisabonas-deklaracijai-digitala-demokratija-ar-merki-
2021 . 
270 „Digitalna Slovenija 2020: Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020“, võrgus: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DID/Strategija-razvoja-informacijske-druzbe-2020.pdf (4. 10. 2021), p. 12.  
271 Ühendkuningriigi valitsus, „UN Human Rights Council 48: UK statement for the interactive dialogue on Sudan“, võrgus: 
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-48-uk-statement-for-the-interactive-dialogue-on-
sudan 
272 Bundeskanzleramt Österreich, Leitfaden Menschenrechte für Internetnutzer/innen, , võrgus: 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:cce3a1a0-075f-4b5c-876d-
ec01262ee79e/Leitfaden_MR_Internetnutzer.pdf, (2014); Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2014)2 of the 
Committee of Ministers to member States on the promotion of human rights of older persons, 2014, võrgus: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649f . 
273 Läti vastus küsimustikule, mis viitab: 
https://www.saeima.lv/petijumi/Krievijas_ietekme_Latvijas_informativaja_telpa_elektroniski.pdf . 
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Probleemiks võib olla ka riigi poliitiline tipp. Näiteks on Brasiilias president aktiivne vastane nn 
libauudiste probleemi lahendamisel. 

Kitsaskoht võib olla ka riigi ülesehitus. Nii on Argentiina föderaalne riik, kus internetivabadust ja 
andmekaitset sätestavad seadused võetakse vastu föderaalsel tasandil, kuid nende ellu rakendamine 
peab toimima kohalikul tasandil. 

 

ARENGUSUUNAD 

ÜRO peasekretär Antonio Guterres algatas 2018 kõrgetasemeline paneeli digitaalse koostöö 
arendamiseks.274 Paneeli ülesandeks määratleti teadlikkuse tõstmine digitehnoloogiate mõju osas ja 
ühiskondliku mõttevahetuse suurendamine selle üle, kuidas tagada tehnoloogiate jätkusuutlik areng 
ja inimõiguste normatiivse aspekti arvesse võtmine. Viidi läbi mitmeid ümarlaua diskussioone, kus 
muuhulgas keskenduti nii digitaalsetele avalikele hüvedele, digitaalsetele inimõigustele, 
tehisintellektile ning globaalsetele ühendustele. 

2019 esitatud raporti275 märksõnadeks on kaasamine ning globaalse digitaalse koostöö edendamine. 
Tegemist on ligikaudu 50 lk dokumendiga, milles muuhulgas rõhutatakse regulatsiooni arendamise 
vajadust koostöös IT sektoriga (nn multistakeholder lähenemine). Soovituste kohaselt on vastutus 
digitaalses keskkonnas inimõiguste tagamise osas jagatud järgmiste osapoolte vahel: 
kodanikuühiskond, valitsused, erasektor, avalik sektor. Kutsutakse koostööle ka inimõiguste 
ekspertidega teadmussiirde võimestamiseks. Valitsustel soovitatakse luua digitaalsed nn abikeskused. 
Sellele järgnes 2020. aasta ÜRO Peasekretäri digitaalse koostöö tegevuskava (Roadmap for Digital 
Cooperation), mis käsitles muuhulgas kaasavat digimajandust ja digiühiskonda, inimõigusi ja inimkesksust, turvalisust, 
usaldust ning stabiilsust.276 Need märksõnad juhivad valdkonna arenguid ÜROs. 

Euroopa Liidus hakkavad 2022.aastal kehtima neli olulist õigusinstrumenti: 

iv) Digiteenuste õigusakt (Digital Services Act - DSA).277 Õigusinstrumendi peamine eesmärk 
on tagada üksikisikutele paremad võimalused digitaalses keskkonnas enda põhiõiguste 
maksmapanekuks ning suurendada sotsiaalmeedia portaalide vastutust ja lahenduste 
läbipaistvust ja ettenähtavust.  

v) Digiturgude õigusakt (Digital Markets Act DMA). 278  Õigusinstrumendi eesmärk on 
kehtestada sotsiaalmeedia teenuste pakkujatele detailsem regulatsioon ja vastutus sisu 
hindamisel. 

 
274 Paneeli liikmeteks on maailma väga mõjukate sotsiaalmeedia ettevõtete esindajad – Melinda Gates (Bill and Melinda 
Gates Foundation), Jack ma (Alibaba Grupi juhatuse esimees), Eestist on esindatud Marina Kaljurand. 
275 Kättesaadav ÜRO digitaalsest raamatukogust: https://digitallibrary.un.org/record/3865925  
276 UN Secretary-General, Road map for digitaal cooperation: implementation of the recommendations of the High-Level 
Panel on Digital Cooperation, 2020 , võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/102/51/PDF/N2010251.pdf?OpenElement . 
277 2020/0361(COD) 
278 2020/0374(COD) 
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vi) Andmehaldust käsitlev õigusakt (Data Governance Act – DGA).279 Ei ole internetivabaduse 
aspektist oluline, kuid asetub arengute konteksti. 

vii) Tehisintellekti käsitlev õigusakt (Artificial Intelligence Act – AI ACT).280  Õigusinstrumendi 
üks eesmärke on tagada tehisintellekti kasutamisel inimeste põhiõiguste prioriteetsus. 

Seoses arengusuundadega tuleks tõsta esile teelahet õiguspraktika kujundamisel ja ka õigusteoorias: 
kas peaks jätkuma panustamine multistakeholder lähenemisele, või tuleks eelneva lähenemise puhul 
omaks võtta selle ebatõhusus ning naasta rahvusvahelise õiguse traditsioonilise metoodika juurde, 
kus regulatsiooni kehtestavad kitsamalt avaliku võimu kandjad ning õigussubjektide kaasatus 
normatiivsetesse arengutesse on piiratum. 

 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

Inimõigusdiplomaatia dokumendis tõstetakse seoses internetivabadusega esile tegevusi 
internetivabaduse koalitsiooni raamides, sest Eesti on asutajaliige ja ka tuumikrühma liige. Seetõttu 
on soovitustest kaks seotud internetivabaduse koalitsiooniga: 

• Internetivabaduse koalitsioon on kindlasti oluline ja rahvusvahelises poliitilises kontekstis ka 
nähtav ühendus. Samas ei viidata koalitsioonile õiguskirjanduses ning teaduskonverentsidel 
praktiliselt üldse, ja kui, siis ainult konteksti mõttes. Internetivabaduse koalitsioonis on 
teadlaste osakaal – vähemalt avalikult kättesaadava informatsiooni kohaselt – minimaalne.281 
Soovitus on integreerida kas teadlaste gruppe, võrgustikke või ka individuaalselt teadlaseid 
koalitsiooni tegevustesse. Seeläbi tõuseks koalitsiooni soovituste akadeemiline kaalukus ja 
usaldusväärsus. Näiteks võiks kaaluda ka koostööd Eestist juhitava globaalse digitaalsete 
inimõiguste võrgustikuga (GDHRNet). 282 

• Internetivabaduse Koalitsiooni nähtavuse suurendamiseks oleks oluline lisaks 
diplomaatilistele eesmärkidele seada ka õiguslikku analüüsi edendavad eesmärgid. Näiteks 
korraldada iga-aastane teaduskonverents ja/või toetada teadusuuringuid. 

• Viia läbi internetivabadust sätestavate Eesti õigusinstrumentide revisjon, mille tulemusena 
esitataks soovitused õigusliku regulatsiooni korrastamiseks. Selgitus: tehnoloogia kiire arengu 
tõttu on normatiivne regulatsioon ilmselt fragmenteerunud. Vajalik on selgitada välja, millised 
õigusaktid ja millisel tasandil on puutumuses internetivabadusega, kas esineb lünki või 
vastandlikke sätteid, ning seejärel viia regulatsioon ühtseks tervikuks, arvestades tehnoloogia 
jätkuvat arengut.  

• Suurendada tuleks teadlaskonna kaasatust internetivabadusega seotud küsimuste 
lahendamisesse, erinevate strateegiliste otsuste tegemisse ning elanikkonnaga teadlikkuse 
tõstmisesse. Analoogiliselt pandeemia ajal moodustatud teadusnõukojaga võiks kaaluda 

 
279 2020/0340(COD) 
280 2021/0106(COD) 
281 Tegemist ei ole internetivabaduse koalitsiooni eripäraga. Enamik valitsuste asutatud analoogilisi ühendusi inimõiguste 
valdkonnas kaasab aktiviste ja ettevõtlussektori esindajaid, kuid side akadeemilise maailmaga vajaks sageli tugevdamist. 
282 Vt võrgustiku kohta lähemalt: https://gdhrnet.eu/ . 
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internetiga (või digikeskkonnaga) seotud teadusnõukoja moodustamist – näiteks Vabariigi 
Valitsuse juurde. 
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UUED TEHNOLOOGIAD  

SISSEJUHATUS 

Uued tehnoloogiad on lahutamatult seotud põhiõigustega digitaalses keskkonnas, sest 
digitaalmaailm on loodud ja areneb tandemis tehnoloogiaga. Olulisemad aspektid on, esiteks, 
tehisintellekti areng ja mõju põhiõiguste kaitsele – sh metaverse kui tulevikus tõenäoliselt 
prevaleerivaks kujunev digitaalne platvorm – ning teiseks, isikute õigustesse otseselt puutuvad uued 
tehnoloogiad (nt blockchain) ja isikuandmete kaitse, ning kolmandaks, uute tehnoloogiate kaudu 
üksikisikute põhiõigusesse sekkumine profileerimise, salajase jälgimise ja massiliste andmete 
salvestamise kaudu, ning neljandaks, isiku era- ja perekonnaelu potentsiaalselt mõjutavad uued 
tehnoloogiad. 

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

Tehisintellekti kasutamisel seoses põhiõiguste kaitsega on keskseks küsimuseks see, kas uute 
tehnoloogiate kaudu kaasnevad põhiõigustele suurenenud ohud või, vastupidi, isikutel on võimalik 
enda põhiõiguseid paremini realiseerida.  

Seoses tehisintellektiga on käesoleval ajal arengud järgnevates peamistes suundades: 

a) Õigusvaldkonnas kuritegude ennetamiseks isikute profileerimine ja jälgimine, samuti 
võimalus lihtsamate kaasuste lahendamiseks tehisintellekti kaudu – eesmärgiga tugevdada 
avalikku korda ja ühiskondlikku julgeolekut. 

 
b) Meditsiinivaldkonnas isikute esialgne diagnoos – eesmärgiga parandada kodanike tervislikku 

olukorda. 
 

c) Julgeoleku valdkonnas andmete massiline kogumine ning selle analüüs – eesmärgiga 
ennetada õigusrikkumisi, samuti erinevad tehnilised lahendused avalikus ruumis isikute 
jälgimiseks reaalajas – näiteks näo tuvastuse tehnoloogiad.  

Palju tähelepanu saab nii praktikas kui ka poliitikates algoritmide kasutamine. Põhiõiguste aspektist 
on peamiseks väljakutseks ja ohuks algoritmide võimalik kallutatus (st algoritmi otsused on 
järjekindlalt teatud isikute gruppi eelistavamad).283 Tuntud on nn musta kasti fenomen, st algoritmi 
otsustuse käik ei ole läbipaistev. Sellele argumendile saab mõistagi vastu väita, et ka inimeste 
otsustuste käik ei ole läbipaistev. 

Eraldi tuleb esile tõsta uutest tehnoloogiatest tulenevad ohud nn haavatavatele gruppidele – lastele, 
puuetega inimestele ja vanematele inimestele. Uued tehnoloogiad võivad tekitada sõltuvuse (ingl 

 
283 Algoritmide kallutatust on käsitletud sadades kui mitte tuhandetes teaduslikes artiklites ja aktivistide postitustes, vt 
näiteks Ziewitz, M., „Governing Algorithms: Myth, Mess, and Methods“, 41(1) Science, Technology and Human Values 41, lk 
3- 16. 
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keeles PUI – problematic usage on internet), millel on erinevad raskusastmed ning mille mõju 
üksikisikule võib viia raskete psüühiliste tagajärgedeni.284 

Uued tehnoloogiad mõjutavad kaasaegset demokraatliku ühiskonda küll üleüldiselt, samas võib välja 
tuua eraldi valdkonnad, kus uued tehnoloogiad mõjutavad inimõigustele kaitset kõige märgatavamalt:  

i) Meditsiin ja tervishoid – avanevad uued võimalused haiguste ennetamiseks ja 
diagnoosimiseks. Eestis on heaks näiteks Tartu Ülikooli geenivaramu ja teadlaste 
uurimistöö geneetiliste haiguste avastamiseks, samuti isikute elukvaliteedi prognoos 
tulenevalt geneetilistest andmetest. Kujunenud on uute nn geneetiliste õiguste 
valdkond.285 
 

ii) Sündimusega seotud teemad ja reproduktiivõigus. Uued tehnoloogiad võimaldavad 
erinevaid tehnikaid laste saamiseks peredel ja üksikisikutel, kellel ei ole laste saamine 
võimalik bioloogiliselt. Näiteks surrogaatemadus või emakaväline viljastamine.286 

 
iii) Isikute sooline identiteet. 287 Uued tehnoloogiad võimaldavad isikute soovahetus-

operatsioone, millega kaasneb keeruline õiguslike ja sotsiaalsete küsimuste müriaad – 
näiteks isiku õigusest määratleda enda sugu, kas isiku sugu on õiguslik või bioloogiline 
mõiste, millised kohustused riigile kaasnevad isiku soolise identiteedi muutumisega. 

 

TEOREETILINE KONTEKST 

Peamine õigusteoreetiline diskussioon on seotud tehisintellekti olemuse ja mõiste määratlemisega288. 
Peamised probleemkohad on tehisintellekti võimekus iseõppimiseks ja iseseisvaks probleemide 
lahendamiseks (nn deep learning ja automated reasoning). Filosoofia valdkonda jäävad käsitlused 
inimteadvuse ja arvuti teadvuse võimalikust sarnasusest ja inimaju toimimisest289. 

Blockchain tehnoloogiate osas on peamiseks õigusteoreetiliseks küsimuseks tehnoloogia kaudu 
kogutud ja säilitatud andmete kontrollitavus ja vigade parandamise võimatus. Sellega kaasneb 

 
284 Vt ülevaate saamiseks Euroopa Teadus- ja Tehnoloogia koostöö programmi COST kaudu asutatud European Network for 
Problematic Usage of the Internet, võrgus: https://www.cost.eu/cost-action/european-network-for-problematic-usage-of-
the-internet/ . 
285 Andorno, R., „The Relevance of Human Rights for Dealing with the Challenges Posed by Genetics“, in: von Arnaud, A., van 
der Decken, K., Susi, M. (eds), Cambridge Handbook on New Human Rights (Cambridge University Press 2020), lk 335 – 349; 
ja Sándor, J., „The Challenge of Genetics“, samas, lk 350-358. 
286 Vt Roseman, M. J., „The Fruits of Someone Else’s Labour. Gestational Surrogacy and Rights in the Twenty-First Century“, 
in: von Arnaud, A., van der Decken, K., Susi, M., Cambridge Handbook on New Human Rights (Cambridge University Press 
2020), lk 311-325; ja: Brems, E., „Birthing New Human Rights, Reflections around a Hypothetical Human Rights of Access to 
Gestational Surrogacy“, samas, lk 326-332. 
287 Lau, H., “Gender Recognition as a Human Rights”, in: von Arnaud, A., van der Decken, K., Susi, M., Cambridge Handbook 
on New Human Rights (Cambridge University Press 2020), lk 193-206. 
288 Vt ülevaatlik käsitlus: Frankish, K., Ramsey, W.M. (eds), The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence (Cambridge 
University Press 2014). 
289 Chalmers, D., “How can we construct a science of consciousness?”, 1303 Ann. N. Y. Acad. Sci. (2013), lk 25-35.  



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

73 

tavaliselt retoorika vajadusest “vahetada” andmekindlusest tulenev andmete igavene säilitamine 
kõrgendatud rahvusvahelise ja siseriikliku julgeoleku vastu.290 

Seoses tehisintellekti arenguga on õigusteoorias arendatud nn algoritmi vanglate doktriin, mille 
kohaselt võivad tehisintellekti tehtud väiksemad ekslikud otsused viia lõppkokkuvõttes suurte ja 
kahjulike otsusteni.291 

Laiemalt tõusetuvad seoses uute tehnoloogiate ja inimõiguste kaitsega järgmised teoreetilised 
küsimused:  

i) kas uute tehnoloogiate arenguga peaks kaasnema uus normatiivne või väärtuste 
raamistik;  

ii) kas olemasolevad normatiivsed struktuurid nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt takistavad 
uute tehnoloogiate arengut ja kasutusele võttu;  

iii) kuidas tagada tõhus õiguskaitse uute tehnoloogiate arengust tulenevate riskide vastu292.  

Õigusteoorias on diskussioon sellest, kas uued tehnoloogiad toovad kaasa uusi inimõigusi, või 
kaasneb tehnoloogilise arenguga vajadus olemasolevaid inimõigusi ümber mõtestada, sh laiendada 
nende kaitseala. Ülevaatlik käsitlus sellel teemal on Tallinna Ülikooli juhitud Horisont 2020 projekti 
kaudu välja antud raamatus, kuhu on panustanud ligikaudu 40 maailma tippteadlast uutes inimõiguste 
valdkonnas – Cambridge Handbook on New Human Rights (ed. Andreas von Arnaud, Kerstin van der 
Decken, Mart Susi), Cambridge University Press 2020. Raamat on juba leidnud laia rahvusvahelist 
kõlapinda. 

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

ÜRO  

ÜRO avaldas 2018.aastal ÜRO peasekretäri strateegia uute tehnoloogiate kohta. 293  Strateegia 
eesmärk on uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu tugevdada jätkusuutliku arengu eesmärkide 
saavutamist. Strateegia on mittesiduv õigusinstrument, milles on viis põhimõtet ja neli eesmärki. 
Põhimõtted on:  

a) globaalsete väärtuste kaitse ja edendamine;  
b) läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamine;  
c) koos tegutsemine;  
d) arengute lähtekohaks on olemasolevad võimekused ja mandaat;  
e) tuleb olla alandlik ja jätkuvalt õppida.  

Eesmärkideks on:  
i) tuleb suurendada ÜRO sisemist võimekust ja uute tehnoloogiate kasutamist;  

 
290 Waldron, J., “Security and liberty: the image of balance”, 11 Journal of Political Philosophy (2003). 
291 Liu, H-Y., „The digital disruption of human rights foundations“, in: Mart Susi (ed.) Human Rights, Digital Society and the 
Law. A Research Companion (Roudledge 2019). 
292 Hea ülevaade on: Brownsword, R., Scotford, E., Yeung, K. (eds), The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology 
(Oxford University Press 2017). 
293  “Secretary-General's Strategy on New Technologies“, võrgus: https://unite.un.org/goportfolio/news/secretary-
general%E2%80%99s-strategy-new-technologies . 
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ii) suurendada tuleb arusaamist, dialoogi ning tehnoloogiate tutvustamist;  
iii) tuleb toetada dialoogi normatiivsete ja koostöö raamistikega,  
iv) tuleb tugevdada ÜRO kaudu valitsuste võimekuste arenguid. 

 

EUROOPA LIIT 

Euroopa Liit tegutseb nii uute tehnoloogiatega seotud normatiivse regulatsiooni kui poliitikate 
väljatöötamisega (vt arengusuunad) kui ka tuleviku tehnoloogiatega seotud uurimisprogrammide 
rahastamisega 294 . Holistiliselt on innovatsioon liidu üks olulisemaid valdkondi, mille eesmärk on 
tagada Euroopa juhtroll uute tehnoloogiate arengus. 
 
Euroopa põhiõiguste amet tegeleb uute tehnoloogiatega seotud ideoloogia kujundamise ning 
tutvustamisega nii poliitikutele kui ka kodanikkonnale. Amet on sõnastanud uute tehnoloogiatega 
seotud võimalused ning ohud ning esitab regulaarseid raporteid tehnoloogilise arengu kohta. Näiteks 
2020.aasta raportis295 tehisintellekti kohta keskendutakse neljale peamisele valdkonnale: sotsiaalne 
kasu tehisintellekti kasutamisel, ennetav jälgimine, tervishoiu teenused ning suunatud reklaam. 
Samuti annab amet välja erinevaid soovitusi ja juhiseid, näiteks õigusvastase profileerimise 
tõkestamise põhimõtted296. 

EUROOPA NÕUKOGU 

Euroopa Nõukogul on arvukalt mittesiduvaid õigusinstrumente uute tehnoloogiate valdkonnas297, 
näiteks seoses näotuvastuse tehnoloogiate või biomeditsiiniga. Nende õigusinstrumentidega 
seonduvalt võib üldistavalt esile tõsta: 

i) Erinevate osapoolte kaasamine – poliitikud, kodanikuorganisatsioonid, akadeemilised 
asutused, lõpptarbijad; 

ii) Põhiõiguste aspekti arvestamise vajadus toodete arendamisel ja kasutamisel; 
iii) Tõhusate järelevalve ja õiguskaitse mehhanismide loomine. 

OSCE 

OSCE tõstab viimastes avaldustes esile uute tehnoloogiate negatiivset mõju rahvusvahelisele 
kuritegevusele, sh inimkaubandusele. Tehnoloogia võimaldab kuritegude toimepanemisel 
suurendada anonüümsust ning väheneb ohvrite võimalusi enda kaitseks traditsiooniliste 
õiguskaitsevahenditega. Samas tõstab OSCE esile uutest tehnoloogiatest tulenevaid võimalusi 
võitluseks rahvusvahelise kuritegevusega. Vastu on võetud mitmeid õigusinstrumente – näiteks 
Ministrite Komitee 08.12.2017 otsus 7/17298 tugevdamaks võitlust laste kaubanduse ja seksuaalse 

 
294 Ülevaade erinevatest raamdokumentidest ja põhimõtetest on siin: 
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/publ_28jan21_e.htm . 
295 FRA, “Artificial Intelligence and Big Data”, võrgus: https://fra.europa.eu/en/themes/artificial-intelligence-and-big-data . 
296 FRA, “Preventing Unlawful Profiling Today and in the Future”, võrgus: 
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/preventing-unlawful-profiling-today-and-future-guide . 
297 Ülevaatlik nimekiri erinevatest õigusinstrumentidest tehisintellekti valdkonnas on: 
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/work-in-progress . 
298 OSCE, Decision No.7/17, Strengthening Efforts to Combat All forms of Child Trafficking, Including for Sexual Exploitation, 
as well as Other Forms of Sexual Exploitation of Children, võrgus: https://www.osce.org/chairmanship/362016 . 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

75 

ärakasutamise vastu, milles rõhutatakse vajadust panna tõhusalt maksma Ministrite Komitee otsus 
9/07 võitlemaks laste seksuaalse ärakasutamise vastu internetis. 

OECD 

OECD’l on teaduse, tehnoloogia ja tööstuse direktoraat (DSTI – Directorate for Science, Technology 
and Industry), mis tegeleb innovatsiooni reguleerimise temaatikaga. Siiski on direktoraadi puutumus 
inimõigustega marginaalne – näiteks reformi ja innovatsiooni regulatsiooni raamdokumendis ei ole 
inimõigusi ega põhivabadusi isegi nimetatud 299 . OECD eesmärk on aidata kaasa jätkusuutliku 
maailmakorra saavutamisele, mistõttu töötatakse konsultatsioonide põhimõttel välja erinevaid 
soovitusi ja standardeid. Näiteks avaldati 2019.aastal soovitused innovatsioonist 
neurotehnoloogias. 300  Samuti korraldab organisatsiooni maailma teadusfoorumit (Global Science 
Forum), mille eesmärk on osalevate riikide teadus- ja sotsiaalpoliitika toetamine uute tehnoloogiate 
ja innovatsiooni valdkonnas301. 

WTO 

WTO’l on tegevuskava uurimaks ja vahendamaks teadmisi uute tehnoloogiate mõjust maailma 
kaubandusele. Tegevuskava hõlmab teaduslikke uuringuid, arendustegevusi, samuti konsultatsioone 
erinevate osapooltega. Tegevuskava tulemustest kohta avaldatakse regulaarselt raporteid.302 Raportis 
kasutatakse “inimõiguste” keelt marginaalselt, samas on kriitilisi mõtteid Euroopa Liidu poliitikast 
seoses isikuandmete kaitsega ning liidu erinevate üksuste omavahelise võimuvõitlusega. 

FOC 

Internetivabaduse Koalitsioon võttis 2020. aastal vastu ühisavalduse inimõiguste ja tehisintellekti 
kohta.303 Avalduses kutsutakse muuhulgas riike üles hoiduma tehisintellektisüsteemide kasutamisest 
repressiivsetel ja autoritaarsetel eesmärkidel; tagama, et tehisintellektisüsteemide kavandamine, 
arendamine ja kasutamine avalikus sektoris toimuks kooskõlas inimõigustega; ning julgustama 
erasektorit järgima vastutustundliku äritegevuse põhimõtteid ja tavasid tehisintellektisüsteemide 
kasutamisel kogu oma tegevuses. 
 

RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS   

PARIMAD PRAKTIKAD 

Norra toob esile enda tegevust arenguriikide abistamisel erinevate uute tehnoloogiate kaudu. Näiteks 
on Norras välja arendatud mobiilirakendus Süüriast põgenenud lastele kvaliteetse õppe tagamiseks 
araabia keeles lugemiseks ning seeläbi nende psühholoogilise heaolu suurendamiseks. 

 
299 Vt https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0464. 
300 Vt https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0457 . 
301 Vt OECD Global Science Forum, võrgus: https://www.oecd.org/sti/inno/global-science-forum.htm . 
302 Vt 2021 raport: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/publ_28jan21_e.htm . 
303 FOC Joint Statement on Artificial Intelligence and Human Rights, 2020, võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/wp-
content/uploads/2021/06/FOC-Joint-Statement-on-Artificial-Intelligence-and-Human-Rights.pdf . 
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Soome on tõstnud esile, et Euroopa Nõukogu presidentuuri ajal korraldati tehisintellekti mõjusid 
analüüsiv konverents, mille lõppjäreldused on olulised kogu Euroopas.304 

Läti digitaalse arengu põhimõtted sätestavad, et on vajadus tagada kommertsettevõtetele juurdepääs 
riiklikult arendatud digitaalsetele platvormidele. 

Austria ühiskonnas on sotsiaalselt tundlikuks teemaks näotuvastuse tehnoloogiate areng ja 
kasutuselevõtt. Korraldatud on erinevaid akadeemilisi sündmusi 305  ning viidud läbi uuringuid 
biomeetrilise kontrolli kohta põhiõiguste tagamise aspektist306. 

Saksamaa tegevus viitab soovile võtta juhtroll Euroopas uute tehnoloogiate arendamisel ning nendest 
tulenevate väljakutsete ja võimaluste mõtestamisel. Näiteks esitab Saksamaa igal teisel aastal ÜRO 
Peaassambleele resolutsiooni projekti “privaatsusõigus digitaalajastul”, kus on olulisel kohal ka uute 
tehnoloogiate mõju inimõiguste tagamisele. 

KITSASKOHAD 

Ühendkuningriigis on teemaks vanemate ja puuetega inimeste väljajäämine uute arengute fookusest, 
st nendele gruppidele ei ole tehnoloogiad suunatud ning nad ei saa ka nendest kasu. 

Hispaania õiguse diskursuses on teemaks 5G tehnoloogiate võimalikud negatiivsed geopoliitilised 
arengud. 

 

ARENGUSUUNAD 

26.jaanuaril 2022 esitas Euroopa Komisjon Euroopa digitaalsete õiguste ja põhimõtete deklaratsiooni 
projekti. 307 Eesmärk on kehtestada kodanikele õiguste ja põhimõtete raamistik endi õiguste 
maksmapanekuks digitaalses keskkonnas, samuti juhis eraõiguslikele ettevõtetele ja poliitikat 
kujundavale avalikule sektorile. Deklaratsioon on üles ehitatud püramiidi põhimõttel, kus tipus asuvad 
põhimõtted, millest allpool asuvad reeglid ning millest veelgi allpool asuvad horisontaalselt erinevad 
uued tehnoloogiad. Deklaratsiooni “ideoloogia” seisneb selles, et võimatu või keeruline on detailselt 
prognoosida tehnoloogilisi arenguid ja näha ette nende puutumusi inimõigustega. Deklaratsioon 
kehtestab järgmised põhimõtted: digitaalse arengu keskmes on inimesed; solidaarsus ja hõlmamine; 
valikuvabadus; osalemine avalikus digitaalses ruumis; turvalisus ja võimestamine. 

Digitaalsete avalike hüvede (ingl. keeles digital public good) doktriinile pandi algus ilmselt 2017.aastal 
akadeemilises õiguskirjanduses. Seejärel on doktriini kasutanud nii ÜRO 308  kui ka Euroopa 
institutsioonid (nt Covid-19 sertifikaat on digitaalne avalik hüve). Hetkel näib prelaveerivat doktriin, 

 
304 “Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule 
of law“, võrgus: https://rm.coe.int/conclusions-from-the-conference/168093368c . 
305 Näiteks korraldas 2020.aastal Ludwig Boltzmanni instituut konverentsi tehisintellekti ja inimõiguste teemal: 
https://bim.lbg.ac.at/de/artikel/lbi-gmr-goes-digital-kuenstliche-intelligenz-menschenrechte 
306 Vt https://bim.lbg.ac.at/de/publikation/aktuelle-publikationen-wissenschaftliche-artikel/zutrittskontrolle-mittels-
handvenenerkennung-badegaesten-zur-anwendung-biometrischer-identifikationssysteme-alltag. 
307 Euroopa Komisjon, “Declaration on European Digital Rights and Principles”, võrgus: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles . 
308 “Secretary-General's Strategy on New Technologies“, võrgus: https://unite.un.org/goportfolio/news/secretary-
general%E2%80%99s-strategy-new-technologies . 
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kus tehnoloogia arendamisel eelistatakse, et iga tehnoloogiline väljund on vähemalt osaliselt 
digitaalne avalik hüve. 

Kuivõrd metaverse kontseptsioon on alles hiljuti avalikustatud, siis ei ole avaliku võimu kandjad veel 
jõudnud reageerida regulatiivsete soovituste või instrumentidega. Seevastu on erinevad 
õiguspraktikud ja ettevõtted asunud jagama enda mõtteid regulatsiooni vajalikkusest ja selle 
elementidest 309 . Käesolevas ülevaates ei ole vajalik esitada nende ideede analüüsi, piirdugem 
tähelepanekuga, et kindlasti on ette näha metaverse õigusteoreetilist analüüsi, eraõiguslike 
metaverse teenust pakkuma hakkavate ettevõtete eneseregulatsiooni ning selle valdkonna ilmumist 
ka avalike poliitikate ja normatiivse arengu diskussioonidesse, mis mingil hetkel viivad ka esimeste 
siduvate või mittesiduvate instrumentideni. 

 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

1. Kaasata Eesti start-up kogukond uute tehnoloogiate ja inimõiguste diskursusesse – 
eesmärgiga luua narratiiv Eesti tehnoloogiasektori tegevusest inimõiguste kaitsmisel uutes 
arengutes, ja panna see ka maksma. Selleks saaks kasutada näiteks konsultatsioone, raporteid, 
vms avalikkust kaasavaid foorumeid. 

2. Korraldada uuring sellest, kuidas Eesti avalikus ja erasektoris uute tehnoloogiate arendamisel 
võetakse arvesse inimõiguste komponenti. Uuringu tulemusena peaks töötatama välja 
poliitika soovitused mõlemale sektorile. 

3. Esitatud on ka ettepanek Eesti digitaalsete õiguste koodeksi loomiseks – vt valdkonnaüleseid 
soovitusi. Selles koodeksis peaks olema eraldi alapeatükk uutest tehnoloogiatest. 

4. Teha koostööd Soomega, kuna nende üheks prioriteediks on olnud tehisintellekti 
küsimused inimõiguste kontekstis. Leida viise Soome tegevuse toetamiseks ning oma 
ekspertiisi kaasamiseks (nt teemade lõimimise kaudu – küberturvalisus ning tehisintellekt). 
 

  

 
309 PWC, “Legal and Compliance in the Metaverse”, võrgus: https://www.pwc.ch/en/insights/regulation/legal-compliance-
metaverse.html  
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E-DEMOKRAATIA  

SISSEJUHATUS 

E-demokraatia on väga mitmekülgne ja interdistsiplinaarne valdkond, mida vaadatakse erinevate 
nurkade alt, vastavalt distsipliinile. Olulisemad aspektid on eelkõige poliitiline lähenemine ja 
tehniline lähenemine, mis mõlemad annavad sisendit ka juriidilistele küsimustele. E-demokraatia on 
seotud laiema e-valitsemise temaatikaga; mitme riigi ja organisatsiooni vaates on tegemist ühendatud 
teemaga, kuid neid aspekte käsitletakse ka eraldi. E-demokraatia teemad on seotud eelkõige 
tehnoloogia arenguga, tähtsad on inimeste juurdepääsu küsimus ja e-demokraatia eesmärgid. Kes 
kasutab, kuidas kasutab ja milleks kasutab e-vahendeid?  

 

VALDKONNA ÜLEVAADE 

E-demokraatia ja e-valitsemise valdkonnad (koos või eraldi) vajavad mitmekülgset lähenemist. 
Nendega seonduvad nii poliitilised kui tehnoloogilised võimalused ja probleemid ning eduks on vajalik 
kõikide aspektide vaatlemine. Samuti on oluline meeles pidada, et erinevad riigid, organisatsioonid ja 
muud toimijad näemad teemat ja selle tähtsust erienvalt. Seega valdkonna mõistmiseks on vajalik 
mõelda järgnevatele aspektidele: 

1) Mis on e-demokraatia ja e-valitsemine? Mis on e-demokraatia eesmärk? E-demokraatia on 
eelkõige rahva kaasamine e-vahenditega; e-valitsemine sisaldab ka teenuste ja süsteemide 
pakkumist. Riikide lähenemised nendele teemadele on väga erinevad ja ka organisatsioonidel 
puudub ühtne arusaam. E-valimised on näiteks Eestis väga oluline teema, kuid globaalselt ei 
peeta seda vajalikuks, e-demokraatia võib tähendada eelkõige aktiivset osalust või riigiga 
suhtlemist.  

2) E-demokraatial on tehnoloogilised ja kultuurilised takistused. Riikide võimekus süsteeme 
juurutada ja neid turvata on väga erinev. Üks oluline aspekt on rahalised võimalused, kuid ka 
kultuuriliselt ei pea kõik riigid e-demokraatiat tähtsaks; näost-näkku suhtlemine võib olla palju 
olulisem.  

3) E-demokraatia rakendamisel on tähtis juurdepääsu võimekus – rahvas peab saama loodud 
süsteeme ja vahendeid kasutada, neil peavad olema vastavad vahendid ja nad peavad 
toimuvat mõistma. Juurdepääsu küsimus on üks olulisemaid probleeme ja on pikemalt 
kirjeldatud käesoleva raporti interneti ligipääsu analüüsis. 

4) E-süsteemide ja vahendite arendamine võib olla ka ohuks demokraatiale. Oluline on meeles 
pidada, et kõik maailma riigid ei ole demokraatiad ja olemasolevaid süsteeme kasutatakse ka 
repressiivselt. See tähendab, et vahend, mis ühes riigis võib olla abiks demokraatia 
juurutamisel ja arendamisel, võib teises muutuda rahva allutamise vahendiks. Maailma juhtiv 
riik selles küsimuses on Hiina, kuid tehniliste vahendite ära kasutamine on levimas, mida 
demonstreerib hetkel maailmas leviv Pegasuse tarkvara, mida praeguseks kasutavad juba 
mitmed maailma riigid oma vastaste ahistamiseks ja vangistamiseks.310 

 
310 Pegg, D. ja Cutler, S., “What is Pegasus spyware and how does it hack phones?”, The Guardian, 2021, võrgus: 
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones . 
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5) Küberturvalisus on oluline, süsteemid peavad olema turvalised ja see on osa e-demokraatia 
arendamisest. E-demokraatia toimib vaid siis, kui kasutajad seda usaldavad ja kui see ei tekita 
praktilisi probleeme. Küberturvalisus on seotud ka demokraatiaga laiemalt, sest viimastel 
aasatel on proovitud häkkida erinevaid valimisi või mõjutada tulemusi läbi muude 
küberkuritegude. Eesti kontekstis on oluline siinkohal keskenduda ID-kaardi arendustele ja 
turvalisusele, lisaks erinevate digiteenuste turvalisusele ja kättesaadavusele.  

E-demokraatia on üks osa arenevast demokraatiast ja see võib tuua rahva valitsemisele lähemale 
tagasi, kuid selle eelduseks on süsteemne areng ja üksteiselt õppimine. E-demokraatia üks peamisi 
probleeme on erinev nägemus selle olemusest ja eesmärkidest. Eesti on juhtiv riik mitmetes 
digiteenuste ja -võimaluste valdkonnas, seega on riigil võimalus olla teerajaja ka e-demokraatias. 
Infrastruktuuri toetamine, turvalisuse arendamine ja oma lahenduste tutvustamine teistele 
riikidele oleks märkimisväärne tugi maailma e-demokraatia arengutele. Globaalses kontekstis on 
üksikuid näiteid, millest teised riigid juhinduvad ja õpivad ning mille põhjal arendadatakse teoreetilist 
baasi. Eesti on üks näidetest ja juhtiv riik; seega on hea võimalus jätkata oma nägemuse muu 
maailmaga jagamist. 

 

TEOREETILINE KONTEKST 

E-demokraatia on mitmekülgne valdkond, selle arendamiseks on vaja kokku tuua väga erinevad 
erialad ja üks suuremaid probleeme valdkonna kirjanduses tulenebki sellest, et paljuski tegutsetakse 
distsipliinipõhiselt ja ei ole väga selget ühest lähenemist või üksteisega arvestamist, definitsioonid 
muutuvad valdkonniti.  

E-demokraatia esimene ja kõige olulisem küsimus on: mis see on? E-demokraatia tähendab väga 
erinevaid mudeleid311 ja nägemusi312 313 314, aga laias laastus tegelevad need kahe probleemiga: mis 
on e-demokraatia eesmärk ja kes seda teeb? Üks näide315 vaatleb nelja mudelit: esiteks, vastandlik 
demokraatia (partisan democracy), kus e-demokraatiat teeb eelkõige rahvas, kes on opositsioonis 
valitseva korraga; teiseks, liberaalne demokraatia (liberal democracy), kus valitsus paneb paika 
agenda, aga küsib rahvalt arvamust; üks samm edasi on arutlev dempokraatia (deliberative 
democracy), kus e-demokraatia eesmärk on eelkõige rahva kaasamine ning kõige radikaalsem on 
otsedemokraatia (direct democracy), kus e-demokraatia on laias laastus vastus otsedemokraatia 
logistilistele probleemidele ja eesmärk on, et kõik on osalised otsustusprotsessis – rahvas otsustab. 
Seega, esimene oluline küsimus on, mis on e-demokraatia eesmärk, sest sellest sõltub ka, kui 
olulised on valdkondlikud tehnilised probleemid. 

 
311 Kneuer, M., “E-democracy: A new challenge for measuring democracy”, 37(5) International Political Science Review 
(2016), lk 666-678 . 
312 Hennen, L., van Keulen, I.; Korthagen, I.; Aichholzer, G.; Lindner, R. ja Nielsen, R. Ø., European E-Democracy in Practice 
(2020, Springer). 
313 Chung-pin, L., Kaiju, C. & Frances Stokes, B., “Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-
Democracy: A Global Perspective”, 71(3) Public Administration Review (2011). 
314 Sundberg, L., “Electronic Government: Towards e-democracy or democracy at risk?”, 118 Safety Science (2019), lk 22-
32. 
315 Päivärintä, T. ja Sæbo, Ø., „Models of E-democracy“, 17(1) Communications of the Association for Information Systems 
(2006), lk 818-840. 
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E-demokraatial on tehnoloogiliselt kolm probleemi, mis mõjutavad selle kasutuselevõttu ja mida võiks 
jälgida. Esiteks, uute süsteemide loomise eelduseks on, et nende arendajatel on vastavad võimalused 
ja arusaamine, et miks ja kuidas seda teha. Globaalselt on see võimekus väga erineb, seega süsteemide 
võimekus on samuti erinev ja on raske neid omavahel võrrelda. Samuti on erinevates riikides väga 
erinev juurdepääs IT võimalustele, mida peab süsteemide puhul arvesse võtma. Teiseks, loodud e-
süsteemidel peavad olema võimekad ja huvitatud kasutajad. Siin mängib taas rolli juurdepääs, aga ka 
harjumused ja võimekus õppida süsteeme kasutama. Võimalik on ka, et e-demokraatia ei sobi 
kõikidele kultuuridele, sest mõnel pool on inimsuhtlus olulisem, kui tehnilised tulemused. 
Kolmandaks, üks suuremaid e-demokraatia probleeme on turvalisus – kasutajate info privaatsus, 
protsessi turvalisus ja üldine tulemuste turvalisus. See probleem sõltub paljuski taas võimekusest – 
nõrka süsteemi ei ole mõtet ehitada, see ei ole jätkusuutlik.  

E-demokraatia ise võib võtta väga erinevaid vorme. Arvesse 
tuleb võtta eesmärke (kaasamine või otsustamine), tehnilisi 
võimalusi ja kasutajate huve. E-demokraatia võib olla ka 
kogum lihtsakoelisi veebilehti, aga võib olla ka keerukas 
otsustusplatvorm või e-valimised. Kõige olulisem ongi 
meeles pidada, et ei ole selget konsensust, et mis vormi e-
demokraatia võiks võtta, mis on selle eesmärgid ja kuidas 
on lahendatud peamised probleemid.  

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

E-demokraatia on valdkond, millega tegelevad peamiselt ÜRO, Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu. 
Kodanike aspekt on esindatud ka Internetivabaduse Koalitsioonis. OSCE ja WTO tegelevad teemaga 
märkimisväärselt vähem, kuigi toovad juurde oma nägemuse. Oluline on märkida, et e-demokraatia ei 
ole kõikide jaoks üheselt tähtis ja lähenemised on väga erinevad. Kõige selgemad nägemused on 
Euroopa Liidul ja ÜROl, kes muuhulgas uurivad oma liikmete arenguid antud valdkonnas ja seavad 
eesmärke.   

Demokraatia edendamisega tegelevad ka mitmed teised organisatsioonid, näiteks demokraatiate 
kogukond (Community of Democracies,CoD)316 ja IDEA317, millega ka Eesti on liitumas või liitunud. E-
demokraatia on siiski neil pigem teisene teema, kuigi näiteks CoD tegeleb tehnoloogia küsimusega. 
Oluline on märkida, et e-demokraatia on jätkuvalt paljudes riikides lapsekingades, sest demokraatia 
ise on keerulises seisus; seega paljud organisatsioonid keskenduvad eelkõige demokraatia üldistele 
arengutele. 

Järgneb ülevaade rahvusvaheliste organisatsioonidest tegevustest e-demokraatia valdkonnas. 

 

 

 
316 Community of Democracies, võrgus: https://community-democracies.org/ . 
317 IDEA, võrgus: https://www.idea.int/ . 
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ÜRO 

ÜRO huvid e-demokraatia valdkonnas on mitmekesised. Peamine fookus on eelkõige kaasatuse 
suurendamisel ja e-demokraatiale juurdepääsu parandamisel. ÜRO teemaarendused on peamiselt 
seotud e-valitsemisega laiemalt; e-demokraatia ja digitaalne demokraatia on selle osad. ÜRO näeb 
ka, et tegemist on nii-öelda ringlahendusega. Ühelt poolt on e-valitsemise toimimise eelduseks hea 
juurdepääs digitaalsetele vahenditele, aga lõhet digiteadlikumate ja teiste vahel saab parandada 
eelkõige enamate teenuste ja investeeringutega. Mida enam digitaalseid teenuseid tekib, seda enam 
inimesed õpivad neid kasutama ja seda enam digitaalsed teenused ka arenevad. 

ÜRO panus e-demokraatiasse on eelkõige regulaarne riigisiseste arengute monitooring – kus 
pakutakse enam teenuseid, kus on inimesed enam kaasatud ja kus on kõige parem digitaalne 
infrastruktuur. Vastav indeks – e-valitsemise arengu indeks (EGDI)318 – avalikustatakse iga kahe aasta 
tagant ja viimased tulemused on aastast 2020. Indeks ei keskendu otseselt e-demokraatiale, vaid 

vaatleb kogu e-valitsemist laiemalt. Raporti kohaselt on 
kõige tugevamad riigid peamiselt Euroopas, kus on riikide 
EGDI kõigil kas kõrge või väga kõrge, järgnevad Aasia ja 
Ameerika, siis Okeaania ja viimasena Aafrika. Madalaga 
EGDI riike oli 2020. aastal 8, neist 7 Aafrikas ja üks Aasias 
(Põhja-Korea). Eesti EGDI on maailmas kolmas, Taani ja 
Lõuna-Korea järel. Üldine trend on, et e-valitsemine 
paraneb kõikjal maailmas, kuid käärid erinevate 
piirkondade vahel on jätkuvalt väga suured.  

EGDI juhtivaid riike (12 riiki top 14st) ühendab, et kõigil on e-valitsemise strateegiad, infrastruktuur 
vastavate töökohtadega, juriidiline tugi ja teevad koostööd teiste riikidega e-valitsemise 
valdkonnas. Peaaegu kõik koguvad andmeid kasutuse ja tagasiside kohta, toetavad teisi riike e-
valitsemise sisse viimises ja võtavad kasutusele uusi tehnoloogiaid. Seega kõige edukamad riigid on 
sellised, kelle lähenemine e-valitsemisele on mitmekülgne. EGDI indeks koosneb kolmest alateemast: 
online teenused, inimkapital ja telekommunikatsiooni infrastruktuur. Paljud riigid on nendes osas 
erinevatel positsioonidel, kuid juhtivad riigid on neis kõigis väga kõrgete grupis, sealhulgas Eesti.  

Vaadates laiemalt, ÜRO huvi on eelkõige IT oskuste ja teadmiste arendamine, et seeläbi suurendada 
kaasatust, seega suunatakse ressursid eelkõige mahajäänumate riikide toetamisele või 
juhendamisele. Eesti jaoks tähendab see seda, et kuigi on oluline ja huvitav erinevaid trende järgida, 
siis pigem on riik teistele inspiratsiooniks ja eesmärgiks, lisaks on võimalus anda ÜROle sisendit oma 
kogemustele tuginedes.  

EUROOPA LIIT 

Euroopa Liidu tegevused e-demokraatia ja digitaalse demokraatia (kasutatakse mõlemaid termineid) 
valdkonnas on väga mitmekülgsed. Valdkonna arendamiseks on olemas mõned poliitikapaberid ja 
soovitused, aga eelkõige on mitmeid mõttekodade dokumente. Käesolev ülevaade toetub e-

 
318 E-Government Survey 2020, United Nations, võrgus: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-
Government-Survey-2020 . 
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demokraate väljavaadete uuringu raportil319  ja digitaalse demokraatia briifil,320 kuid võtab arvesse ka 
Euroopa Liidu pressiteateid ja muudest Euroopa Liidu kanalistest leitavat infot.  

Euroopa Liidu lähenemine keskendub peamiselt kolmele teemale:  

• peamised probleemid, mida üritatakse lahendada,  
• peamised takistused eesmärkide saavutamiseks ja  
• digitaalsed vahendid, mida võiks kasutada.  

Euroopa Liidu üks kesksemaid küsimusi on pikka aega olnud demokraatia defitsiit ehk ELi kaugus 
tavakodanikust, veebipõhiste võimaluste arendamine võiks olla üks selle lahendusi. Eelkõige huvitab 
Euroopa Liitu rahva kaasamine ja osalemine (engagement). Selles osas on olnud märkimisväärseid 
edasiminekuid erinevates Euroopa riikides, kuid takistusi on kolm: 

1) Kasutajate võimekuse ja võimaluste probleem; keerulisem on kaasata vanemat põlvkonda ja 
nõrgemas seisus on keelelised vähemused, kes võivad jääda just seetõttu digi-demokraatlikust 
protsesssist kõrvale.  

2) Kultuurilised eripärad, eelkõige lõunas ja idas on ootused digitaliseerumisele piiratud, sest 
osapoolte huvi on madal. 

3) Probleemiks on ka valitsusprotsessides osalemise madal huvi. Rahva usaldus valitsuste vastu 
on üldiselt madal ja see mõjutab ka potentsiaalset osalemist e-demokraatias. 

Eraldi takistus on juurdepääs internetile, mis mõjutab nii esimest kui ka teist punkti; juurdepääs ei ole 
kõikjal Euroopas ühesugune.  

E-demokraatia arengule aitab omakorda kaasa erinevate digitaalsete vahendite arendamine. 
Euroopas on eelkõige levinud erinevad petitsioonide leheküljed, konsultatsioonide keskkonnad 
(arutelud poliitika ja eelarve teemadel) ja vähemal määral hääletamine. Viimase arendamine ei ole 
Euroopa Liidu prioriteet. 

Euroopa Liit tunneb samal ajal muret selle üle, kuidas kasutatakse erinevaid digitaalseid vahendeid 
väljaspool demokraatlikke riike, näiteks jälgimistarkvara kasutamine autokraatlikes riikides. Euroopa 
Liit üldiselt suhtub e-demokraatiasse kui kõrge potentsiaaliga vahendisse, mille abil maailma 
probleeme paremini lahendada, kuid on pigem ettevaatlik ja ei suuna otseselt seadusandlust 
kindlasse suunda.  

EUROOPA NÕUKOGU 

Euroopa Nõukogu jaoks on e-demokraatia üks tähtsamatest teemadest (toodud kodulehel välja 
eraldi alajaotusega). 321 Peamine fookus on e-demokraatia arendamisel, teenuste kättesaadavuse 
parandamisel ja demokraatia arendamisel laiemalt. Eraldi tuuakse välja, et kuna traditsiooniline 
demokraatia ja seos rahva ja valitsuse vahel on nõrgenenud (sarnaselt Euroopa Liidu mõtetega), siis 
e-demokraatia võiks olla lahendus. Euroopa Nõukogu eesmärgid on väga mitmekülgsed, kuid praktilisi 

 
319 Prospects for e-democracy in Europe, European Parliamentary Research Service, 2018, võrgus: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)603213_EN.pdf . 
320 Digital Democracy. Is the future of civic engagement online? European Parliamentary Research Service, 2020, võrgus: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646161 . 
321 E-demokraatia, Euroopa Nõukogu, võrgus: https://www.coe.int/en/web/congress/e-democracy . 
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tegevusi on vähe. Eraldi tasub välja tuua Ukraina e-demokraatia arendamine, osana laiemast kohaliku 
demokraatia arendamisest. Samuti on teemaks olnud meedia roll ja nutilinnade arenemine. Euroopa 
Nõukogu on võtnud vastu ka erinevaid e-demokraatia resolutsioone, kuid viimased on aastast 2015.322 

OSCE 

OSCE jaoks on digitaalne demokraatia oluline eelkõige inimmõõtme valdkonnas. Kuna e-hääletus ei 
ole väga levinud, siis see ei ole otseselt OSCE jaoks oluline küsimus. Selle asemel keskendutakse 
digitehnoloogia ja inimõiguste küsimusele – kuidas on tagatud inimõigused ja kuidas levivad 
demokraatlikud ideed. Ühest küljest nähakse digitaalseid vahendeid kui võimalust demokraatlikke 
ideid levitada ja edendada, kuid samal ajal levivad ka demokraatiavastased ideed ja digivahenditest 
võib saada hoopis oht demokraatiale.  Eraldi tegeletakse e-valitsemisega hea valitsemise valdkonna 
all,323 kus toetatakse e-valitsemise lahenduste arendamist. Eraldi lähenemist OSCE-l ei ole.  

WTO 

WTO otseselt e-demokraatiaga ei tegele, küll aga tegeletakse teemadega, mis juba mõjutavad e-
demokraatia arenguid või võivad mõjutada tulevikus. Näiteks plokiahela arengud, digivahendite turg, 
kaubanduse digitaalsed võimalused ja digitaliseerumise mõju arenevatele riikidele324. WTO fookus on 
eelkõige majandusareng, aga samad vahendid ja võimalused mõjutavad ka e-demokraatiat ja muid 
digitaalseid küsimusi. Muuhulgas on tuvastatud ka, et digitaalsete võimaluste areng mõjutab ka üldiste 
väärtuste arengute muutusi ehk see mõjutab pikemas perspektiivis ka e-demokraatiat.  

WTO lähenemine tundub mõneti teemast kõige kaugemal olevat, kuid toob sisse tehnilised aspektid, 
millega muud organisatsioonid kas ei tegele või vaatlevad seda väga üldiselt. Plokiahela küsimus on e-
demokraatia kasutuselevõtuks oluline vahend – vajadusel tagab näiteks, et häält ei saa muuta, kuid 
samal ajal tähendab, et valedesse kätesse sattudes võivad tekkida probleemid privaatsuse ja 
anonüümsusega. 

INTERNETIVABADUSE KOALITSIOON (FOC) 

Internetivabaduse Koalitsioon ei tegele otseselt e-demokraatiaga, kuid tegeleb väga erinevate 
teemadega, mis mõjutavad e-demokraatiat mitmel erineval moel. Esiteks, koalitsiooni sõnum on, et 
kõik tehnoloogilised arengud peavad võtma arvesse inimõigusi, inimeste võimalusi ja teadmisi. 
Koalitsiooni soov on, et selle eest peaks eelkõige vastutama valitsused – riiklikud ja kohalikud. Teine 
oluline teema on valeinfo ja valeinformatsiooni levik, mille tõkestamine peab olema kõikide prioriteet, 
kuid tuleb arvesse võtta inimõigusi. Need on ka eesmärgid 2021. aastaks.325 Koalitsiooni teemad on 
seega laias laastus vastuseks ÜRO ja Euroopa Liidu tõstatatud probleemidele, kuigi ei lahenda neid 
tingimata. 

 
322 Resolution 394, “E-media: game changer for local and regional politicians”, 2015, võrgus: 
https://rm.coe.int/native/0900001680719e85 . 
323 Hea valitsemine OSCEs, võrgus: https://www.osce.org/good-governance . 
324 Smeets, M., „Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities“, WTO chairs Programme, WTO, 2021, 
võrgus: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/adtera_e.pdf . 
325 FOC eesmärgid ja prioriteedid, Freedom Online Coalition, võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/aims-and-
priorities/  
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RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

E-demokraatia kui inimõiguste küsimus iseenesest ei ole uuringu raames vaadeldud riikidel üldiselt 
prioriteet, paljud ei tegele sellega otseselt üldse. Samal ajal näitavad tulemused EGDI raportist, et 
Euroopa on juhtiv piirkond, seega pigem on tegemist tehniliste ja poliitiliste arengutega, mida ei nähta 
inimõiguste kontekstis. Samal ajal on riikidel selgem puutepunkt näiteks süsteemide 
küberturvalisusega (Läti) või on tegemist lihtsalt eduka e-demokraatliku riigiga (Taani). 

PARIMAD PRAKTIKAD 

Erinevatel riikidel on küll mitmeid lahendusi, kuid üldiselt ollakse Eestist maas, seega õpitavaid 
praktikaid on vähe. Tasub vaid välja tuua, et näiteks inimkapitali kasutamisel ja 
telekommunikatsioonide süsteemide arendamisel on meist eespool mitmeid riike, näiteks Taani ja 
Lõuna-Korea, aga ka Rootsi ja Island ja nende lahendused oleksid Eestile õpetlikud. Need teemad ei 
ole otseselt seotud õiguslike arengutega, kuid neid on oluline silmas pidada, kui Eesti soovib oma 
digidemokraatiat arendada.  

KITSASKOHAD 

Enamus riike on Eestist tagapool ja neil on mitmeid kitsaskohti. Peamiselt ei peeta teemat oluliseks, 
eriti õiguslikust aspektist. Lisaks, puuduvad ressursid ja võimalused infosüsteeme arendada. 
Juurdepääs teenustele on üks levinumaid probleeme, seda on pikemalt lahatud ka ligipääsu peatükis. 

Riigid on paljuski maas ka õiguslikus aspektis. E-demokraatia on tihti kas mitteformaalne kaasamine 
või on lahendamata põhimõttelised probleemid, näiteks turvalisus. E-demokraatia alla võib lugeda ka 
näiteks USA valimismasinad, sest need aeg-ajalt arvestatakse e-valimiste küsimuste alla. Antud 
masinad on äärmiselt ebaturvalised ja näide läbi mõtlemata lahendusest, mis ei aita e-demokraatiale 
kaasa.  

 

ARENGUSUUNAD 

Maailma üldine areng on suurema e-demokraatia ja e-valitsemise suunas – digivahendeid 
kasutatakse aina enam ja nagu näitab ÜRO EGDI, siis riigid parendavad oma süsteeme, demokraatia 
muutub digitaalsemaks, valisemine tuleb tavainimesele lähemale ning luuakse ka uusi digivahendeid 
ja võimalusi. Samal ajal on ka spetsiifilisemaid trende: 

1) Suurem fookus küberturvalisusele – süsteemide kaitsmine on muutunud tähtsamaks kui 
kunagi varem; küberturvalisuse alla kuulub palju erinevaid teemasid: riikide süsteemide 
turvalisus, kodanike osalemise turvalisus, teenuste turvalisus. Näiteks Eesti ID-kaart, USA 
valimissmasinad, kaitse küberrünnakute vastu (näiteks USA Colonial Pipeline rünnak 2020. 
aastal, hiljutised küberrünnakud Ukraina vastu). 

2) Kaasamise ja juurdepääsu küsimus on keskmes – aina enam pööratakse tähelepanu sellele, et 
teenused ja võimalused oleks kõigile võrdselt kättesaadavad. 
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3) Interdistsiplinaarsuse suurenemine – aina enam uuritakse e-demokraatiat valdkondade 
vaheliselt, proovitakse leida lahendusi, mis võtavad arvesse nii poliitikat kui ka tehnoloogilisi 
aspekte. Samal ajal toimub e-demokraatia mõiste konsolideerimine ja ühtse tähtsuse 
andmine, kuid see protsess on veel algeline. 

4) Õiguslikud arengud – e-demokraatia erinevad vormid vajavad õiguslikku raamistikku ja IT-d 
süsteemsemalt arendanud riigid tegelevad oma õiguslike raamistike korrastamisega ja 
seadusandluse kaasajastamisega, sh küberturvalisuse ja privaatsusregulatsioonide 
korrastamisega. 

5) Nõndanimetatud web3 arengud (krüptoraha, NFT, DAO, metaverse jne) – juba üle 10 aasta 
eksisteerib internetis krüptoraha, mille kasutus on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt 
tõusnud. Lisaks on tekkinud NFT-d (non-fungible tokens, mitte asendatav vara), mida 
internetis ostetakse ja müüakse, kuid mille tulevik ja kasutegur on hetkel lahtised. Kõige 
lähemalt on demokraatiaga seotud DAOd ehk digitaalsed autonoomsed organisatsioonid, mis 
võivad proovida demokraatlikesse protessidesse sekkuda, näiteks prooviti osta USA 
konsitutsiooni326 ja mis tegutsevad üldiselt põhimõttel, et kel on rohkem raha, saab rohkem 
hääli. Sarnaseid kogukonnapõhiseid lahendusi nähakse edaspidi web3 ehk „uue interneti“ 
osana. Hetkel ei ole selge, mis saab kõikidest viimaste aastate veebiarengutest ja kui palju 
need mõjutavad poliitikaprotsesse, kuid on oluline, et Eesti jälgiks vastavaid arenguid, sest 
eduka digiriigina on potentsiaalsed mõjud märkimisväärsed.  
 
 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

Eesti on valdkonna üks juhtivaid riike, seega suurt parendamist ei ole vaja, kuid on mõned soovitused, 
mida Eesti võiks lähiajal arvesse võtta: 

• Eestis pööratakse aina enam tähelepanu küberturvalisusele ja see on üks küsimus, mis vajab 
aktiivset käsitlemist. ID-kaardi ja digisüsteemide turvalisus on vajalikud riigi toimimiseks ja 
selleks, et kodanikud julgeks neid teenuseid kasutada ja usaldaksid e-demokraatia arengut. 

• Eesti huvides on koostööd teha riikidega, kel on Eesti ees edumaa mõningates valdkondades, 
et õppida nende parimatest praktikatest. Taani on Eestile mitmeti sarnane riik, Rootsi ja Island 
samuti, seega koostöövõimalused on lihtsalt kättesaadavad. Taani on kindlasti üks riik, kelle 
suurus ja asukoht annaks Eestile hea sisendi edasisteks arenguteks. 

• Eesti seisab rahvusvaheliselt demokraatia leviku ja toetamise eest, kuid e-vahendeid 
kasutatakse ka demokraatia ründamiseks, näiteks jälgimistarkvara või süsteemide 
häkkimine. Juhtiva digiriigina on Eestil võimalus selles osas oma seisukoht kujundada ja 
toetada vastava seadusandluse ja organisatsioonide arendamist, et vastavaid probleeme 
ennetada ja piirata.  

 
326 Raczynski, J., „Buying the Constitution: The rise of DAOs in legal“, 2021, võrgus: https://www.thomsonreuters.com/en-
us/posts/legal/daos-business-structure/ . 
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• Valdkonna tegevustes käsitleda läbivalt juurdepääsu teemat, et e-demokraatia võimaluste 
kasutamine ei tooks kaasa diskriminatsiooni (digilõhede arvessevõtmine). 

• Kaaluda e-demokraati juhiste väljatöötamist (avalik välispoliitika juhend, mis selgitaks Eesti 
lähenemist e-demokraatia ja e-valitsemise valdkonnale ning praktilisi meetmeid, kuidas 
Eesti teisi riike antud valdkonnas toetab). Alternatiivina võiks koostada juhendmaterjali 
teistele riikidele levitamiseks. 

• Arendada ning jätkata digikoostööd e-demokraatia ja küberturvalisuse valdkonnas nende 
riikidega, mis on Eesti välispoliitika jaoks olulised (Balti riigid, endised NSVL riigid) ning kellel 
on sarnased ohud demokraatiale.  
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LIGIPÄÄS INTERNETILE  

SISSEJUHATUS 

Vaid 63% maailma inimestest kasutab internetti. See tähendab, et 2.9 miljardil inimesel ei ole ligipääsu 
internetile ning 96 protsenti nendest elab arenguriikides (vt ITU joonist all).327 Covid-19 pandeemia on 
küll interneti kasutuselevõttu suurendanud (2019. aastal kasutas internetti 54%), aga 2021. aasta mõju 
oli palju väiksem kui 2020. oma, seega pandeemia mõju ei ole märk pikemast trendist. 

Aina enamates riikides on suur hulk 
olulisi tegevusi liikunud küberruumi (nt 
tööotsimine, kaugtööna töö tegemine, 
hariduse omandamine, suhtlemine 
riigiorganitega või meditsiini-
asutustega), mistõttu on 
ühiskonnaelus aktiivselt osalemine 
palju lihtsam kui sul on ligipääs 
internetile ning vajalikud digioskused. 

Kuid nagu statistika näitab, ei ole veel 
paljud inimesed piisava interneti 
juurdepääsuga, mis mõjutab nende 
heaolu ning õigusi. Internetile 
ligipääsu puudumine suurendab ka 
üldist ebavõrdsust ning  paraku saavad 

haavatavad rühmadel tihti ka digimaailmast vähem kasu. Seda on rahvusvaheliselt tunnustatud 
kõrgeimal tasemel. Näiteks on ÜRO peasekretär rõhutanud, et “digitaalsed lõhed peegeldavad ja 
võimendavad olemasolevat sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku ebavõrdsust. Sooline lõhe 
ülemaailmses Interneti-kasutuses on ilmekas näide – kahes riigis kolmest kasutavad mehed internetti 
rohkem kui naised. ... Sarnased väljakutsed puudutavad sisserändajaid, pagulasi, riigisiseselt 
ümberasustatud inimesi, vanemaid inimesi, noori, lapsi, puuetega inimesi, inimesi, kes elavad 
maapiirkondades ja põlisrahvaid. Peame need lõhed kõrvaldama paremate mõõdikute, andmete 
kogumise ja algatuste koordineerimise kaudu“.328  

Digilõhe on lõhe inimeste vahel, kellel on juurdepääs kaasaegsele info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale (ja selle juurdepääsu ärakasutamiseks vajalikud oskused), ja nende 
vahel, kellel puudub juurdepääs. Digitaalsed lõhed eksisteerivad näiteks arenenud ja arengumaade, 
linna- ja maaelanike, noorte ja vanemate, haritud ja vähem haritud inimeste ning meeste ja naiste 
vahel. Ja kuigi juurdepääs arvutitele ja Internetile kasvab jätkuvalt, püsib ka digitaalne lõhe ja mõnel 
juhul isegi kasvab. 

 
327 ITU, „Measuring Digital Development: Facts and Figures 2021“, võrgus: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf . 
328 UN Secretary-General, Roadmap for Digital Cooperation (2020), at 10. 
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Covid-19 pandeemia rõhutab digilõhe ületamise vajaduse kiireloomulisust. Digitaalsed tööriistad on 
olnud päästerõngaks miljonite inimeste jaoks ja igaüks peaks saama neist kasu.329 IKT’d peetakse 
üheks kõige suurema potentsiaaliga tööriistaks, mis peaks aitama maailmas ebavõrdsust vähendada; 
aga on ka oht, et läbimõtlemata või lühinägeliku tegevusega võib hoopis ebavõrdsust suurendada. 

 

VALDKONNA ÜLEVAADE  

Ligipääs internetile mitmetahuline teema. Üldiselt tunnetakse, et maailmas on digilõhe erinevate 
elanikonnagruppide vahel, kelle juurdepääs internetile sõltub mitmest erinevast faktorist. Oluline on 
mõista, et digilõhe on reaalsus riikide vahel ja riikide sees ja selle lahendamata jätmine tähendab, et 
kõik teised internetist saadavad kasutegurid on piiratud või suurendavad ühiskondlikku ebavõrdsust 
veel enam.  

Peab eristama kahte terminit: interneti vabadus ja interneti kättesaadavus, mis on küll mõneti 
kattuvad, kuid seisavad peamiselt eraldi. Interneti kättesaadavus tähendab, et inimestel on 
juurdepääs internetile, see ei arutle internetis leiduva sisu üle. Internetivabadus on oluline, kuid kui 
kasutajatel pole üldse juurdepääsu või see on väga piiratud, on sisu teisejärguline. 

Laias laastus on digilõhe seotud kuue erineva teemaga: 

1) Infrastruktuuri puudumine – puuduvad vastavad süsteemid ja võimalused, et internetti 
kasutada. See on eelkõige globaalne probleem, käärid on valdavalt riikide vahel ja suuremate 
riikide sees. Infrastruktuuri puudumine võib tähendada, et riigis/piirkonnas ei levi internetti 
või see on väga kallis või puudub lihtsalt vajalik taristu, et internetti efektiivselt kasutada. See 
võib olla geograafiliselt tulenev (näiteks eraldatud saared, kõrged mäed), aga tavaliselt on 
tegemist suurte maa-aladega ja ressurside puudumisega.  
 

2) Majanduslikud põhjused – lisaks riigi/piirkonna probleemidele on omaette probleem inimeste 
endi majanduslikud võimalused. Puudub võimalus osta telefone/arvuteid või on internet väga 
kallis. Sellist probleeme kastuavad edukalt ära tehnoloogiafirmad, kes pakuvad tasuta 
internetti läbi oma rakenduse, mis suurendab nende kasutajaskonda. Näiteks Facebook/Meta, 
kelle programmi kasutatakse mitmekümnes riigis (sealhulgas Euroopas, Valgevenes).330 Paljud 
veebilehed ja teenused on ka ehitatud teatud veebilehitsejatele või nõuavad vähemalt arvuti 
olemasolu, mis piirab vaesemaid kodanikke, kellel on internetijuurdepääs vaid läbi telefoni. 
 
 

 
329 Vt lähemalt UNCTAD, „The Covid-19 Crisis: Accentuating the Need to Bridge Digital Divides“, 2020, available at: 
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlinf2020d1_en.pdf 
330 https://www.facebook.com/connectivity/ 
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3) Oskuste puudumine – 
internet võib olla 
kättesaadav, kuid tihti 
puuduvad oskused selle 
edukaks navigeerimiseks. 
Digioskuste arendamine 
on maailmas jätkuvalt 
lapsekingades, aga 
kasutajaskond kasvab. 
Digioskuste puudumine 
mõjutab interneti 
teenuste kasutamist, e-demokraatias osalemist ja info kättsaadavust.  See jätab nõrkade 
oskustega kasutajad ka haavatavaks küberkuritegevusele, aga ka näiteks võltsuudiste levikule. 
 

4) Keelelised ligipääsuprobleemid – internet on peamiselt inglise keeles. Suur osa sotsiaalmeedia 
lehekülgi tegutseb kas inglise keeles või kohalikus peamises keeles (vene, mandariini), mis 
jätkab kõrvale need, kes seda keelt ei oska. Samuti on probleem mitmete riiklike teenuste 
kättesaadavuses, kui nende veebiversioon on vaid riigi peamises või peamistes keeltes, 
näiteks on Eestis probleem venekeelse info levikuga. 
 

5) Erivajadused – internet on audovisuaalne meedium, mis eeldab kasutaja aktiivsust. Aina enam 
pööratakse tähelepanu sellele, et kurdid, pimedad ja muude erivajadustega inimesed on 
jäänud internetiarengust kõrvale.  
 

6) Juurdepääsu piiramine kui eesmärk – kuna internet on tänapäeva maailmas nii olulise 
tähtsusega, on levinud võrgu piiramine kui karistusmehhanism või valitsuse repressiivvahend. 
Võimalik on internet sulgeda täiesti või sulgeda juurdepääs teatud teemadele või , näiteks 
piirati internetijuurdepääs alles hiljuti Kasahstanis seoses rahutustega ja sarnanseid 
juhtumeid on viimastel aastatel olnud mitmekümnes riigis331, Hiinas on piiratud juurdepääs 
teatud infole ja Nigeeria sulges ajutiselt juurdepääsu sotsiaalmeediale.332 Siinkohal kattub 
interneti kättesaadavuse küsimus paljuski interneti vabaduse küsimusega, kuid aina enam 
on probleemi kese liikumas interneti sisu piiramiselt interneti üldisele piiramisele.  

Interneti juurdepääs on eelduseks kõikidele teistele internetivõimaluste toimimisele. Digilõhe on 
globaalne probleem, riikide vahel on suured erinevused, aga ka Eesti-suguses väikeriigis on mitmeid 
probleeme. Näiteks vajab tööd oskuste parandamine, keelelise ühtsuse saavutamine ja erivajadustega 
kasutajatega arvestamine.   

 

 

 
331 Hu, M., „Kazakhstan’s internet shutdown is the latest episode in an ominous trend: digital authoritarianism“, 2022, 
võrgus: https://theconversation.com/kazakhstans-internet-shutdown-is-the-latest-episode-in-an-ominous-trend-digital-
authoritarianism-174651 . 
332 BBC, „Twitter Login: Nigeria social media shutdown cost 5,040 hours, $1.45bn in 2021 – Report“ , 2021, võrgus: 
https://www.bbc.com/pidgin/world-59983772 . 
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TEOREETILINE KONTEKST  

Põhiline diskussioon akadeemilises kirjanduses seoses ligipääsuga internetile seondub digilõhega.  
Digilõhel on erinevad vormid – ligipääsu, kasutamise ja kasutamise kvaliteedi lõhe. Ligipääsu lõhe on 
kõige nähtavam digi-lõhe vorm. Inimesel kas on või ei ole võimalik digitehnoloogiat kasutada kas 
majanduslike, geograafilistel või muudel põhjusel (käsitletud lähemalt all). Kasutamise lõhe puudutab 
digioskuste taseme erinevuset. Kasutamise kvaliteedi lõhe põhjustavad erinevad viisid, kuidas 
inimesed Internetti kasutavad (mõned inimesed saavad sealt palju paremini vajalikku teavet).333 

Akadeemikud on uurinud erinevaid digitaalse lõhe tekkimise põhjuseid.334 Esiteks on geograafilised 
piirangud. Ülemaailmselt on arenenud riikidel ligipääs suurele valikule tehnoloogiale ja kiirele 
lairibaühendusele, aga arengumaadel võib puududa kiire internetiühenduse loomiseks vajalik 
tehnoloogia ja infrastruktuur. 335  Ka riigisiseselt võib juurdepääs võrgu levialale ja kiirele 
internetiühendusele teie elukohast olenevalt suuresti erineda (maapiirkondades võib levi olla piiratud 
või olematu). Teiseks digilõhe põhjuseks on erinevused sissetulekutes – rikkad pered omavad palju 
tõenäolisemalt arvuteid ja kodus kiiret internetiühendust kui madala sissetulekuga pered. Kolmandaks 
on haridus digitaalse lõhe tekitajaks - õpilased, kes käivad piisavate arvutitega varustatud koolides ja 
omandavad vajalikke digioskusi, omavad eelist õpilaste ees, kes nende tehnoloogiatega varakult kokku 
ei puutu. Ka üldine madal kirjaoskuse tase suurendab digitaalset lõhet. Ja neljas tegur, mida on esile 
tõstetud, on motivatsiooni puudumine – osal maailma elanikkonnast, kellel on vajalik sissetulek 
haridus ja arvutioskus, puudub igasugune huvi arvutite ja Interneti potentsiaali tundmaõppimise 
vastu.  

Õiguskirjanduses on käsitletud digilõhe negatiivset mõju inimõigustele.336 Inimesed, kellel puudub 
juurdepääs Internetile, on sageli sotsiaalselt isoleeritud, kuna üha enam toimub sotsiaalne suhtlus 
internetis või IKT poolt vahendatuna. Sõnavabadust ja kogunemisvabadust kasutatakse üha enam 
internetis, nii et kui teil seda võimalust pole, on teie õiguste kasutamine piiratud. Teiseks mõjutab 
digilõhe haridust negatiivselt. Internet on rikkalik teabekogu, millest ilma jäämine takistab oluliselt 
õppimist. Kooliülesanded hõlmavad üha enam ülesandeid, milleks on vaja kasutada arvutit ja 
Internetti, nii et nendele ressurssidele juurdepääsu puudumine võib tõsiselt mõjutada laste õigust 
haridusele. Kolmandaks on kiirelt kasvamas digioskusi nõudvate töökohtade hulk. Digilõhe piirab 
ligipääsu nendele töökohtadele ning nendega kaasnevake sissetulekule. Digitaalsete oskuste mitte 
omamine võib lõpuks viia töövõimaluste täieliku puudumiseni, mis võib riivata isiku õigust tööle. 

Õiguskirjanduses on käsitletud ka küsimust, kas on eraldiseisev inimõigus internetile. Seda on 
analüüsitud kahes osas: esiteks, kas internetile juurdepääsu õigus on, ja kui jah, siis kuidas see õigus 
välja näeb ja kui kaugele see ulatub? Teiseks, kui on olemas õigus internetile juurdepääsuks, siis kas 

 
333 Vt lähemalt nt van Dijk, J., „The Digital Divide in Europe” in The Handbook of Internet Politics (Routledge, 2008). 
334 Nt Ghobadi, S. ja Ghobadi, Z., „How Access Gaps Interact And Shape Digital Divide: A Cognitive Investigation“, 34(4) 
Behaviour & Information Technology (2015); Lythreatis, S., Singh, S.K., El-Kassar, A.-N., „The digital divide: A review and 
future research agenda“, Technological Forecasting and Social Change (2021); Dutton, W.H. ja Reisdorf, B.C., „Cultural 
Divides and Digital Inequalities: Attitudes Shaping Internet and Social Media Divides“, 22(1) Information, Communication & 
Society (2019), van Dijk, J., A Theory of the Digital Divide (Routledge, 2013). 
335 Vt nt Pick, J.B. ja Azari, R., “Global Digital Divide: Influence of Socioeconomic, Governmental, and Accessibility Factors on 
Information Technology“, 14(2) Information Technology for Development (2008). 
336 Nt Sanders, C.K., ja Scanlon, E. „The Digital Divide Is a Human Rights Issue: Advancing Social Inclusion Through Social 
Work Advocacy“. 6 Journal of Human Rights and Social Work (2021); McIver Jr, W.J., „A Human Rights Perspective on the 
Digital Divide“ in Community Practice in the Network Society (Routledge, 2004). 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

91 

riikidel on juriidiline kohustus ületada digitaalne lõhe? Enamasti jõutakse järeldusele, et 
rahvusvaheline kogukond on nõustunud, et selline õigus on olemas, aga selle sisu on väga piiratud.337 

On uuritud kas digitaalne ebavõrdsus vähendab või tugevdab olemasolevat traditsioonilist 
ebavõrdsust või kas see loob uut, senitundmatut sotsiaalset ebavõrdsust.338  On leitud, et digitaalne 
lõhe süvendab muuhulgas ka sotsiaalmajanduslikke ja muid haavatavusi, kuna inimesel ei ole 
võimalusi saada teavet, mis on vajalik nende praegusest kehvast olukorrast välja murdmiseks.  

 

RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS  

Interneti kättesaadavus on globaalne probleem ja sellega tegelevad väga erinevad organisatsioonid. 
Sarnaselt teistele digiteemadele on ka siinkohal kõige aktiivsemad ÜRO ja Euroopa Liit, aga teema on 
oluline ka näiteks kaubandusorganisatsioonile WTO, kes toob välja, et interneti kättesaadavus piirab 
ka juurdepääsu kaubandusele. Interneti ligipääs on mitmekülgne probleem ja seega on ka 
organisatsioonide lähenemised erienvad, kuid vaid Euroopa Liidul ja ÜROl on selged seisukohad.  

ÜRO: 

Interneti juurdepääsu küsimuses on ÜRO juhtiv organisatsioon. ÜRO tunneb muret selle üle, et mitu 
miljardit inimest pole jätkuvalt kunagi internetti kasutanud ja selline ebavõrdsus omakorda suurendab 
muud ebavõrdsust. Üks esimesi põhjalikke teemakäsitlusi ÜRO raamistikus oli ÜRO arvamus- ja 
sõnavabaduse edendamise ja kaitse eriraportööri Frank La Rue 2011. aasta aruanne, milles esitati 88 
soovitust sõnavabaduse edendamise ja kaitsmise kohta veebis, sealhulgas mitmeid soovitusi, et 
tagada kõigile juurdepääs Internetile.339 Aruanne rõhutas, et „Internetile universaalse juurdepääsu 
tagamine peaks olema kõigi riikide prioriteet“.340 

ÜRO Inimõiguste Nõukogu on alates 2012. aastast regulaarselt uuendanud resolutsiooni, mis käsitleb 
inimõiguste kaitsmist ja edendamist internetis ning mille põhifookus on digilõhel.341 Kõigil peab olema 
juurdepääs internetile võrdsetel alustel 342  ja keskenduma eelkõige kasutajale. 2016. aasta 

resolutsioon kuulutas, et ligipääs internetile on inimõigus.343 Samas 
ei käsitlenud see resolutsioon riikide kohustust tagada kõigile ligipääs 
internetile. Resolutsioon hoopis rõhutab, et valitsused ei tohiks 
juurdepääsu "ära võtta". ÜRO 2015. aasta säästva arengu eesmärkide 
hulgas on ka eesmärk 9.c: „Parandada oluliselt info- ja 
sidetehnoloogia kättesaadavust ning püüda selle poole, et tagada 

 
337 Peacock, A., Human Rights and the Digital Divide (Routledge, 2019). 
338 Vt nt van Dijk, J., The Digital Divide (Wiley, 2020). 
339 Inimõiguste Nõukogu, „Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of 
Opinion and Expression, Frank La Rue“, 2011, võrgus: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf . 
340 Samas, p 85. 
341 ÜRO pressiteade, 2021, võrgus: https://www.article19.org/resources/un-human-rights-council-adopts-resolution-on-
human-rights-on-the-internet/ . 
342 Ben-Hassine, W., „Government Policy for the Internet Must Be Rights-Based and User-Centred,“ UN Chronicle, võrgus: 
https://www.un.org/en/chronicle/article/government-policy-internet-must-be-rights-based-and-user-centred . 
343 Inimõiguste nõukogu, „The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet“, 2016, võrgus: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/131/89/PDF/G1613189.pdf?OpenElement . 
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2020. aastaks vähim arenenud riikide elanikele üldine ja taskukohane juurdepääs internetile“.344 
Valdavalt on aga ÜRO dokumentatsioon olnud soovituslik ning ei kohusta otseselt riike millekski.  

ÜRO on loonud ka erinevaid komiteesid ja ameteid, mis peaksid interneti kättesaadavuse küsimust 
lahendama. Nende hulgas väärib väljatoomist näiteks ÜRO komisjon teemal „teadus ja tehnoloogia 
arengu jaoks“ (UN Commission on Science and Technology for Development), mille ülesanne on anda 
ÜRO-le kõrgetasemelist nõu analüüsi ja poliitiliste soovituste kaudu. Oluline verstapost oli 2020. aasta 
ÜRO Peasekretäri digitaalse koostöö tegevuskava (Roadmap for Digital Cooperation).345 Selles käsitleb 
muuhulgas ka universaalse ühenduvuse saavutamist, digitaalset kaasatust, digitaalseid inimõigusi ja 
digitaalse suutlikkuse suurendamine. 2021. aasta alguses asutati peasekretäri tehnoloogiasaadiku büroo, 
kellel on nüüd suur roll antud teema koordineerimisel. 

ÜROga seotud on ITU (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit),346 mis muuhulgas kogub statistikat 
internetikasutuse kohta ja monitoorib telekommunikatsiooni arenguid. ITU 2020.–2023. aasta 
strateegiline kava sisaldab erinevaid internetile ligipääsuga seonduvaid eesmärke, mis tuleb saavutada 
2023. aastaks: nt 65% majapidamistest ülemaailmiselt peab omama ligipääsu internetile, 70% 
maailma inimestest peab kasutama internetti, internetile ligipääs peaks olema 25% taskukohasem 
(võrreldes 2017. aastaga), kõik riigid peaks vastu võtma digi-strateegia ning 40% võrra peaks 
suurenema isikute osakaal, kellel on IKT oskused. 347  ÜRO ja ITU on koostöös loonud ka lairiba 
komisjoni (Broadband Commission), mille eesmärk on internet tuua enamate inimesteni.348 

2021. aasta lõpus käivitas ÜRO tehnoloogiasaadik, koos ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja ITU-ga, 
sidusrühmade võrgustiku digi-suutlikkuse suurendamiseks (Multi-Stakeholder Network for Digital 
Capacity Building), mis püüab tõsta digi-võimekuse taset kogu maailmas, eriti arengumaades, 
suurendades teadlikkust olemasolevatest koolitustest ning lihtsustades neile juurdepääsu.349 

ÜRO raames on loodud ka erinevaid programme ja muid komisjone, näiteks UNESCO Information for 
All Programme, mis loodi juba 2001. aastal350 või ITU ja UNICEFi 2019. alustanud GIGA algatus, mis 
püüab tagada igale koolile maailmas ligipääsu internetile.351 

EUROOPA LIIT: 

Paljud maailma juurdepääsu probleemid ei kehti Euroopas, EL liikmete seas on 91% leibkondadel 
juurdepääs internetile,352 kuid see ei tähenda, et piirkonnas ei oleks lahendamist vajavaid küsimusi. 
Euroopa Liidu enda nägemuses on oluline, et internetiteenuse pakkujad käituksid eetiliselt, oleks 

 
344 „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“, võrgus: https://riigikantselei.ee/valitsuse-too-
planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng . 
345 UN Secretary-General, Road map for digitaal cooperation: implementation of the recommendations of the High-Level 
Panel on Digital Cooperation, 2020 , võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/102/51/PDF/N2010251.pdf?OpenElement . 
346 ITU koduleht võrgus:  https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx . 
347 ITU, „Connect 2030 – Goals and Targets“, võrgus: https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/connect-
2030-agenda.aspx . 
348 Lairiba komisjon võrgus: https://broadbandcommission.org/ . 
349 Vt lähemalt: https://digital-capacity.org . 
350 UNESCO, „Information for All Programme“, võrgus: https://en.unesco.org/programme/ifap . 
351 Loe täpsemalt GIGA kohta võrgus: https://gigaconnect.org/about/ . 
352 Statista, „Share of households in selected European countries with internet Access from 2017 to 2020“, võrgus: 
https://www.statista.com/statistics/185663/internet-usage-at-home-european-countries/ . 
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lahendatud erivajaduste küsimused ja internet oleks üldiselt kättesaadav. 353  Vastu on võetud 
regulatsioon vaba interneti jaoks354 ja direktiiv kättesaadavuse parandamiseks.355  

Euroopa Liidul on mitmeid internetile 
ligipääsuga seonduvaid poliitikaid, 
mis on koondatud Euroopa digitaalse 
strateegia egiidi alla. Spetsiifilistest 
poliitikatest on kõige olulisemad 
digitaalne kaasamine, mis püüab 
tagada, et kõik saaks panustada ja 
saada hüvesid digi-maailmast; 
internetiühenduvus, mille eesmärk on 

tagada igale Euroopa leibkonnale 2025. aastaks juurdepääs kiirele internetile ja 2030. aastaks 
gigabitine internetiühendus; ning digi-oskused, mille püüab suurendada nii tööjõu kui ka tarbijate 
digioskusi. Poliitika elluviimiseks rakendatakse illustreerivat ELi digikümnendi digikompassi (skeem 
kõrval).  

EL on ellu viinud ka erinevaid algatusi nagu nt WiFi4EU, millega rahastati kohalikes kogukondades 
tasuta WiFi-levialade loomist. 

Euroopa Liidul on interneti osas ka teine suund – interneti reguleerimine. Euroopa Liit on maailmas 
juhtiv organisatsioon/piirkond, kes on proovinud reguleerida isikuandmete levikut, veebilehtede 
privaatsusprobleeme ja palju muud. See on mõneti vastuoluline küsimus, mis mõneti läheb vastuollu 
vaba interneti ideedega ja võib piirata ka kättesaadavust. Näiteks on praegu Euroopast kättesaamatud 
mõningad veebilehed väljastpool Euroopat, sest need ei vasta Euroopa Liidu GDPR nõuetele. 

EUROOPA NÕUKOGU: 

Euroopa Nõukogu jaoks on internet ja inimõigused oluline teema, sealhulgas interneti kasutamine 
ja juurdepääs. Kõige aluseks on 2014. aastal vastu võetud memorandum,356 mis muuhulgas sisaldab 
seisukohti juurdepääsu osas. Muidugi on ka varasemaid dokumente, mis antud teemat käsitlevad. 
Oluline on Ministrite  Komitee 2003. aasta deklaratsioon, mis sisaldab seitset põhimõtet, mida 
liikmesriigid peavad järgmina Internetis suhtlemise valdkonnas – nt mitte blokeerima teatud veebisisu 
või kasutama filtreid; ning edendama ja soodustama kõigile juurdepääsu Internetile ning side- ja 
teabeteenustele taskukohase hinnaga. 

 
353 Your Europe, „Using and Accessing the Internet“, võrgus: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-
telecoms/internet-access/index_en.htm . 
354 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2120, 25. november 2015, millega nähakse ette avatud 
internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate 
õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120 . 
355 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2102, 26. oktoober 2016, mis käsitleb avaliku sektori asutuste 
veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust, võrgus: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102 . 
356 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee, „Guide to Human Rights for Internet Users“, võrgus: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d5b31 . 
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Euroopa Nõukogu näeb laias laastus samu probleeme nagu valdkonna ülevaates kirjeldatud ja leiab, 
et need probleemid tuleks lahendada. 

EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖORGANISATSIOON (OSCE) 

OSCE peamine huvi on internetivabadus, eelkõige info ja pressivabadus. Samas, organisatsioon on 
juba 2011. aastal viidanud interneti kättesaadavuse piiramise probleemidele.357 OSCE tõstatas selle 
teema uuesti COVID19 viiruse saabumisel, sest „kriisi ajal on internet kriitilise tähtsusega.“358 OSCE on 
peamiselt teinud veel sarnaseid avaldusi, kuid ei ole otseselt juurdepääsuga tegelevaid resolutsioone 
või muud dokumentatsiooni. 

WTO 

WTO organisatsioonina ei tegele inimeste internetijuurdepääsu probleemiga, kuid see küsimus on 
nende jaoks oluline ühes aspektis – e-kaubandus. Juurdepääs internetile on vajalik, et tagada e-
teenuste ja e-kaubanduse levik. 359  Seega ka WTO jaoks on oluline, et oleks parem juurdepääs 
internetile ja seeläbi ka kaubandusele. 

INTERNETIVABADUSE KOALITSIOON (FOC) 

FOC toetab vaba internetti, sealhulgas ka juurdepääsu suurendamist. FOC peamine väljund on 
avaldused, neist viimane teemaga seonduv tuli välja 2021. aasta detsembris, kus deklareeriti oma 
nägemus vabast internetist, mis muuhulgas sisaldas juurdepääsu võrdsustamist ja laiendamist.360 FOC-
il on ka digitaalse võrdsuse töörühm (mis põhineb 2020. aasta digitaalset kaasamist käsitleval 
ühisavaldusel 361 ), mille eesmärk on muuta digitaalse kaasamise ühisavalduse soovitused 
konkreetseteks tegevusteks, millel on käegakatsutavad positiivsed tulemused digitaalse 
võrdõiguslikkuse edendamisel nii globaalses põhjas kui ka lõunas. 

 

RIIKIDE TEGEVUS ANTUD VALDKONNAS 

Reeglina on riikide põhifookus oma riigi elanikele internetile ligipääsu ning vajalike digioskuste 
tagamine. Ka need praktikad on kasulikud, kuna need annavad ülevaate sellest, mis tüüpi tegevusi 
saaks ja tuleks inimõigusdiplomaatia kaudu teistes riikides toetada. Konkreetseid välispoliitilisi 
tegevusi antud valdkonnas rakendatakse valdavalt erinevate organisatsioonide (kas valitsusvaheliste 
või valitsusväliste) kaudu. 

 
357 OSCE pressiteade “Internet blocking practices a concern, access is a human right, says OSCE media freedom 
representative at launch of OSCE-wide study,” 2011, võrgus: https://www.osce.org/fom/80735 . 
358 OSCE pressiteade “COVID-19: Governments must promote and protect access to and free flow of information during 
pandemic, say international media freedom experts,” võrgus: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-
media/448849 . 
359 WTO pressiteade, 2019, võrgus: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra274_e.htm . 
360 FOC 10th Anniversary Helsinki Declaration - Towards a Rules-based, Democratic and Digitally Inclusive World, 2021, 
võrgus:  https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2021/12/FOC-10th-Anniversary-Helsinki-Declaration-
Towards-a-Rules-based-Democratic-and-Digitally-Inclusive-World.pdf . 
361 FOC, „Joint Statement on Digital Inclusion“, 2020, võrgus: https://freedomonlinecoalition.com/wp-
content/uploads/2021/06/FOC-Joint-Statement-on-Digital-Inclusion.pdf . 
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PARIMAD PRAKTIKAD 

Üks põhiviise, kuidas riigid oma välispoliitikas antud valdkonda panustavad, on rahaline toetus 
organisatsioonidele, kes aktiivselt erinevaid internetile ligipääsuga seonduvaid programme ja 
tegevusi ellu viivad. Näiteks Rootsi toetab süstemaatiliselt World Wide Web Foundation-i algatusi 
Alliance for Affordable Internet (A4AI) ja Women’s Rights Online (WRO).362  

Riigisisesed märkimisväärsed algatused, mida saaks rakendada laiemalt, on näiteks Rumeenia plaan 
investeerida haridussisu ja vabalt ligipääsetavate ressursside (nt videod ja interaktiivsed õppetunnid) 
loomisse ning puuetega õpilaste jaoks juurdepääsetavate digitaalse kirjaoskuse programmide 
väljatöötamisse. Saksamaa plaanib luua platvormi digitaalseks elukestvaks õppeks ning erilist 
tähelepanu pööratakse formaalselt kõige vähem kvalifitseeritud inimeste toetamisele. Belgia 
investeerib kohalikesse organisatsioonidesse, mille eesmärk on tõsta ebakindlas majanduslikus 
olukorras olevate noorte digitaalseid oskusi.363 

Portugal kasutab noori vabatahtlikke, et aidata harida täiskasvanuid digiülemineku valdkonnas, 
tuginedes 1500 koolituskeskusest koosnevale riiklikule võrgustikule ning mitmele tasuta tööriistale ja 
ressursile. See digitaalse kaasamise programm peaks jõudma 1 miljoni inimeseni ning seda 
rakendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja kohalike organisatsioonidega. 364  Sarnane 
digimentorite programm on katsetusel ka Eestis – 2022. jaanuaris algas Tartu Ülikooli ja Telia üle-
eestiline noorte digimentorite programm, mille eesmärk on motiveerida noori tegutsema koos 
eakatega, et aidata kaasa mõlema põlvkonna digipädevuse arengule ning luua põlvkondadevahelisi 
kestvaid suhteid.365 

Riikide praktikas on ka näiteid, kuidas välispoliitikas panustatakse globaalse digilõhe vähendamisse. 
Näiteks Malta on Briti Rahvaste Ühenduse raames kutsunud üles vähendama digilõhet ning muuhulgas 
aidanud arengumaadel koostada ja rakendada IKT-strateegiaid.366 Ühendkungingriigi Briti Nõukogu 
koostöös Lääne-Balkani haridusministeeriumitega  töötas välja ja viis ellu piirkondliku programmi 21st 
Century Schools. Selle kolmeaastase haridusprogrammi eesmärk oli jõuda kuni 1 miljoni õpilaseni 
vanuses 10–15 aastat ja 22 500 õpetajani 4500 algkoolis. Kõik osalevad algkoolid said micro:bit-
seadmed (taskuarvutid), mida kasutati digioskuste õppimiseks, rakendades ka selleks loodud 
programmeerimise klubisid. Koolijuhtidele, õpetajatele ja lapsevanematele pakuti kohalikes keeltes 
tuge ja koolitust.367 

 
362 World Wide Web Foundation, võrgus: https://webfoundation.org/about/our-funding/ . 
363 Euroopa Komisjon, „Protecting Fundamental Rights in the Digital Age- 2021 Annual Report on the Application of the EU 
Charter of Fundamental Rights“, võrgus: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179442_ann_rep_en_0.pdf, lk 
22. 
364 Euroopa Komisjon, „Protecting Fundamental Rights in the Digital Age- 2021 Annual Report on the Application of the EU 
Charter of Fundamental Rights“, võrgus: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179442_ann_rep_en_0.pdf, lk 
22. 
365 Tartu Ülikool, „Telia ja Tartu Ülikooli koostöös algab noorte digimentorite programm“, 2022, võrgus: 
https://www.yti.ut.ee/et/uudised/telia-tartu-ulikooli-koostoos-algab-noorte-digimentorite-programm . 
366 Malta välisministeerium, „Official Development Assistance Policy and a Framework for Humanitarian Assistance 2014-
2020“, võrgus: https://foreignandeu.gov.mt/en/Documents/ODA%20Policy.pdf . 
367 ITU, „Digitally Empowered Generation Equality: Women, girls and ICT in the context of COVID-19 in selected Western 
Balkan and Eastern Partnership countries“, võrgus: 
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/5/Digitally%20empo
wered%20Generation%20Equality-min.pdf . 
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KITSASKOHAD 

Riikide praktikast selgub, et paljudes riikides pole digioskustega süstemaatiliselt tegeletud, mistõttu 
need on puudulikud (vt skeem all) ning ka ligipääs internetile pole tingimata tagatud (enamasti kas 
maapiirkondades või teatud sotsiaalsetes gruppides nagu pagulased või majanduslikel põhjustel).  

Läti on hiljuti analüüsinud oma 
elanikkonna digioskusi ja 
leidnud, et vaid 43% lätlastest 
on digitaalsed põhioskused. 
Seetõttu plaanib Läti tegevusi 
terve ühiskonna digioskuste 
taseme tõstmiseks, mis on Läti 
poolt vastu võtnud digitaalse 
ümberkujundamise juhiste 
(2021-2027) üheks 
fookuseks.368  

Malta on välja toonud, et ligipääs internetile ja digipädevuste arendamine pagulastele ei ole olnud riigi 
prioriteediks. Varjupaigataotlejatel ja pagulastel praktiliselt puuduvad võimalused digitaalse 
juurdepääsu ja kirjaoskuse omandamiseks ja arendamiseks. Malta varjupaigatoatlejate heaolu 
agentuuri (Agency for the Welfare of Asylum Seekers) sõnul on Malta valitsus tasapisi hakanud 
teadvustama, et selline algatus oleks vajalik. Malta sisserändajate õppe üksus (Migrant Learners Unit) 
on arutamas uut projekti, mis keskenduks põhilistele digioskustele ja digitaalsele kirjaoskusele ning 
keeltele (inglise ja malta keel).369 Haavatavatele gruppidele (nagu pagulased või puuetega inimesed) 
ligipääsu internetile ja digioskuste arendamise tagamine peaks olema riikide üks fookus-valdkondi, 
kuna uuringud on näidanud, et digioskuste arendamise kaudu saab toetada antud gruppide heaolu 
parendamist ka teistes valdkondades. 

 

ARENGUSUUNAD 

Rahvusvahelisel tasandil näitab arengute põhisuuna kätte ÜRO Peasekretäri digitaalse koostöö 
tegevuskava (Roadmap for Digital Cooperation). Võib eeldada, et rahvusvahelised ponnistused järgneva 8 
aasta jooksul on suunatud nende eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava näeb ette üheksa tegevust, et 
saavutada aastaks 2030 universaalne ligipääs internetile (mis on turvaline ja taskukohane). 370  Need 
tegevused on:  

1. Kokku leppida, milline on digitaalse ühenduvuse baastase, mida isikutel on vaja, et internetile 
ligi pääseda. 

 
368 Läti vastus küsimustikule (Artūrs Kučs, Madara Meļņika); juhiste dokument saadaval võrgus: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496916 . 
369 Malta vastus küsimustikule (Jasper Schellekens, Krista Bonello Rutter Giappone). 
370 UN Secretary-General, Road map for digitaal cooperation: implementation of the recommendations of the High-Level 
Panel on Digital Cooperation, 2020 , võrgus: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/102/51/PDF/N2010251.pdf?OpenElement . 
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2. Töötada välja internetiühenduvuse eesmärgid ja mõõdikud, mis käsitlevad riskitegureid ning 
haavatavaid rühi. 

3. Kehtestada „taskukohasuse“ määratlus. 
4. Tuua kokku investorid ja finantseksperdid, et uurida rahastusplatvormi võimalust, mis pakuks 

resursse uutele valdkonna algatustele, ning leida uusi investeerimismudeleid. 
5. Koostada internetiühenduvuse plaanid, mis põhineks andmetel ja kohalikel 

internetiühenduse vajaduse uuringutel. 
6. Luua regulatiivne keskkond, mis võimaldaks väiksemahulistel internetipakkujatel toimida. 
7. Kasutada uusi tehnoloogiaid, et pakkuda, jälgida ja rahastada internetiühendust. 
8. Luua rohkem uusi suure potentsiaaliga mudeleid nagu GIGA. 
9. Kiirendada arutelusid internetiühenduvuse üle, mis oleks hädaolukorraks valmisoleku, 

reageerimise ja abi osaks. 

ÜRO peasekretäri tehnoloogiasaadiku büroo koduleheküljel on pidevalt uuendatav ülevaade nende 
tegevustega seonduvatest edusammudest ning töörühmade koosseisust. 371  Lisaks on ka konkreetsed 
tegevused, mis seonduvad digitaalse kaasamisega372 ning digi-võimekuse suurendamisega.373 

Lisaks on märgata rahvusvahelise tähelepanu suurenemist seoses valitsuste otseste rünnakutega Internetile 
(interneti „seiskamise“ teel). Mitmed organisatsioonid nagu Access Now dokumenteerivad interneti 
„seiskamisi“ ja kutsuvad avalikkust üles probleemiga tegelema. Interneti „seiskamine“ segab paljude 
inimõiguste teostamist nii võrgus kui ka väljaspool. Valitsused on neid kasutanud protestide ning 
kodaniku- ja poliitiliste rahutuste kontekstis, et vaigistada eriarvamusi, varjata õiguste rikkumisi ning 
piirata aktivistide ning ajakirjanike väljendusvabadust, teabe jagamist ja poliitiliste aktsioonide 
organiseerimist. Seega on vaja, et antud probleemi käsitletaks globaalselt. 

 

VALDKONNAPÕHISED SOOVITUSED  

• Eesti nägemus inimõigusdiplomaatia digivaldkonnas on väga mitmekülgne ja ligipääs 
internetile puudutab seda väga mitmes valdkonnas: laste, naiste, põliselanike kaitse, 
demokraatia ja kodanikuühiskonna kaitse ja internetivabaduse toetamine. Ligipääs internetile 
on nende eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalik, mistõttu tuleb toetada algatusi, mis 
aitavad suurendada ligipääsu internetile. 

• Eesti toetus võib olla ka sisuline – pakkuda Eesti kogemust oma infosüsteemide välja 
arendamisel ja ligipääsu probleemide lahendamisel. Eesti on juba olnud konsultandiks Ida-
Euroopas, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas; seda tuleks jätkata. 

 
371 Vt 
https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/general/210329_Universal_Connectivity_roundtable_w
orkplan.pdf . 
372 Vt 
https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/general/201220_Digital_Inclusion_roundtable_workpla
n.pdf . 
373 Vt 
https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/general/210329_Capacity_Building_roundtable_workpl
an.pdf . 
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• Eesti nägemusega kattuvad kõige enam Euroopa Liidu ja ÜRO tegevused, seega Eesti huvides 
on toetada nende organisatsioonide regulatsioone ja plaane.  

• Globaalse digilõhega seonduvaid poliitikaid on kõige mõistlikum ellu viia ÜRO raamistikus (ITU 
on antud valdkonnas eriti oluline), kuna ÜRO käsitleb teemat kõige põhjalikumalt; 
regionaalsete probleemidega (nt interneti kiiruse ja digioskustega seonduv) tasub tegeleda 
Euroopa Liidu institutsioonides, kuna liidus saab kõige efektiivsemalt käsitleda infrastruktuuri 
küsimusi ning aina süstemaatilisemalt on hakatud tegelema internetist kasu saamise oskuste 
arendamisega. 

• Panustada ÜRO digisuutlikkuse suurendamise sidusrühmade võrgustiku (Multi-Stakeholder 
Network for Digital Capacity Building) tegevusse (nt koolituste korraldamisega) 

• Eesti peab arendama ka oma elanikkonna digioskusi ning püüdma lahendada vanuselisi ja 
soolisi digilõhesid ning jagama oma edulugusid teiste riikidega. 
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RIIKIDE ANDMESTIKU KOKKUVÕTE 

Riikide praktika erinevates teemavaldkondades toodi välja valdkonna ülevaadetes. Käesolevas osas 
tuuakse esile mõned riikide inimõigusdiplomaatia üldised küsimused ning aspektid, mida ei olnud 
võimalik valdkondade ülevaadetes käsitleda, või millel on valdkondade-ülene tähtsus.  

Oluline on rõhutada, et enamasti ei ole riikidel inimõigusdiplomaatia tegevuskava (nt Bosnia ja 
Hertsegoviina, Brasiilia, Kreeka, Sloveenia). See ei tähenda muidugi, et riigid ei pööra oma 
välistegevuses inimõigustele tähelepanu. Tihti on tegevuskava asemel olemas lihtsalt viide 
inimõigustele riigi diplomaatia alusdokumendis (nt Sloveenia) või rõhutatakse Euroopa Liidu 
inimõiguste ja demokraatia tegevuskava olulisust (nt Läti). Samas on märgata, et kui riikidel puudub 
tegevuskava või valdkonna juhtpõhimõtted, siis see tihti peegeldub ka süstemaatilise lähenemise 
puudumises ning inimõiguste edendamine ei ole riigi jaoks prioriteet.   

Kui riikidel on tegevuskava olemas, siis see võib olla kas iseseisev instrument (nt Eesti), sisalduda riigi 
inimõiguste raporti  (nt Saksamaa) või välispoliitika raporti sees (nt Ühendkuningriik374) või olla osa 
riigi välispoliitika tegevuskavast (nt Hispaania 375 ). Norra on hea näide süstemaatilisest 
inimõigusdiplomaatia elluviimisest. 2014. aastal võeti Norras vastu detailne tegevuskava inimõiguste 
edendamiseks Norra välispoliitikas ja arengukoostöös.376 Lisaks on Norral erinevad “inimõiguspoliitika 
suunised”, mis on mõeldud eelkõige kasutamiseks Norra välisteenistusele, kuid neid kasutatakse ka 
avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks Norra inimõiguspoliitikast. Suunised on välja töötatud teemadel 
nagu seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õigused, usuvähemuste õigused, põlisrahvaste õigused, 
seksuaalvähemuste õigused, puuetega inimeste õigused, inimõiguste kaitsjate kaitsmine ja 
surmanuhtluse kaotamine.377 Ühendkuningriigil on teistsugune lähenemine; neil küll puudub ametlik 
inimõiguste tegevuskava, aga nende välisministeerium avaldab iga aasta kohta inimõiguste ja 
demokraatia detailse aruande, kus on kirjeldatud viimase aasta inimõigusdiplomaatia tegevusi, 
prioriteetseid valdkondi ja riike. 378  Oluline ei ole inimõiguste tegevuskava vorm, vaid see, et 
tegevuskava (või laiemalt sõnastatud põhimõtted) on olemas, avalikkusele kättesaadav (suurendab 
vastutust) ning läbimõeldud.  

Kui riikide välistegevus inimõiguste valdkonnas on muutunud 
süstemaatilisemaks ja põhjalikumaks, siis sama ei saa veel öelda 
inimõiguste digiaspektidega seonduva kohta. Järjekindel ja 
plaanipärane tegevus antud valdkonnas on riikide hulgas piiratud, 
üksikute eranditega. Samas on näha, et riigid on antud valdkonnas 
aktiivsemaks muutumas. Kuna EL inimõiguste ja demokraatia 

 
374 Human Rights and Democracy: 2020 Foreign, Commonwealth & Development Office report, 2021, võrgus: 
https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2020/human-rights-and-democracy-
2020-foreign-commonwealth-development-office-report . 
375 Hispaania valitsus, “2021-2024 Foreign Action Strategy”, võrgus: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/270421-foreigh_action_strategy_2021-
2024.pdf . 
376 Norra (Gentian Zyberi, Ingvill Helland Göller, Eduardo Sánchez Madrigal) vastus küsimustikule, mis viitab “Opportunities 
for All: Human Rights in Norway’s Foreign Policy and Development Cooperation” (Report No. 10 (2014–2015)).  
377 Norra valitsus, “Guidelines on Norway’s Human Rights Policy”, võrgus: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-
affairs/human-rights/innsikt/humanrights_guidelines/id737663/ . 
378 Human Rights and Democracy: 2020 Foreign, Commonwealth & Development Office report, 2021, võrgus: 
https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2020/human-rights-and-democracy-
2020-foreign-commonwealth-development-office-report . 
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tegevuskava 4. osa tegeleb konkreetselt uute tehnoloogiate võimaluste ärakasutamise ja 
väljakutsetega tegelemisega, ning digitaalsed küsimused on ka teistes osades läbivalt mainitud, siis on 

oodata, et paljud ELi liikmesriigid hakkavad enam 
tähelepanu pöörama inimõiguste 
digiaspektidele. Lisaks on Euroopa Komisjonil 
hiljuti teinud  ettepaneku Euroopa Parlamendile 
ja Euroopa Liidu Nõukogule allkirjastada 
digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon, mis 
peaks hakkama juhtima digitaalset 
ümberkujundamist ELis. 379  Põhimõtete sisu on 
illustreeritud kõrvaloleval Euroopa Komisjoni 
loodud joonisel.   

Siiani on põhiline digisfääri inimõiguste küsimus, 
millega Euroopa tasandil aktiivselt tegeletud on, 
olnud privaatsus ja andmekaitse. 
Rahvusvahelisel tasandil on enim räägitud 

ligipääsust internetile ja globaalsest digilõhest. 

Hetkel puudub riikidel reeglina läbimõeldud lähenemine inimõiguste digiaspektidele; eraldi ei 
rõhutata inimõiguste kaitse vajadust internetis või tooda välja tehnoloogia positiivseid võimalusi 
inimõigustega seoses. Mõned riigid on küll võtnud ka teadlikke ja läbimõeldud samme, et inimõigusi 
ka digisfääris kaitsta. Eri valdkondade näited on varasemalt välja toodud, seega siin käsitleme 
uurimisvaldkondade üleseid arenguid. 

Üks märkimisväärne areng on olnud riikide poolt digitaalsete inimõiguste deklaratsioonide või 
põhimõtete vastuvõtmine. Itaalia võttis esimesena Euroopas 2015. aastal vastu internetiõiguste 
deklaratsiooni, kus on 14 artiklit erinevate internetiga seonduvate õiguste ja põhimõtetega.380 Brasiilia 
oli juba aasta varem vastu võtnud kodanikuõigustel tugineva interneti raamistiku seaduse.381 2021. 
aastal koostasid ka Portugal ja Hispaania oma digitaalsete inimõiguste deklaratsioonid.382 Brasiilia ja 
Portugali instrumendid on õiguslikud siduvad aga Itaalia ja Hispaania omad mitte. Kui rahvusvahelisel 
tasandil ei võeta vastu laiemalt kohalduvat (ning piisavalt detailset) õiguslikku või poliitilist instrumenti 
digitaalsete inimõiguste kohta, siis võib arvata, et ka teised riigid liiguvad selles suunas, et võtta vastu 
oma digitaalsete õiguste deklaratsioonid.  

Riikide küsimustik käsitles ka inimõiguste digivaldkonna prioriteetide seadmist. Selgus, et on kaks 
lähenemist – üks variant on rõhutada, et “kõik õigused on universaalsed, jagamatud, 
üksteisest sõltuvad ja omavahel seotud” (nt Norra) ning seetõttu on prioriteetsete inimõiguste 
väljatoomine mõnevõrra problemaatiline. Saksamaa tõstab esile, et ükski inimõigus pole teisest 

 
379 Euroopa Komisjon, „Commission puts forward declaration on digitaal rights and principles for everyone in the EU“, 
2022, võrgus: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_452 . 
380 Inglisekeelne deklaratsiooni tekst on kättesaadav võrgus: 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf . 
381 Inglisekeelne tõlge on kättesaadav võrgus: https://thecdd.wordpress.com/2014/05/12/marco-civil-da-internet-lei-no-
12-965-unofficial-english-translation/ . 
382 Hispaania digitaalsete õiguste deklaratsioon on kättesaadav võrgus: 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf  ja 
Portugali digiajastu inimõiguste harta on kättesaadav võrgus: https://dre.pt/dre/detalhe/lei/27-2021-163442504 . 
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olulisem ja on vaja kõiki kaitsta. Samas on nende inimõiguste tegevuskavas kirjas, et edaspidi 
keskendutakse seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimise vastu 
võitlemisele, inimõiguste kaitsjate kaitsmisele, karistamatuse vastu võitlemisele ning inimõiguste ja 
digimuutuste teemale, eriti tehisintellekti kontekstis.383  

Riikides, kus on prioriteedid tuvastatavad, on mitmes esikohal andmekaitse küsimused ning kõrgel 
kohal ka naiste õigused. Näiteks pööratakse erilist tähelepanu andmekaitsega seonduvale Argentiinas, 
Küprosel, Kreekas, Hispaanias, Portugalis. Naiste õiguste digiaspektide käsitlemine on esikohal 
Sloveenias, Itaalias ning teisel kohal näiteks Ühendkuningriigis, Portugalis ja Maltas. 

Naaberriikidest on Läti üheks rahvusvaheliseks prioriteediks desinformatsioonivastane võitlus, mida 
näitab ka Läti aktiivne osalemine võitluses Covid-19 infodeemiaga. Leedu fookus on sarnane, seal on 
prioriteetsed valdkonnad: võitlus infodeemiaga ning digitaalse lõhe vastu võitlemine (ülemaailmses 
vaesuse ja ebavõrdsuse kontekstis). Soome prioriteediks on olnud tehisintellekti küsimused 
inimõiguste kontekstis. 

Järgneb ülevaade riikide inimõiguste digiaspektidega seonduvatest headest tavadest, mida saaks ka 
Eesti puhul rakendada: 

a) Erisaadiku ametikoha loomine – nt Sloveenia välisministeerium nimetas ametisse 
digitaliseerimise, tehisintellekti ja küberturvalisuse välisaspektide riikliku koordinaatori, kes 
vastutab ka inimõiguste edendamise eest digitaalvaldkonnas. 

b) Digivaldkonna inimõiguste juhiste või tegevuskavade vastuvõtmine – nt Soome, Sloveenia ja 
Jaapan on vastu võtnud ettevõtlust ja inimõigusi käsitlevad riiklikud tegevuskavad.384 Eesti 
võttis 2010. aasta vastu esimese tegevuskava resolutsiooni 1325 rakendamiseks Eestis 2010–
2014 ning hetkel kehtib kolmas tegevuskava aastateks 2020-2025. Norra on koostanud 
mitmeid juhiseid inimõiguste valdkonnas (küll mitte veel digivaldkonnas), mis juhivad nende 
välispoliitikat ja selgitavad nende lähenemist.385  

c) Rahvusvahelisel tasandil panustada juhendite koostamisse või juhtida sellist tegevust – nt 
Soome teeb koostööd UNICEFiga, et luua rahvusvahelised poliitikajuhiseid tehisintellekti 
arendamiseks ja kasutamiseks, mis mõjutab laste õigusi.  

d) Digivahendite kasutamine ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks – nt Norra välisteenistus on 
võtnud endale kohustuse kasutada rohkem digitaalseid suhtluskanaleid, et levitada Norra 
seisukohti ja prioriteete inimõiguste valdkonnas.  

e) Eesistuja rollis inimõiguste digiaspektide määramine prioriteediks – nt Poola plaanib oma 
2022. aasta OSCE eesistuja perioodil edendada inimõigusi ja põhivabadusi digisfääris. 

 
383 Saksamaa (Thorian Schmied and Torben Klausa) vastus küsimustikule, mis viitab: https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2422192/f01891c5efa5d6d89df7a5693eab5c9a/201202-mrb-14-download-data.pdf . 
384 Soome kohta . vt lähemalt võrgus: https://tem.fi/en/enterprises-and-human-rights ja Jaapani kohta: 
https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page23e_000551.html  . 
385 Norra valitsus, „GUidelines on Norway’s Human Rights Policy“, võrgus: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-
affairs/human-rights/innsikt/humanrights_guidelines/id737663/  



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

102 

f) Avalike avalduse tegemine inimõiguste digiaspektide kohta – nt Lõuna-Aafrika Vabariik 
märkis, et nende valitsus edendab inimõiguste austamist välisriikides peamiselt avalike 
avalduste kaudu, milles mõistetakse hukka inimõiguste rikkumisi. 

g) Mobiilirakenduse või veebisaidi loomine, mis aitaks kaitsta või edendada inimõigusi – nt 
Portugali endine president Jorge Sampaio aitas luua ülemaailmse Süüria üliõpilaste 
platvormi. 386  Norra valitsuse innovatsiooni ja ettevõtete arendamise üksus (Innovation 
Norway) tegi koostööd UN Women’iga ja lõi rakenduse, mis võimaldab pagulastel plokiahela 
tehnoloogia abil oma haridussaavutused dokumenteerida.387 

h) Töötubade, seminaride jms korraldamine – nt Malta on Briti Rahvaste Ühenduse raamistikus 
läbi viinud mitmeid e-demokraatia valdkonna koolitusi.388 

Riikide küsimustik aitas välja selgitada ka mõned probleemkohad, mida digitaalsete inimõigustega 
tegeledes peaks vältima. Üheks probleemiks mitmes riikigis (nt Küpros, Leedu) on olnud 
seadusandjate ja juristide ebapiisav teadlikkus digitehnoloogiatest ning valdkonna spetsialistide 
puudus. Lisaks on välja toodud ebapiisavad rahalised ressursid, koostöö puudus, vähene digipädevus 
(nt Kreeka). Bosnia ja Hertsegoviina rõhutas, et keeruline mitme-tasandiline poliitiline- ja 
haldusstruktuur, kus enamikel asutustel on digivaldkondades jagatud pädevus, raskendab poliitikate 
tõhusat väljatöötamist ja rakendamist. Digitehnoloogiate puhul on eriti ilmekalt ka näha, et poliitikate 
väljatöötamine (ja rakendamine) jääb uute tehnoloogiate arengust maha. 

 

  

 
386 Vt lähemalt algatuse koduleheküljelt, võrgus: http://globalplatformforsyrianstudents.org/ . 
387 UN Women, ‘UN Women and Innovation Norway sign momentous partnership agreement to Advance Gender Equality 
and Women’s Empowerment’ (2017) Press Release <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/3/announcer-
innovation-norway-partnership> accessed 20 October 2021. 
388 Vt lähemalt võrgus: https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/92%20-
%20Impact%20Assessment%20of%20Malta-Commonwealth%20Secretariat%20Third%20Country%20T....pdf.  
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VALDKONDADE-ÜLESED SOOVITUSED  

• Võtta juhtroll digitaalsete inimõiguste teema rahvusvahelises käsitlemises. Eesti on edukalt 
kujundanud rahvusvahelise maine digivaldkonnas, mida tuleks ära kasutada ning 
positsioneerida ennast digitaalsete inimõiguste eestkõnelejaks. Sellele aitaks kaasa näiteks 
digitaalsete inimõiguste erisaadiku koha loomine, mis demonstreeriks rahvusvahelisel 
tasandil teema olulisust Eestile. 

• Järgmises inimõigusdiplomaatia tegevuskavas käsitleda põhjalikult ka digitaalseid inimõigusi. 
Hetkel on selline lähenemine riikide hulgas erandlik, seega on võimalus näidata eeskuju. Ei ole 
enam võimalik süstemaatiliselt kaitsta inimõigusi, jättes kõrvale nende digiaspektid. Seega on 
vaja, et uus reaalsus peegelduks ka poliitika- ning õigusdokumentides.  

• Koostada või toetada Eesti digitaalsete õiguste koodeksi väljatöötamist. Selleks tuleks 
muuhulgas analüüsida teiste riikide sarnaseid instrumente ning kaasata võimalikult palju 
sidusrühmi, kodanikuühiskonda ning akadeemiat. Riigisisene tegevus digitaalsete 
inimõiguste valdkonnas tõstab riigi mainet ja usutavust rahvusvahelisel tasandil antud 
teemaga seonduvalt. 

o Seonduv võimalus: Skandinaavia, Baltikumi ja Ida/Kesk-Euroopa riikides digitaalsete 
õiguste koodeksite vastuvõtmise propageerimine ja toetamine. Eesti saaks olla 
peamine koostöö initsiaator, korraldades ühise strateegia koostamise kohtumise. 
Tuleks kaasata akadeemilised ringkonnad, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, eraõiguslikud start-up ning meedia ning online ettevõtted. 
Esimesed sammud: initsiatiivgrupp välisministeeriumi juures, kes sõnastab üldise 
eesmärgi, konkreetsed sammud ja tähtajad. Oleks võimalik 2022. aasta lõpuks saada 
valmis kontseptsioon, leida osapooled ja käivitada tegevused. 

• Kaaluda mõttekoja loomist Välisministeeriumis või mõnes muus asutuses digitaalsete õiguste 
mõtestamiseks ja avalike poliitikate suunamiseks. Selline mõttekoda aitaks läheneda 
valdkonnale süstemaatiliselt ning koordineerida valdkonna tegevust. 

• Toetada EL-i initsiatiivi „European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital 
Decade“, kuid rõhutada ka siduvate õiguslike kohustuste kehtestamise olulisust. 

• Analüüsida riikide praktika positiivseid näiteid inimõiguste digivaldkonnas (välja toodud 
uuringu raporti riikide andmestiku kokkuvõttes), et välja selgitada, milliseid neist oleks Eestil 
võimalik ellu viia (arvestades inim- ja finantsresursse). 

• Toetada süstemaatilist lähenemist inimõiguste digitaalsele mõõtmele. Keskenduda ei tohiks 
üksikutele algatustele, vaid digitaalsete inimõiguste aspektide süsteemsele integreerimisele 
kõikidesse asjakohastesse tegevusvaldkondadesse. Süsteemne lähenemine eeldab, et iga 
teema puhul mõeldakse lisaks riskidele ka uutele võimalustele, mis aitaks kaasa inimõiguste 
edendamisele. 

• Enamus käesolevas raportis käsitletud teemasid sõltuvad turvalisusest. Erinevate 
sihtgruppide kaitse sõltub tugevatest süsteemidest ja küberturvalisusest. Üks olulisemaid 
digioskusi on enda küberhügieeni eest hoolitsemine ja uute muudatustega kohanemine. 



DIGIVÕIMALUSED INIMÕIGUSTE KAITSEKS  TALLINNA ÜLIKOOLI ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT 
 

104 

Eesti võimalus on küberturvalisuse küsimust propageerida rahvusaheliselt ja leida 
partnereid teistest arenenud IT riikidest (nt Taani või Lõuna-Korea), kellega koostöös 
valdkonna standardeid arendada. 

• Kaaluda riikidevahelise mitmepoolse koostöö arendamise raames järgnevat algatust: 
digitaalsete õiguste indeksi idee arendamine ning ellu rakendamine. Idee vajaks detailsemat 
tutvustust, kuid Tallinna Ülikoolil on varasemast metoodika inimõiguste indeksi loomiseks. 
Nüüd saaks seda metoodikat kohaldada kitsamalt digitaalsetele õigustele. Eesti roll oleks siin 
kontseptsiooni väljatöötamine ja riikidevaheliste sammude astumine indeksi 
ellurakendamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

Uuring analüüsis rahvusvaheliste organisatsioonide ning näidisriikide dokumente ja praktikat, 
akadeemilist kirjandust ja mõttekodade aruandeid, et selgitada välja, kuidas on rahvusvahelisel 
tasandil kujunenud inimõiguste digiaspektide käsitlemine, millised on probleemkohad ning kuidas 
tuleks Eestil antud teema raamistikus toimida. Selle põhjal koostati nii valdkonnapõhised kui 
valdkondade-ülesed soovitused inimõigusdiplomaatia poliitikate ja tegevuste rakendamiseks. 

Järgnevad uuritud seitsme teema lühikokkuvõtted. 

Naiste õiguste kaitsmine ja edendamine digisfääris on väga oluline soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks, seega peaks Eesti rahvusvaheliselt püüdlema selle poole, et naiste õiguste digiaspektid 
leiaks käsitlemist kõikide digivaldkonna algatuste raames. Põhilised naiste õiguste digiteemad on: 
naistevastane kübervägivald ja ahistamine, naiste isikuandmete kaitsmine, sooline digilõhe, ITK 
haridus ja koolitused, naiste kaasamine tehnoloogiasektorisse, tehisintellekti võimalik roll soolise 
kallutatuse säilitamisel, soostereotüüpide roll ja kaotamise vajadus, digitaalne kaasamine eri vormides 
ja kontekstides ning IKT kasutamine naiste õiguste üldiseks edendamiseks.  

Lapse õigused digikeskkonnas on seotud ühelt poolt võimaluste ja vabaduste laienemisega (haridus, 
informeeritus, suhtlemine, kodanikuosalus, vaba aeg ja meelelahutus) ning teiselt poolt digimaailmas 
jätkuvalt peituvate ohtudega nende turvalisusele (heaolule, tervisele, privaatsusele, sh 
küberkiusamine ja väärkohtlemine). Digipädevuse ja digikirjaoskuse arendamine on oluline nii lastel 
endil kui neid ümbritsevatel täiskasvanutel (vanemad, pereliikmed, õpetajad). Lapsed vajavad neile 
sobivat internetisisu ning kaasamist nendega seotud otsuste tegemisse. ÜRO/UNICEF on jätkuvalt 
maailmas üks olulisemaid inimõiguste kaitsjaid ja üks väheseid organisatsioone, mis süstemaatiliselt 
ühendab laste ja digitehnoloogia teemad. 

Privaatsuse ja andmekaitse valdkonnas on juhtroll olnud Euroopa kontinendil ning globaalsel tasandil 
puudub ühtne lähenemine isikuandmete kaitsele. Paljud riigid on antud valdkonnas võtnud vastu 
riigisiseseid õigusakte, et isikuandmeid ja privaatsust kaitsta, mis on kaasa toonud valdkonna 
killustatuse. Kuigi GDPR-il ja konventsioonil nr 108 on olnud mõnevõrra ühtlustav mõju, kuid reeglid 
pole veel muutunud universaalseks. Kuna isikuandmete efektiivseks kaitseks on vajalik 
rahvusvaheliste ühtsete reeglite olemasolu, peaks Eesti toetama isikuandmete kaitse globaalset 
reguleerimist. 

Interneti- ja meediavabaduse valdkonnas on peamisteks katusteemadeks igaühe juurdepääsuõigus 
interneti keskkonnale ning selles keskkonnas põhiõiguste kaitse. Eraõiguslike ettevõtete 
eneseregulatsioon vähendab traditsiooniliste õiguskaitsevahendite tõhusust ning seab kahtluse alla 
aastakümnetega väljakujunenud inimõiguste normatiivse arhitektuuri reaalse toime sotsiaalsetel 
platvormidel. Oluline on digitaalkeskkonna üldiste põhimõtete ja reeglite väljapakkumine; Eesti saaks 
panustada Eesti digitaalse koodeksi väljatöötamisse ja seeläbi teenäitamisse regioonis.  

Uued tehnoloogiad kannavad nii ohtusid kui võimalusi inimõiguste aspektist. Tehnoloogiad 
võimaldavad sügavaleulatuvat sekkumist igaühe põhiõigustesse (profileerimine, reproduktiivõigus, 
geneetikaga seotud tehnoloogiad, massiline jälgimine), samas luues võimalusi inimõiguste 
tõhusamaks maksmapanekuks (meditsiinivaldkond, julgeoleku tugevdamine, andmete kontrollitavus). 
Kuivõrd tehnoloogia areng on kiire ja prognoosimatu, siis on õigusloomes võetud suund digitaalse 
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tehnoloogia arenguga seotud üldiste põhimõtete ja reeglite kehtestamisele, jättes parimate 
praktikate kujundamine tehnoloogiat arendavale või kasutavale osapoolele. Eesti saaks globaalselt 
panustada uute tehnoloogiate valdkonnas inimõiguste aspektist, kaasates diskursusesse start-up 
kogukonna. 

E-demokraatia on kasvava tähtsusega keeruline teema, millele riigid lähenevad õiguslikult ja 
tehnoloogiliselt väga erinevalt. E-demokraatia alla kuulub palju erinevaid teemasid, alates e-
vallmistest ja ametlikest otsustusplatvormidest kuni osalusdemokraatiani. E-demokraatiat mõjutavad 
infrastruktuur, inimeste oskused ja teadmised, pakutavad teenused ja kultuurilised eripärad. Eesti on 
üks juhtivamaid riike maailmas, kellel on teistelt vähe õppida, kuid on võimalus teisi juhtida ja panna 
paika ülemaailmsed standardid ja keskenduda spetsiaalsete valdkondade parendamisele. 

Ligipääs internetile on aluseks kõikidele e-arendustele, mis võiksid edendada demokraatiat või aidata 
erinevaid sihtgruppe. Ligipääs on maailmas jätkuvalt probleem, kuna mitmes piirakonnas puudub 
piisav infrastruktuur; probleemiks on majanduslikud, keelelised, oskuslikud ja erivajadustest 
tulenevad takistused. Levib aina enam ka teadlik juurdepääsu piiramine mitte-demokraatlike 
režiimide poolt. Ligipääsu tunnetavad probleemina kõik organisatsioonid, ÜRO ja Euroopa Liit 
töötavad aktiivselt olukorra parandamise nimel, kuid eesmärgid on jätkuvalt kauged.  

On ilmselge, et inimõiguste digiaspektid hakkavad rahvusvaheliselt leidma aina enam käsitlemist, 
seega on oluline, et Eestil oleks süstemaatiline ning läbimõeldud lähenemine digitaalsetele 
inimõigustele, mis võimaldaks võtta valdkonnas juhtpositsiooni. 

 

All olevas tabelis on ülevaade uuritud rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusest eri valdkondades. 

Teema/ 
organisatsioon Naised Lapsed Isiku-

andmed 
Interneti-
vabadus 

Uued 
tehno-
loogiad 

E-demo-
kraatia Ligipääs 

ÜRO               
Euroopa Liit               
Euroopa Nõukogu               
OSCE               
WTO               
FOC               
OECD                

 

detailselt tegeletakse   

teatud aspektidega tegeletakse   

tegevus väga piiratud või olematu 

organisatsiooni tegevust ei analüüsitud 
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LISA I. KÜSIMUSTIKULE VASTANUTE NIMEKIRI 

 

RIIK: KÜSIMUSTIKULE VASTAS: 
Albaania Laurena Kalaja 
Argentiina Oscar Raúl Puccinelli 
Austria Alex Fischer, Lisa Riedl and Linus Wörle 
Bosnia ja Hertsegoviina Sejla Maslo Cerkic 
Brasiilia Caio Henrique Dias Duarte 
Küpros Konstantinos Kouroupis 
Soome Jukka Viljanen, Riku Neuvonen 
Saksamaa Thorian Schmied and Torben Klausa 
Kreeka Maria Biliri, Areti Oikonomou 
Itaalia Graziella Romeo, Federico Costantini  
Jaapan Satoshi Yokodaido 
Läti Artūrs Kučs, Madara Meļņika 
Leedu Vygantė Milašiūtė  
Malta Jasper Schellekens, Krista Bonello Rutter Giappone 

Norra 
Gentian Zyberi, Ingvill Helland Göller, Eduardo Sánchez 
Madrigal  

Poola Marzena Barańska 
Portugal Paula Veiga, Alexandre L Dias Pereira 
Slovakkia Barbora Badurová  
Sloveenia Pika Šarf, Aleš Završnik, Iva Ramuš Cvetkovič 
Lõuna-Aafrika Vabariik Justice Mavedzenge 
Hispaania Celia Fernández Aller, Beatriz Peña-Acuña 
USA Scott Blackmer 

Ühendkuningriik Jonathan Skinner  

 

 


