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Toetame lapse identiteedi kujunemist,
ühendades meeldivat kasulikuga.

Lapse õigus identiteedile
Ingrid Sindi
02.10.20
Seminaril „See on minu lugu“

Kutsun kaasa mõtlema, arutlema …
Õigus identiteedile – mida see tähendab?
Miks on lapse õigus identiteedi säilitamisele
oluline?
Kuidas on õigus identiteedile osalemisõigusega
seotud?
Miks just õigustest lähtumine on lapse identiteedi
toetamisel oluline?
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Õigus identiteedile – mida see tähendab?
Lapse kodanikuõigused ja –vabadused: LÕK
artiklid 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, and 37(a) (Doek, 2006, 2014)

Artikkel 7
(LÕK, 1991).

Sünni
registreerimine
nimi,
kodakondsus
ning õigus
teada ja olla
hooldatud oma
vanemate poolt
võimaluste
piires

Miks on lapse õigus identiteedi säilitamisele
oluline? (Doek 2006 järgi)
 perega taasühinemise seisukohast
 lapsel on õigus teada oma ajalugu sünnist alates ja tunda
(mäletada) inimesi, kellega ta on koos kasvanud ning olnud
perekondlikes suhetes
 lapsel on õigus teada, milliseid tema perekondlikke sidemeid
ja suhteid puudutavaid otsuseid on vastu võetud

Tõrjutus ühiskonnas
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Mõtle palun kaasa …
 Kus oled Sa sündinud? (riik, KOV, haigla?)
 Kus sündis Sinu õde / vend? (nt kas samas KOV-is,
haiglas?)
 Kus käisid lasteaias? (mis linnas?, lasteaia nimi?)
 Millal vahetasid Sa elus esimest korda elukohta?
 Mida Sa tead oma perekonnanimest – kelle nimi see on,
ema või isa?
 …..
 Mida Sa tead oma perest eraldamise loost? Kelle käest oled
sellest kuulnud või mäletad Sa ise, mis juhtus? Mida Sa
tahaksid teada?
(Sindi ja Strömpl, 2019, 2016)

Kuidas on õigus identiteedile seotud
osalemisõigusega?
Art 12: lapse õigus olla (ära)kuulatud (nt Doek,2014)
Õigus oma arvamust
väljendada kõikides elu
puudutavates küsimustes

Arvamust võetakse
arvesse, arvestades
vanust ja küpsust

LAPSE
PARIM HUVI
• Osalemine lugupidav, vabatahtlik, läbipaistev,
oluline lapse elus, sobivad tingimused,
turvaline, lapsesõbralik-lapsekeskne
• Informatsioon
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Miks just õigustest lähtumine on identiteedi
toetamisel oluline?

TEAME PAREMINI MIDA TEHA – LAPSE HEAKS,
LAPSEGA KOOS

Fotode allikas: internetist

Tänan tähelepanu eest!
ingridsi@tlu.ee
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