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Reproduktiivtervis

• On täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ja mitte
üksnes haiguse puudumine või nõrk tervis valdkonnas, mis
puudutab reproduktiivsüsteemi ning selle talitlust ja toimimist

• RT tähendab seega inimeste võimelisust elada rahuldustpakkuvat ja
turvalist seksuaalelu ning inimeste võimelisust saada lapsi ja olla 
vabad otsustama, kas, millal ja kui sageli lapsi saada

• Enesestmõistetav on meeste ja naiste õigus olla informeeritud ja
omada juurdepääsu turvalistele, tõhusatele, kättesaadavatele ja
vastuvõetavatele pereplaneerimismeetoditele vastavalt nende
endi valikule ja kõigile teistele nende endi valitud viljakuse
reguleerimise meetoditele , mis ei ole seadusega vastuolus

• ning enesestmõistetav on õigus omada juurdepääsu vajalikele
terviseteenistustele, mis tagavad naistele turvalise raseduse ja
sünnituse ning kindlustavad paaridele parima võimaluse saada hea
tervisega laps

• Kooskõlas eespool toodud RT definitsiooniga, määratletakse
reproduktiivset tervishoidu kui meetodite, võtete ja teenuste
kooslust, mis toetab RT ja heaolu RT probleemide ennetamise ja
lahendamise kaudu

• Siia kuulub ka seksuaaltervishoid, mille eesmärk ei ole üksnes nõu
anda ja abistada laste saamise ja sugulisel teel levivate haigustega
seotud küsimustes, vaid muuta elu ja isiklikke suhteid sisukamaks ja
paremaks



Seksuaaltervis

Maailma 
Terviseorganisatsioon, 2002

Seksuaaltervis on täieliku füüsilise, 
emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse 
heaolu seisund, mis on seotud 
seksuaalsusega; ta ei ole mitte ainult 
haiguse, düsfunktsiooni või põduruse 
puudumine

ST nõuab positiivset ja lugupidavat 
suhtumist seksuaalsusesse ning 
seksuaalsuhetesse, samuti võimalust 
nauditavateks ning turvalisteks 
seksuaalkogemusteks, mis on vabad 
sunnist, diskrimineerimisest ning 
vägivallast

Seksuaaltervise saavutamiseks ja 
säilitamiseks tuleb respekteerida ja kaitsta 
seksuaalseid õigusi

http://www.who.int/reproductivehealth/

topics/sexual_health/sh_definitions/en

/



• Õigus elule

• Õigus isikuvabadusele ja julgeolekule

• Õigus võrdsusele ja õigus olla vaba igasugusest 
diskrimineerimisest

• Õigus privaatsusele

• Õigus mõttevabadusele

• Õigus informatsioonile ja haridusele

• Õigus otsustada, kas abielluda või mitte ja õigus 
luua ja planeerida perekonda

• Õigus otsustada, kas ja millal saada lapsi

• Õigus tervishoiule ja tervisekaitsele

• Õigus teaduse arengust tulenevatele hüvedele

• Õigus koosolekutevabadusele ja osalemisele 
poliitikas

• Õigus olla vaba piinamisest ja väärkohtlemisest

IPPF, 1995.a.; Seksuaalsete ja reproduktiivsete 

õiguste harta,1997.a.



SRT õigusi kaitsakse inimõigustena nii rahvusvahelises kui 
Euroopa inimõigustealases õiguses



Aastatuhande eesmärgid 
Millenium development goals (MDG), ÜRO 2000.a.
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MDG 5: parandada emade tervist

5B:universaalne juurdepääs reproduktiivtervisele



Naise tervis, sh SRT läbi elukaare
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SRT ja õiguste aluseks 
on kõigi isikute õigus:

Nende kehalise puutumatuse privaatsuse ja isikliku 
sõltumatuse austamisele

Õigus nende seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi 
täielikule austamisele

Õigus otsustada kas, kellega ja millal olla seksuaalselt 
aktiivne

Õigus saada seksuaalkogemusi turvaliselt

Otsustada, kas, millal ja kellega abielluda ning kas ja mil 
viisil saada laps või lapsed ja kui palju lapsi

Omada kogu elu jooksul juurdepääsu teabele, 
ressurssidele, teenustele ja toetusele, mis on vajalik kõige 
eespool nimetatu saavutamiseks ilma diskrimineerimise, 
sundimise, ärakasutamise ja vägivallata



https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-

arengu-eesmargid/

Ülemaailmsed 

kestliku arengu 

eesmärgid ja 

tegevuskava aastani 

2030

https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
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Maailmas 

emade suremus:

211 surma 

100000 elussünni kohta



AUSTA  - eemaldada seaduslikud barjäärid, sh abordi 

kriminaliseerimine

KAITSE - tagada ligipääs teenustele

VII ELLU – tegevused, mis aitavad kaasa takistuste 

eemaldamisele ja tagavad ligipääsu turvalistele aborditeenustele

Igal aastal toimub 25 miljonit 

ebaturvalist aborti

Igal aastal 7,9% ema 

surmadest on seotud abordiga

Enamus abordiga seotud 

surmadest toimub riikides, kus 

on seadusega ja/või 

korraldusega seotud ranged 

piirangud

Surm ebaturvalise abordi tõttu 

on VÄLDITAV

Riikides, kus on liberaalsed 

abordiseadused, on 

abortiivsuskordajad 

madalamad



Olukord Euroopas

Kõrged standardid

Toetavad poliitikameetmed

Kättesaadavad SRT teenused ja 
seksuaalkasvatus

Juurdepääsu ja taskukohasuse puudumine

Ebaõiglus ja ebavõrdsus SRT/õiguste 
tagamisel

Piiravad poliitikameetmed
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Euroopa riikidel on kohustus 

rakendada tõhusaid 

meetmeid selleks, et 

austada ja kaitsta naiste 

seksuaal- ja 

reproduktiivtervist ning õigusi
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• Konsensuse saavutamine ning SRT ning seonduvate 
õigustega seotud probleemide käsitlemine El probleemidena

…….

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html

………

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html


• SRT kui hea tervise oluline osa
• Kõigile kättesaadavad ohutud, õiglast kaubandust ja ringmajandust 

toetavad menstruatsioonitooted

• Terviklik seksuaalkasvatus noortele

• Kaasaegsed rasestumisvastased vahendid kui soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise strateegia

• Naiste tervisest ja õigustest lähtuv ohutu ja seaduslik abort

• Viljakusravi kättesaadavus

• Kõigile kättesaadavad emaduse, raseduse ja sünnitusega seotud 
tervishoiuteenused

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html


• SRT ning seonduvate õigustega seotud teenuste pakkumine 
COVID-19 pandeemia ajal ja kõigis muudes kriisiolukordades

• SRT ning seonduvad õigused kui soolise võrdõiguslikkuse, 
demokraatia ja soolise vägivalla kaotamise tugisambad

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ET.html


Prof (Dame) Lesley Regan
„The purpose of advocacy

is to

change hearts and minds

and

persuade people to act

differently“

It is up to all of us to take action …..now




