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Pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses laste massvaktsineerimise ja sellest
tulenevate mõjudega laste vaimsele tervisele
Austatud Eesti Vabariigi peaminister, haridus- ja teadusminister, tervise- ja tööminister ning
teised valitsuse liikmed
Pöördume teie poole seoses laste massvaktsineerimisega, mis täna leiab Eesti Vabariigis aset
juba alates 5. eluaastast.
Haridusvaldkonna Esinduskoja liikmed (303) toetavad üksmeelselt kodanikuliikumise
Eestimaa Emad avalikku pöördumist, mis anti valitsusele üle 3. jaanuaril kell 11.00.
(https://mottekoda.ee/i-poordumine/)

Meie poole on pöördunud arvukalt nii murelikke lapsevanemaid kui ka õpetajaid seoses
õpilaste segregeerimisega koolides tulenevalt nende vaktsineerimisstaatusest. Oleme
haridusmaastikul jõudnud olukorda, kus paljude õpilaste võimalused õppetegevusega seotud
ühisüritustel osaleda on piiratud (kinode, teatrite külastused, õppekäigud, ühisüritused
kohvikute ruumides, jm). Olukord, kus osad õpilased jäävad õppetegevustest välja Covidpassi
puudumise tõttu, on absoluutselt lubamatu, arvestades seda, et lapsi ja noorukeid raske
haigestumine koroonaviiruse puhul ei ohusta ning on teada, et vaktsineerimine ei anna
immuunsust ega taga nakkusohutust, vaid võib paremal juhul aidata kaasa haiguse kergemale
kulule.
Hetkel kehtivad piirangud ja aset leidev vaktsineerimissurve õpilaste seas on meile laekunud
signaalide kohaselt toonud juba kaasa väga palju koolikiusu ja stigmatiseerimist õpilaste seas.
Me teame täna, et koroonakriis on kaasa toonud laste ja noorte enesetappude arvu massilise
hüppe. On ilmselge, et lapse ja noore arengu üks olulisemaid alustalasid on sotsialiseerumine
ja osalemine ühiskonnaelus, sh kõikidel kooli- ja õppetööga seonduvatel üritustel.
On ebaeetiline võtta lastele ja noortele täiendavaid riske ja süvendada niigi kriitilisel ajal laste
vaimse tervise probleeme, et väidetavalt kaitsta täiskasvanuid või aidata kaasa
vaktsineerimishõlmatuse eesmärgi saavutamisele, kui lapsed ja noored seda ei vaja ning
erinevad rahvusvahelised organisatsioonid soovitavad endiselt pigem vaid riskirühma
kuuluvate laste vaktsineerimist. ÜRO lapse õiguste konventsioon sätestab ühemõtteliselt, et
mistahes lastega seotud ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid.
Lisaks puuduvad täna täpsed andmed selle kohta, kui paljud lapsed on koroonaviiruse juba läbi
põdenud ning tänu sellele tugeva immuunkaitse omandanud.
Pidevalt muutuv informatsioon, katteta lubadused ja puudulikud andmed alles uurimisjärgus
olevate vaktsiinide kohta on tekitanud Eesti inimestes ja lapsevanemates hirmu ning
umbusaldust ja seda põhjendatult. Eesti Vabariigis on alati kehtinud vaktsineerimisvabadus
ning õigusaktid selles osas ei ole muutunud ka täna. Seega on igati ebaeetiline ja
vastuvõetamatu laste ja noorte mistahes moel survestamine või segregeerimine tervist
puudutavate küsimuste alusel. Vaktsineerima survestamise alla kuulub meie hinnangul ka

vaktsineerimata õpilaste maskistamine või testima sundimine, mis leiab aset koolides üle Eesti.
Eriti kurb on tõdeda, et sundtestimist esineb juba osades koolides ka alates algklassidest, kus
testimisest keeldunud lapsi on jäetud ühisüritustest kõrvale. Sellise käitumise mõjud lapse
arengule ja vaimsele tervisele võivad olla drastilised.
Kuna üldine kiirtestimine koolides on näidanud, et laste seas ei ole haigestumine suur, on
ainuõige viis õpilaste seas rakendada maske ja teste ainult soovitusliku ennetusmeetmena ning
valitsuse ülesanne on siinkohal ka laste arengu ja vaimse tervise heaolu nimel koolidele selles
osas põhjalikumat selgitustööd teha.
Palume tungivalt lõpetada laste massvaktsineerimine, vaktsineerima survestamine ja laste
eristamine ennetusmeetmete rakendamise alusel Eesti riigis.
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