
Inimõiguste ümarlaud, 11.kohtumine 18.veebruaril eesti linnade Liidu saalis. Ahtri 8, 
III korrus.  

1. MTÜ Eesti Omastehooldus, Ivar Paimre  
 
Esmalt andis Omastehoolduse liidu esindaja ülevaate omastehooldusest Euroopa riikides ja ka 
Eesti osast ilmunud ülevaates. Meie ministeeriumi sõnum on, et teavet pole. Liidu andmetel 
on 50 aastaste ja eakamate seas üle 80 tuhande hooldaja. Nüüd on küll omastehooldamise 
toetuse määramine (19 eurot kuus) juhtumipõhine (seega vähendati välistavaid tingimusi), 
kuid erinevatel omavalitsustel on erinev praktika ja ka määrused on erinevad. Kari Käsper 
arvas, et võiks mõne kohtuasja saada, kuid kas kohustuse või võrdse kohtlemise või koormuse 
osas? Kohustust kahtluse alla ei pandud, küsimus on koormuses. Vootele Hansen arvas, et 
vajalik on hooldajale puhkust võimaldava süsteemi loomine ning tasuks saada veel kiiremini 
vananeva Jaapani kohta infot koguda. 

 - Omastehooldus Eestis ja EuroopasVaatluse all on MTÜ Eesti Omastehoolduse koostöö 
Euroopa omastehooldajate ühendusega EuroCarers, Euroopa Parlamendi hooldajate 
huvigrupp ja aktuaalsed dokumendid – Euroopa Hooldajate Strateegia, Sotsiaalkaitsekomitee 
raport pikaajalisest hooldusvajadusest, Eesti omastehoolduse arengukava 2013-2020. 

2. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Reet Laja Eesti Naisuuringute ja Teabe Keskus 
(ENUT) andis teada, et möödub 20 aastat Pekingi avaldusest, milles oli 12 teemat, saab igasse 
kuusse ühe teema, detsember oleks inimõiguste kuu. 

 
3. Eesti Patsientide Esindusühing, Kristi Rekand  
Kiire ülevaade olulistematest tegevustest. 
 
4. Eesti NATO Ühing, Krista Mulenok  
- ülevaade 2015 aasta plaanidest  
 
5. Inimõiguste Instituut. Vootele Hansen. 
Ülevaade 2015 aasta tegemistest. 
 
 
6. SA Unitas, Sandra Vokk  
 
Sandra Vokk (UNITAS) teatas, et II poolaastal on neil inimõiguste kampaania. Tahavad teha 
selle filosoofilisema, et mis on erinevate inimõiguste ühisosa. Oluline oleks inimsus, so 
inimväärikus appi võtta. Saab siduda ka inimsusevastaste kuritegudega ja lapse õigustega.  
 
7. Eesti Puuetega Inimeste Koda, Monika Haukanõmm 
Puuetega inimeste liidu esindaja andis ülevaate konventsiooni ja raporti seisust. Konventsioon 
võeti vastu 2006, üheksa kuu pärast kirjutas Eesti alla, ratifitseeriti 2012. Ratifitseerimine 
venis, sest kohalikud omavalitsused olid vastu kaasnevate ülesannete osas. Ratifitseerimisel 
võeti eesmärk anda kahe aasta jooksul raport, nüüd on raport enam vähem valmis, kuid nemad 
pole selle koostamisel rahul kaasamisega. Neile anti raport kommenteerimiseks, sisendi 
tegemise võimalust ei antud (peaksime eesti keelt kaitsma koledate sõnade, nagu sisend eest - 
VH). Küsimuseks on artikkel 32, mis räägib sõltumatu organi vajadusest konventsiooni 
täitmise jälgimiseks. Seni riik ei olnud otsustanud, kes see võib olla. Kui Marika Priske tuli 



kantsleriks, siis otsustas, et võrdõiguslikkuse volinik. Enamus arvas, et õiguskantsleri büroo 
on hea, kuid oli ette teada, läbirääkimised õiguskantsleriga ei anna tulemusi. 
Võrdõiguslikkuse volinikul olla liiga väikesed volitused, põhiliselt seoses töö ja tööle 
saamisega seotud asjad. Nüüd on ministeeriumil võrdse kohtlemise seaduse kavatsus. Oli 
konkurss ka järelevalvaja ametikoha täitmiseks. Natuke anti ka raha, kuid seda ei jätku 
kõigeks (uuringud, seire, nn hagelemine (oli vist Käsperi väljend), seire, andmete kogumine 
jne). Järelevalvaja leidmise ajal loodi Praxise eestvedamisel puuetega inimeste õiguste 
komitee, nüüd on kokku lepitud, et see oleks nõuandev organ volinikule. Volinik on lubanud 
esimesel aastal töö probleemidega tegeleda. Talle soovitati valida konventsioonist mõned 
artiklid (haridus, töö või muu), millele keskenduda. Volinik arvab, et tal pole pädevust ja 
jõudu koostada ministeeriumile variraport, kuid on valmis selle koostamiseks teavet andma. 
Mainiti nelja aastast tähtaega ja tahetakse suhelda välisministeeriumiga variraportite praktika 
osas (on puuetega inimeste liidu tööplaanis). Ministeeriumis on voliniku kohta osakondade 
vahel eriarvamused, ka selles, kas peaks vastama Pariisi kriteeriumitele. Riik kaitseb oma 
raportit vast kolme aasta pärast. 
Lastekaitse liidu esindaja märkis, et teise raporti pidi riik esitama 2008, esitas eelmisel suvel. 
Arutluse alla tuleb 2016. aastal, kuid nii arutatakse kõiki raporteid. Ka nemad valmistuvad 
alternatiivseks raportiks. 
 
8. IOM Tallinn, Eve Alte  

9. MTÜ Lastekaitse Liit, Helika Saar,  ülevaade 2015 tegevustest 

10. Inimõiguste keskus, Kari Käsper  

Keskus andis teada, et Inimõiguste Keskusel on nüüd annetuskeskkond ja loodud on 
võrdõiguslikkuse võrgustik. 15. aprillil kavandavad mitmekesisuse päeva ja soovivad ka teiste 
organisatsioonide abi. Fookuses on ettevõtted, kes on mitmekesisuse kokkuleppega ühinenud. 
Keskendutakse positiivsusele ja soovitakse jõuda inimeseni. Seda läbi töökohtade ja tööl 
olevate hierarhiate, so ülemuste kaudu. Tegevused oleks ettevõtetes nii töötajatele kui 
kundedele. Pangas oleks näiteks näitused, sama poodides, loengud, rahvusköögid kohvikutes 
jmt. Selle kohta tegi puuetega inimeste ühingu esindaja ettepaneku siduda see ka elluviidava 
töövõime reformiga. 
 
 


