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Inimõiguste alusdokumendid 

•  Inimõiguste ülddeklaratsioon 
•  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsioon 
•  ÜRO konventsioonid 

•  International human rights law versus 
international humanitarian law 



Eesti inimõigusalane välispoliitika 

Inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid austava väärtuste 
ruumi laiendamine ning rahvusvahelise õiguse edendamine on üks 
viiest Eesti välispoliitika prioriteedist. Eesti erilise tähelepanu 
keskmes on naiste, laste ja põlisrahvaste õiguste kaitse, sest need 
grupid on tihti haavatavamad kui teised ja satuvad teistest tihemini 
diskrimineerimise ohvriks. Eesti jaoks on inimõiguste lahutamatu 
osa ka internetivabadus, sest maailmas on piirkondi, kus 
väljendusvabadus, sh internetis, on tsenseeritud. Samuti on Eesti 
prioriteet võitlus karistamatuse vastu, sh toetades Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu tööd, et ennetada massilisi inimõiguste rikkumisi ja 
raskete kuritegude toimepanemist. Töötame nende õiguste 
edendamise nimel rahvusvaheliste organisatsioonide kui 
kahepoolsete suhete kaudu. 



ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
IÕN/UNHRC 

•  A s u b G e n f i s , l o o d u d Ü R O PA 
resolutsiooniga A/RES/60/251 

•  Asendab varasemat UN Commission on 
Human Rights/UNCHR 

•  Tihe koostöö Office of the High 
Commissioner for Human Rights/OHCHR 
ja ÜRO eriprotseduuridega 

•  Tööaastal kolm istungit ning kolm 
Universal Periodic Review/UPR ülevaadet 



IÕN liikmed 

•  ÜRO IÕN’s on 47 liiget: Aafrika – 13; 
Aasia-Okeaania -13; GURLAC – 8; 
WEOG – 7; EEG – 6 

•  8 liiget EL’st: Eesti, Holland, Iirimaa, Läti, 
Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, 
Suurbritannia 

•  ÜRO IÕN liikmena 2013-2015 osaleb Eesti 
hääletusprotsessis 



IÕN töökorraldus  

•  Aasta esimene istung 4 nädalalt, kaks 
järgnevat 3 nädalat 

•  Töökorralduslikult 10 teemat/Item 
•  Iga-aastased päevased ja temaatilised 

arutelud, interaktiivsed dialoogid, paneelid 
•  Resolutsioonide ja järelduste vastuvõtmine, 

eriprotseduuride mandaatide määramine 



Eesti prioriteedid IÕN’s 

•  Demokraatia/õigusriik/hea 
valitsemistava 

•  Inimõiguste tähtsustamine 
•  Väljendusvabadus, 

internetivabadus 
•  Naiste õigused/sooline 

võrdõiguslikkus 
•  Laste õigused 

•  LGBTI õigused 
•  Põlisrahvad 
•  Geograafilised 

resolutsioonid 
•  UPR protsess 
•  Eesti hea maine 



ÜRO IÕN eriraportöörid/SR ja sõltumatud 
eksperdid/IE 

•  Special Rapporteur on the right to 
education - Mr. Kishore SINGH (India), 
since 2010 

•  Special Rapporteur in the field of 
cultural rights - Ms. Farida Shaheed 
(Pakistan), since 2009 

•  Special Rapporteur on minority issues - 
Ms. Rita Izsák (Hungary), since 2011 



Teemad 

•  Global Study on the Protection of Roma 
•  Hate speech and incitement to hatred against 

minorities in the media 
•  Copyright policy and the right to science and 

culture 
•  Memorialization processes 
•  Protecting education against commercialization 
•  Privatization and the right to education 



Tavapärane koordinatsioon 

Esindus	  Genfis	  

Välisministeerium	  

Valdkonna	  ekspert	  



Koordinatsioon IÕN istungi ajal 

Esindus	  
Genfis	  

Valdkonna-‐	  
ekspert	  

Valdkonna-‐	  
ekspert	  

Valdkonna-‐	  
ekspert	  

Valdkonna-‐	  
ekspert	  

Välis-‐
ministeerium	  



Suur pilt 

• EEAS	  ja	  EU	  DEL	  • Ees=	  
kahepoolsed	  
välisesindused	  

• Esindus	  OSCE	  
juures,	  Viin	  

• Esindus	  Euroopa	  
Nõukogu	  juures,	  
Strasbourg	  

Esindus	  
Genfis	  

Esindus	  	  
New	  
York	  

AEEL	  VM	  



Lisaks veel 

•  ÜRO Peaassamblee 3. Komitee 
•  Avatud Foorumid, töögrupid jms 
•  WHO 
•  ILO 
•  UNHCR 
•  Regionaalsed organisatsioonid: OSCE, EN, 

LMN 



Kasulikud lingid 

•  ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC 

 
•  ÜRO/UN Web TV 

 http://webtv.un.org 
http://webtv.un.org/search/clustered-id-wg-on-discrimination-and-sr-on-

education-14th-meeting-26th-regular-session-of-human-rights-council/
3625086640001?term=SR%20on%20education&languages=&sort=date 

http://webtv.un.org/search/clustered-id-contd-sr-on-education-and-ie-on-
international-solidarity-14th-meeting-29th-regular-session-of-human-rights-
council/4306541271001?term=SR%20on%20education 
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