
	  

	  

Esinejate	  tutvustus	  

	  
	  Inimõiguste	  alased	  küsimused	  Euroopas	  (Euroopa	  Parlamendi	  liige	  Tunne	  
Kelam)	  
Euroopa	  Parlamendi	  liige;	  välisasjade,	  julgeoleku-‐	  ja	  kaitsekomisjoni	  liige	  ,	  nelja	  
järjestikuse	  Riigikogu	  liige,	  kolmes	  koosseisus	  Riigikogu	  aseesimees.	  Kelam	  oli	  
üks	  Eesti	  Vabariigi	  Kodanike	  Komiteede	  loomise	  initsiaatoreid	  ning	  oli	  Eesti	  
Kongressi	  ja	  Põhiseaduse	  Assamblee	  liige.	  	  
	  
Inimõiguste	  Instituudi	  tegevusest	  alates	  1992	  (Merle	  Haruoja)	  
Inimõiguste	  Instituudi	  asutaja	  ja	  juhatuse	  liige	  ning	  instituudi	  õigusnõustaja.	  
Haruoja	  õpetab	  	  inimõiguste	  kaitse	  õppeainet	  erinevates	  õppeasutustes.	  Ta	  on	  
avaldanud	  arvukalt	  kirjutisi,	  õppematerjale	  ja	  pidanud	  loenguid	  inimõiguste	  alal	  
alates	  1991.aastast	  nii	  Eestis	  kui	  rahvusvaheliselt.	  	  
	  
Inimõigused	  ja	  keelte	  kaitse	  (Helsingi	  ülikool,	  teadur,	  Konstantin	  Zamyatin)	  
Omandab	  doktorikraadi	  Helsingi	  ülikoolis	  soome-‐ugri	  osakonnas.	  Tema	  erialaks	  
on	  Vene	  Föderatsiooni	  rahvuspoliitika	  ning	  soome-‐ugri	  kui	  vähemusrahvuse	  
etnilis-‐poliitilised	  arengud.	  
	  
Inimõigused,	  julgeolek	  ja	  internet	  –	  Ida-‐Euroopa	  vabanemise	  ja	  Araabia	  kevade	  
valgusel	  (Inimõiguste	  Instituut,	  juhatuse	  esimees,	  Mart	  Nutt)	  
Inimõiguste	  Instituudi	  juhatuse	  esimees,	  viie	  järjestikuse	  Riigikogu	  koosseisu	  
liige	  (1992-‐2011).	  Nutt	  on	  kõigis	  Riigikogu	  koosseisudes	  kuulunud	  
põhiseaduskomisjoni	  ja	  Euroopa	  Liidu	  asjade	  komisjoni.	  Jaan	  Tõnissoni	  
Instituudi	  nõukogu	  liige,	  Migratsioonifondi	  nõukogu	  liige,	  Kaitseliidu	  ja	  Eesti	  
NATO	  Ühingu	  liige.	  
	  
Rahvusvähemused	  Eestis	  -‐	  müüdid	  ja	  tegelikkus	  (TTÜ	  prof.	  Evhen	  Tsybulenko)	  
Tallinna	  Tehnikaülikooli	  õiguse	  instituudi	  ja	  Kiievi	  Rahvusvahelise	  Ülikooli	  
professor,	  Balti	  Kaitsekolledži	  külalismentor.	  Rahvusvaheliste	  suhete	  doktor.	  
Osalenud	  Ukraina	  seadusloomes	  
On	  teinud	  koostööd	  Punase	  Risti	  Rahvusvaheline	  Komitee,	  Eesti	  Integratsiooni	  
Komisjoni,	  Euroopa	  Komisjoni	  ja	  OSCE-‐ga.	  Loeb	  rahvusvahelist	  
humanitaarõigust	  rahvusvaheliste	  suvekursuste	  lektorina	  Varssavis,	  SRÜ	  
suvekoolis	  ja	  Balti	  suveakadeemias.	  
	  
Mälestusi	  avalik-‐õiguslikust	  vastupanust	  (nõukogudeaegne	  poliitvang,	  riigikogu	  
liige	  1992-‐2003,	  Enn	  Tarto)	  
Kolmekordne	  Nõukogude	  Liidu	  poliitvang,	  kolme	  järjestikuse	  Riigikogu	  liige	  
(1992-‐2003),	  Eesti	  Kongressi	  liige,	  Eesti	  Põhiseaduse	  Assamblee	  liige.	  
Õigusvastaselt	  represseeritute	  organisatsiooni	  Memento	  üks	  asutaja	  ja	  juhatuse	  
liige,	  Eesti	  Memento	  Liidu	  juhatuse	  esimees.	  Aastatel	  1990-‐1992	  Inimõiguste	  
Instituudi	  Nõukogu	  esimees.	  Tartu	  Linnavolikogu	  liige	  alates	  1999.	  Kristlane,	  
EELK	  Tartu	  Peetri	  koguduse	  liige	  
	  



	  

	  

Inimõigused	  Lätis	  Euroopa	  Liidu	  raamistikus	  (Veiko	  Spolitis)	  
Riia	  Stradinsi	  Ülikooli	  õppejõud	  ja	  Läti	  Rahvusvaheliste	  Suhete	  Instituudi	  teadur.	  
Teeb	  kaastööd	  Eesti	  Rahvusringhäälingule.	  Omandab	  doktorikraadi	  Helsingi	  
Ülikooli	  sotsiaalteaduskonnas,	  kus	  tema	  uurimisalaks	  on	  Eesti,	  Läti	  ja	  Leedu	  
poliitiline	  kultuur	  taasiseseisvumise	  järel	  aastatel	  1999-‐2009.	  Spolitis	  on	  Läti	  
kaitseministeeriumi	  aseminister.	  

Miks	  rikutakse	  nõukogudejärgsel	  alal	  inimõigusi	  (Poola,	  dr	  Piotr	  Hlebowicz)	  
Alates	  1980-‐st	  kuulunud	  organisatsiooni	  "Solidaarsus",	  koordinatsioonikomitee	  
"Varssavi-‐'90"	  kaasasutaja.	  Osalenud	  Leedu	  parlamendi	  kaitsmisel	  jaanuaris	  
1991.	  Tšetšeenia	  presidendi-‐	  ja	  parlamendivalimiste	  (1997)	  rahvusvaheline	  
vaatleja.	  	  
2005.	  aastast	  Venemaal	  persona	  non	  grata	  (põhjust	  selgitamata	  keeldutakse	  
andmast	  viisat.)	  	  
Pärast	  Venemaa	  kallaletungi	  Gruusiale	  lõi	  koos	  sõpradega	  Sõjainfobüroo,	  mis	  
edastas	  Poola	  ja	  välisriikide	  meediale	  materjale	  Gruusia	  sõja	  käigust.	  Poola	  
1981-‐1989	  konspiratiivse	  põrandaaluse	  võitluse	  uurija.	  	  
	  
 
 


