Inimõiguste ümarlaud 12.05.2015
Arutati seda, millised on kohalolnud organisatsioonidel hetkel kõige akuutsemad teemad
või tegevused.
1. Inimõiguste keskus tõi põhiprobleemidena välja üldise sallimatuse ühiskonnas, mis
kajastub vihakuritegudes, EKRE tegevuses ning agressiivses kooseluseaduse
vastases kampaanias ning pagulas- ja migratsiooniküsimustega seonduvad
probleemid.
1. NATO ühing. 8. märtsil toimus seminar, kus oli teemaks naised julgeolekus. Suvel on
plaanis jagada laatadel materjale sallivuse ja võrdse kohtlemise teemadel (kui
kellelgi on materjale, siis need on teretulnud!). Korraldavad veel õpetajatele
suvekoolitusi ja osalevad Maailmapäevadel. Tegelevad ka rahuharidusega, mille
kohta on tulemas suvekool.
1. Inimõiguste Instituut. 15. mail ilmuvad õpperaamatud „Kompass“ ja „Inimese õigus“.
Osaletakse Balti suveakadeemia korraldamisel, akadeemia tegeleb inimõiguste
kultuuri edendamisega demokraatliku, inimõiguste ja ajaloohariduse kaudu,
lähtudes kooliülesest lähenemisest, augustis toimuval koolitusel osalevad tiimid
üheksast koolist (kolm neljaliikmelist tiimi Eestist, Lätist ja Leedust). Juba on
käimas ka inimõiguse aastakonverentsi ja sellele eelneva noortekonverentsi
ettevalmistus.
1. Lastekaitseliit. TLÜ ja TTÜ hakkavad piloodina rakendama laste õiguste õppemoodulit,
mille välja töötamist ja rakendamist on Liit eest vedanud. Sellel aastal
keskendutakse eelkõige laste vastase vägivalla teemadele. Samuti koordineerib
Liit lastekaitse konventsiooni rakendamise variraporti koostamist, mustand on
plaanitud valmima 1. septembriks. Osaletakse Maailmapäevadel,
Arvamusfestivalil ja tegevustega Lastekaitsepäeval.
1. Avatud Vabariik. Sügisel on tulemas diplomaatia kool, mille teemaks on pagulased,

EL-poliitika. Kavas on Eesti ajaloo tutvustamise projekt vene koolidele, mille
käigus nt näidatakse dokumentaalfilme Eesti ajaloost. Ses osas koostöö tegemise
teemal on läbirääkimisi peetud ka vene MTÜ-dega.
1. SA Unitas. 4.-6. mail toimus rahvusvaheline konverents „A common European
memory: promise, illusion or challenge?“. Bridging the Baltic jätkutegevusena on
kavas arendada venekeelsetele koolidele suunatud õppekava ja õppevara
valikkursuse „Baltimere maade rahvaste identiteet ja ajalugu“ jaoks. Tulemas on
ka suurem Erasmus + projekt, mis hõlmab mitmeid varasemaid ja juba käigus
olevaid projekte. Käimas on Hooandja kampaania Kogu Me Lugu videolugude
talletamiseks väärilise veebikeskkonna loomiseks kingina Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.
1. Eesti Naisuuringute Teabekeskus. Septembri alguses korraldatakse suurem naiste
õiguste teemaline konverents (nagu oli 1995 Pekingis).

	
  

