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1. Info jagamine liikmete vahel: 

1. SA Unitas tegemised ja plaanid 2017 
-Unitas ühines Eesti Mälu Instituudiga 
-Konverents  7.12. Tallinna ülikoolis: tutvustab uut platvormi. Konverentsist rohkem järgmisel 
kohtumisel 
-Inimõiguste teemanädal sügisel TLÜs. Ilona Evelin Rannala korraldab (palutakse tema listisse 
lisamist) 
 
2. Inimõiguste keskus  
-19. aprillil toimub mitmekesisuse päev, mis on eeskätt suunatud tööandjatele ja riigisektorile. 
Liikmed võiksid ka teha erinevaid üritusi, mis mitmekesisust promovad. Eelmisel aastal toimus 
100 üritust. Tööriistakast ürituste korraldamiseks kodukal: humanrights.ee  
1.3. infotund päeva korraldamise kohta Viru hotellis. 
-Detsembri alguses plaanis suur konverents võrdse kohtlemise teemal 
-Inimõiguste E-giid (inimõigustegiid.ee) tuleb varsti välja 
-Sotsiaalmeedia Code of Conduct: koostöö Euroopa komisjoniga vaenuõhutamise piiramise 
teemal 
-inimõiguste aruanne - sel aastal antakse välja 2016-2017 aruanne. Edaspidi ka tehakse 



kaheaastase tsükliga. Detsembris esitlus. 
 
3. Nato ühing 2017 plaanid 
-1325 reso rahvusvaheline konverents 9.-10.3.  Riigikogu konverentsisaalis 
-Naiste kongress reedel 
 
4. ENUT 2017 plaanid 
-20 aastat ENUTi asutamisest 
27.-28. aprill juubeli tähistamine kevadkonverentsi raames: 27.4. töötoad: teemaks arengukoostöö 
(nt Mondo Ukraina, ENUT Gruusia), sooline ja kaasav eelarvestamine, Ariadne lõnga esitlus, 
naised ajaloos, sugu ja haridus. Õhtul pidu; 28.4. konverents: sooline võrdõiguslikkus sh naised, 
mehed ja julgeolek 
Konverentsil on ümarlaua liikmetel võimalik osaleda nt ühise stendiga 
-Võrdse palga päev - tavaliselt naistepäevaks info olemas ning hakkab arvestus, kui mitu päeva 
rohkem peavad naised töötama. 
-Novembris tuleb välja Leedu instituudi indeks, millele ENUT teeb ürituse 
 
5. Inimõiguste Instituut 2017 plaanid 
-Krimmi tatari avaliku diplomaatia projektil toimub ümarlaud Londonis  
-Naiste õiguste kuu märtsis #naistEST - korraldatakse koostöös Prantsuse instituudi, Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu, Okupatsioonide muuseumi ja Feministeeriumiga. Toimuvad näitused, 
filmivaatamised jne. 
-Koostöös Mäluinstituudiga märtsiküüditamise mälestamine Tartus, Pärnus, Tallinnas - plaan 
teha küünlatest Eesti kaart.  
-Juunis: Pärnus Rüütli platsil küüditamise mälestusüritus 
-23.8. kommunismi kuritegude teemaline üritus. 
-8.12. inimõiguste konverents 
-Kompassi inimõigushariduse käsiraamat on leitav ka veebis, oodatakse kinnitust, et seda võib ka 
reklaamima hakata.  
-Algas uus Euroopa nõukogu inimõiguste hariduse projekt 
 
6. Puuetega inimeste koda 
-koostamas ÜRO konventsioonile oma variraportid  
Jagatakse ka ümarlaua liikmetega, kui saab valmis. 
 
7. Lastekaitse liit 
-Laste õiguste komitees esitati Eesti aruanne - ümarlaua ühised soovitused said ka komitee 
soovitusteks. Edasi jätkatakse eeskostetegevusi nende soovituste järgi 
-lapse õiguste kuu novembris (20. novembri ümber). Teema: lapsesõbralik õigusemõistmine 
-töös: laste kaasamine kohalikus omavalistsuses küsitlus + soovitused 
-laste õiguste õppemoodul TÜ s 
 



8. Fenno-Ugria 
-90 aastaseks see aasta, selle tähistamiseks 20.4. KUMUs üritus koos kultuuriprogammiga 
-Etnograafide üritus 8.3. 
-Kirjanike kongress Tartus augustis, teemaks ajalugu 
-Oktoober üldine teemakuu koos Hõimupäevadega (3. nädalavahetus) 
 
9. Eestimaa Rahvuste Ühendus 
-Seltsidel oma programmid ja tegevused. Ühistegevused: sõltuvad ressursidest 
-septembris sünnipäev (septembri teine pool): laat Raekoja platsil 
 
10. Mondo 
-Mondo teemaks "maailmakodanikuharidus" sisaldab ka inimõigustehariduse teemasid seoses 
sotsiaalsete, keskkonna ja majandusteemadega, mis seovad Eestit muu maailmaga (sh kestliku 
arengu eesmärgid, vastutustundlik tarbimine, meediaharidus...). 
Mondol lai koolide võrgustik, kuhu saab saata üleskutseid ka teistelt organisatsioonidelt. Samuti 
korraldame enda juures avalike üritusi "Mondo akadeemia" formaadis, mida saaksime vahel teha 
ka koostöös teiste ümarlaua liikmetega. 
-inimõiguste hariduse juhtgrupis promome mõiste laiendamist katmaks laiemalt 
"maailmakodanikuharidust", kuna see on ka Euroopa Nõukogu, UNESCO ja laiemalt ÜRO poolt 
vastuvõetud ühendav mõiste 
-Inimõigustehariduse projekt Ukrainas: see nädal toimub Luganski oblasti koolidele koolitus. 
Osaleb 15 kooli - kokku 30 õpetajat. Põhiteemaks on inimõigused, inimõigused kooli 
territooriumil. Tegemist on koolitusprogrammi teise kohtumisega. Materjalile "Igaüks, igal pool" 
(http://www.maailmakool.ee/) arendame juurde kolm uut tundi teemdel: piinamine, gender 
equality ja perevägivald. 
-Humanitaarabis on lisaks Ukrainale tegevusi Süüria pagulastele Liibanonis, Jordaanias ja Türgis. 
Nende kohta arutelu N 2.3. Mondos kell 18. Kõik teretulnud! Mondo kaudu kahel tugiisikul 
võimalus töötada 5–8 nädalat meie Türgi partneri Small Projects Istanbul - for Syria 
kogukonnakeskuses, et abistada tugiprogrammide ja -tegevuste elluviimisel. Täpsem info Mondo 
kodulehelt. Kandideerimistähtaeg on 10. märtsil. 
-Suuremate üritustena korraldame septembri algul "Areng ja julgeolek" konverentsi 
-Novembris Mondo 10 üritus Vaba Laval 
 
Koosolekul käis läbi ka ettepanel teha ühine kalender suuremate inimõiguste teemaliste ürituste 
kohta. Selleks palutakse kõiki liikmeid, kes sel korral kohal polnud saata oma suuremate ürituste 
kuupäevad listi haldajatele, kelleks on Aet Kukk ja Kari Käsper. Ürituste kohta võb saata ka listi 
kirja. 
 
2. Ümarlaua tegevuse alused ja liikmelisuse põhimõtted 
Inmõiguste ümarlaud on põhiliselt MTÜde vaheline infojagamise platvorm. Vahel koostatakse ka 
ühiseid seisukohti aktuaalsetel teemadel. Ümarlaual pole põhikirja või reglementi. 
Üldiselt on ümarlaud avatud infovahetusele riigisektoriga ning vahel võib korraldaja kutsuda ka 
erinevaid riigisektori esindajaid osalema ja tutvustama oma tegevust inimõiguste vallas. Samas  
riigiasutusi ei kutsuta sellistele ümarlaua kohtumistele, kus päevakorras on koostada ühiseid 
huvikaitse seisukohti.  



 
3. Järgmine ümarlaua kohtumine kevadel - väljasõit 
Eesti Mälu Instituut korraldab järgmise kohtumise. Ettepanek korraldada see koos väljasõiduga 
Paidesse reedel 21.4., kus võimalik kohtuda ka rahvusvaheliste partneritega: Euroclio/Holland, 
Education Development Centre/Läti, Georg Eckert Institute/Saksamaa. Kohtumise teemaks: 
inimõiguste ja lähiajaloo ühildamine, inimõiguste haridus.  
 
Eesti Mälu Instituut saadab välja küsitluse, kes huvitatud osalema ning kas teha väljasõit koos 
ümarlauaga või valida ümerlaua kohtumiseks teine kuupäev ja teha seda Tallinnas. 
	


