Inimõiguste organisatsioonide 21.01.2014.a toimunud ümarlaua
lühikokkuvõte
Inimõiguste organisatsioonide seitsmes ümarlaud
Esindusühingu kontoris asukohaga Kaupmehe 14, Tallinn.

toimus

Eesti

Patsientide

Ümarlaud algas kell 15:00
Protokollis: Kristi Rekand
Osalesid:
Egert Rünne ( Eesti Inimõiguste Keskus)
Helika Saar (MTÜ Lastekaitse Liit)
Reet Laja( Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus)
Helle Lepik (MTÜ Eesti Omastehooldus)
Aet Kukk (Inimõiguste Instituut)
Uve Poom (SA Unitas)
Meelis Niine (IOM)
Maarit Cimolonskas(IOM)
Kristi Rekand (MTÜ Eesti Patsientide Esindusühing)
Arutelu:
1. Tutvustusring- osalejad andsid lühiülevaate organisatsioonide tegevusest, olulisematest
planeeritavatest üritustest (ENUT´il on peagi tulemas konkurss „Parim sooteadlik MTÜ“;
SA-l Unitas on koostatud videomanifest, mille saadab levitamiseks ka ümarlaua
liikmetele; Lastekaitse Liidu esindaja teavitas, et peagi käivitub Tartu Ülikoolis lapse
õiguste moodul).
Ettepanek- kaardistada ümarlaua liikmete tegevus selliselt, et oleks selge, kes ja mil viisil
inimesi nõustab, siis saame vajadusel oma töös pöördujaid edasi suunata.
2.Ülevaade MTÜ Eesti Patsientide Esindusühingu tegevusest ja toimimisest, täpsem
teave www.epey.ee.
3. Ülevaade detsembris 2013.a Inimõiguste nädala raames toimunud üritustest, tagasiside.
Nimetatud nädal on vajalik edendamaks inimõiguste valdkonna teadvustamist.
Ettepanek- alustada käesoleval aastal Inimõiguste nädala raames korraldatavate ürituste
organiseerimist võimalikult aegsasti. Sotsiaalvaldkonda edendavad organisatsioonid
(Omastehooldus, EPE, Lastekaitse Liit etc) võiksid nimetatud perioodiks korraldada
ühisürituse. Oluline oleks tavainimesel selgeks teha, et inimõigused ei ole kauged ja
teoreetilised õigused vaid igaühe praktilised õigused.
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4. Inimõiguste Keskus on taas koostamas uut inimõiguste aruannet. Ettepanek ümarlaual
osalejatele, kui keegi soovib aruandes sõna võtta ja artikli kirjutada, siis tuleb Egertile
teada anda.
5. Leedus tegutseva Euroopa Komisjoni Soolise võrdõiguslikkuse instituudi European
Institute for Gender Equality (EIGE) tutvustus, lühiülevaade toimimisest, täpsem teave
www.eige.europa.eu.
6. 20.03.2014.a toimub pagulasabi konverents, mille korraldavad Eesti Pagulasabi ja
Inimõiguste Keskus. Täpsem teave avalikustatakse peagi.
7. Arutelu Puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtete ja Eesti poolt tehtud
deklaratsiooni osas. Kas deklaratsioon seab kahtluse alla konventsiooni põhimõtete
järgimise ja täitmise?
8. Järgmine ümarlaud toimub 10.04.2014.a algusega kell 15:00 MTÜ Lastekaitse Liit
korraldusel.
Ümarlaud lõppes kell 17:30
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