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UURINGU TEEMAD  

§  Välja selgitada, mida termini „inimõigused” all mõistetakse 

§  Hinnang inimõiguste olukorrale Eestis  

§  Milliseid inimõigusi rikutakse 

§  Millistes valdkondades on probleeme inimõigustega 

§  Peamised infoallikad ja lisainfo vajadus 

§  Teadlikkus erinevatest õigustest, nende olulisus 

§  Kuhu pöörduks oma õiguste rikkumise korral 

§  Ekspertide uuringu kokkuvõte 

§  Kokkuvõte uuringust 



Mis on  
inimõigused?  
n=1001 



Kas Eestis  
peetakse  
kinni  
inimõigustest? 



Milliseid 
inimõigusi 
Eestis 
rikutakse?  
n= 279 



Inim- 
õiguste 
rikkumise 
juhused  
n=131 



Õigused, mille tagamisega on probleeme  
(suletud küsimus) n=1001 



Infoallikad 
n=1001 



Vald- 
konnad,  
kus  
soovitakse 
lisainfot  
n=239 



Teadlikkus inimõigustest, nende olulisus  
n=1001 



Kuhu 
pöörduks 
õiguste 
rikkumise 
korral  
n=1001 



Kokkuvõte ekspertide uuringust 

§  Klassikaliste inimõigustega Eestis probleeme ei ole. Tagatud on 
poliitilised õigused, õigus elule, demokraatia ja sõnavabadus. 

§  Kuigi seadusandlik pool on korras, pole reaalelus kõik õigused alati 
tagatud. Tuleb ette inimeste põhiõiguste rikkumisi. 

§  Kõige haavatavamad grupid: paljulapselised pered, lapsed, 
pikaajalised töötud, naised, eakad, puudega inimeste pereliikmed, 
puudega inimesed, inimesed hooldusasutustes ja samasoolised paarid. 

§  Teadlikkus inimõigustest on väga madal. Võimendatakse üle 
olmekonflikte ja nähakse inimõiguste raamides. Teisalt ei olda kursis 
vastuvõetud seadustega, puudub tolerantsus vähemusgruppidesse. Ka 
enda õigusi ei teata, puudub oskus/julgus oma õiguste eest seista. 

§  Kodanikuühiskond on algusjärgus. MTÜ-del suur roll teadlikkuse 
tõstmisel ja teemade püstitamisel. Takistused inimõiguste paremaks 
tagamiseks on vähene teadlikkus ja rahaliste vahendite nappus. 

§  Elanikkonna uuringu tulemus näitab, et rahvas ei saa aru mis on 
inimõigused. Osa eksperte jäi seisukohale, et ka sotsiaalprobleemidest 
tuleb rääkida inimõiguste raamides. 



UURINGU I JA II OSA KOKKUVÕTE 

§  Eesti elanike teadlikkus inimõigustest on madal. Pole selge, milliseid 
probleeme ja õiguste rikkumisi liigitada inimõiguste alla. 

§  54%  - inimõigusi austatakse, 29% esineb rikkumisi, 17% ei oska vastata 

§  Rikkumise põhjus – sotsiaalmajanduslik olukord, vene elanikkonna puhul 
keeleline diskrimineerimine 

§  13% elanikest arvab, et rikutud on tema enda või tuttava inimõigusi. 
Konkreetsed näited erinevad, sagedasim teema: ebavõrdsus töökohtadel 

§  Inimõiguste rikkumise põhjused – riigi tegematajätmised ja ühiskonnas 
levivad hoiakud, mis on visad muutuma 

§  Kokkuvõttes –  

§  teema keerukus 

§  rahva teadlikkust tuleb tõsta,  

§  venekeelse elanikkonna puhul leida paremaid võimalusi 
kommunikatsiooniks ja lõimumispoliitika elluviimiseks 



UURINGU III OSA KOKKUVÕTE 


