INIMÕIGUSTE ÜMARLAUA PROTOKOLL – 12.06.2017

Inimõiguste ümarlaud 12.06.2017
PROTOKOLL

Aeg: 12.06.2017 kell 14:00-16:00

Koht: Eesti Mälu Instituut (Suur-Ameerika 12, Tallinn)
Osalejad:
Kari Käsper - Eesti Inimõiguste Keskus
Kai Reinfeldt - Inimõiguste Instituut
Helika Saar - Lastekaitse Liit
Kadi Raudalainen - Fenno Ugria
Hindrek Lootus - Eesti NATO Ühing
Mari Roonemaa - Avatud Eesti Fond
Reet Laja - Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Sandra Vokk - Eesti Mälu Instituut
Protokollija: Sandra Vokk

Päevakord ja arutelu sisu:
1. Kari Käsper: aruanne "Inimõigused Eestis" ja Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse ülevaade
-Plaan välja anda 2017 detsembriks eesti, inglise ja vene keeles. Eelarve 10 000€. Millised oleksid
rahastus- ja koostöövõimalused? Mari Roonemaa tutvustab seda ideed nõukogu koosolekul. Kari
saadab selle ka inimõiguste ümarlaua e-posti listi.
-Tulemas mitmekesisuse konverents Euroopa eesistumise raames novembris.
2. Kai Reinfeldt: Inimõiguste Instituudi tegevuse ülevaade
-Märtsis 2017 naiste õiguste kuu
-Moldova delegatsioon külastas
-Märtsiküüditamise mälestuspäev
-14. juuni juuniküüditamise mälestuspäev
-Euroopa nõukogu, Tadžikistani haridusprojektid, krimmitatari projekt
-Aastakonverents detsembris
-Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate konverents novembris
-Inimõigusharidusfoorum, inimõigushariduse kontseptsioon
3. Helika Saar: Lastekaitse Liidu tegevuse ülevaade
- Lapse õiguste kuu novembris (sh 24.11. aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps“, mis
keskendub lapsesõbralikule menetlusele alaealiste õigusrikkujate süsteemi muutuste valguses)
- Jätkatakse suurte programmidega „Targalt internetis“ ja „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“
- Jätkuvalt rõhk spetsialistide koolitusel (lastekaitsetöötajad, lasteaia/kooliõpetajad)
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- Kevadel viidi läbi kordusküsitlus: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine
otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes
ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga. Küsitlustele vastas ca 850 last ja 50
omavalitsust. Tulemused avalikustatakse septembri alguses, sh suunised alustavatele
omavalitsustele.
- Viidi läbi küsitlus lapsevanematele Sinu lapse koolikott, millele vastas 3418 lapsevanemat.
Ettepanekud esitatakse ministeeriumile, koolidele, lapsevanematele.
- ÜRO Lapse Õiguste Komitee on teinud suunised Eesti riigile, mille osas kavas jätkuv
eestkostetegevus. Samuti hakkab nende täitmise jälgimisega tegelema lastekaitseseaduse alusel
moodustatud lastekaitse nõukogu. (Lapse õiguste konventsiooni järgimisega seotudmaterjalid
leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: https://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 )

4. Kadi Raudalainen: Fenno Ugria tegevuse ülevaade
-Sel aastal juubeliaasta ja sellega seoses palju üritusi
-Fookus rohkem Eesti inimeste teadlikkuse tõstmisel soome-ugri rahvastest ja nende olukorrast
-Plaanis koostöö ERMiga
-Venemaa hõimupäevad, kuhu plaanis kutsuda Venemaalt ajakirjanikke
-Venemaa suunal Eesti Vabariik 100 tähistamine
-Sel aastal plaanis veel 2 filmiprogrammi + koolitus

5. Hindrek Lootus: Eesti NATO Ühingu tegevuse ülevaade
-Märtsis toimus konverents "Naised, rahu ja julgeolek"
-Balti-Vene noortefoorum ettevalmistused käimas
-Loomekonkurss "Meie liitlased"
-2017 kevadest alates ürituste sari kohvikus Wabadus
-Küberkaitse teemad, s.h. küberolümpia seminar
-Augustis ajalooõpetajatele suunatud seminar psühholoogilise kaitse ja mõjutustegevuse teemal

6. Mari Roonemaa: Avatud Eesti Fondi tegevuse ülevaade
-Jaanuarist käib koos sõltumatu kodanikualgatus, mis keskendub rändetemaatikale
-Vene kodanikuühiskonna olukorra teadvustamine Eestis
-Arvamusfestivalil arutelu noortealal Vene noorte väljarände teemal
-Käsmus Venemaa häälte väikeüritus
-19. oktoobril 22. avatud ühiskonna foorum

7. Sandra Vokk: Eesti Mälu Instituudi tegevuse ülevaade
-Eesti Mälu Instituudi ja Sihtasutuse Unitas ühinemine 2017 kevadel
-Senise tegevuse jätkamine: inimõiguste ja lähiajaloo hariduse alane koostöö, s.h. õppematerjalide
arendus , konverents detsembris, inimõiguste teemanädal Tallinna Ülikoolis detsembris
-HTM koostöö: inimõiguste alase hariduse kontseptsioon, sotsiaalainete lõimimine
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-Mälestusüritused: 25. märts, 14. juuni, 23. august, vastupanuvõitlejate päev, holokaustiohvrite
mälestuspäev jaanuaris 2018
-Kommunismiohvrite memoriaali andmebaasi koostamine: memoriaal.ee
-Rahvusvahelise Kommunismikuritegude Uurimiskeskuse ettevalmistused

8. Reet Laja: ENUT tegevuse ülevaade
-Märtsis naiste diskrimineerimise komitee New Yorkis
-Aprillis kahepäevane konverents 20. juubeliaasta
-Ukraina projekti jätk
-Gruusia projekt
-Huvitatud soolise võrdõiguslikkuse raporti tutvustamisest
9. Augustikuus toimuvad mõttetalgud LGBTI teemal
Juulis on tulemas LGBT Ühingu korraldatud Baltic Pride
10. Järgmine ümarlaud toimub Avatud Eesti Fondis järgmine ümarlaud augusti viimasel nädalal

