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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

Sissejuhatus 

2014 oli inimõiguste keskusele väga edukas aasta. Tegime rohkem kui varem, rohkemate inimeste 
panusega kui varem. Tegevusi ja nende tulemusi oli liiga palju, et neid üksikasjalikult kirjeldada, juhin vaid 
tähelepanu kahe märksõnale, mis mängisid 2014. aastal erilist rolli: enesearendamine ja 
rahvusvahelistumine.

Investeerisime sel aastal palju enda tiimi võimekuse arendamisse. Koolitasime ennast vabatahtlike 
kaasamise ja annetuste kogumise vallas, õppisime tegema paremini meeskonnatööd ja meediaga suhtlema. 
Keskuse arengu võti peitub eelkõige meie inimeste motivatsioonis, teadmistes ja oskustes. Mida targemini 
oskame oma tööd teha, seda suuremat mõju suudame oma tegevusega saavutada.

See aasta oli inimõiguste keskusele rahvusvahelisemaks muutumise algus. Kõige olulisem areng oli koostöö 
alustamine Tadžikistani vabaühendusega Equal Opportunities, et arendada ühiselt võrdset kohtlemist. On 
märgilise tähtsusega, et vaid viiendal tegutsemisaastal oleme piisavalt pädevad, et seista inimõiguste eest 
ka mujal kui Eestis. Saime ka ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus (ECOSOC) konsultatiivstaatuse ning 
liitusime kuriteoohvrite õiguste arendamisega ja nende eest seismisega tegeleva JUSTICIA võrgustikuga. 
Jätkub tihe koostöö ka katusorganisatsioonidega European Council on Refugees and Exiles (ECRE) ja 
European Network Aganist Racism (ENAR), mille liikmed oleme.

Eraldi tahaksin märkida tihedamat koostööd pagulasvaldkonnas ÜRO pagulasametiga.

Võrdse kohtlemise valdkonnas oli üheks võtmesõnaks kooseluseaduse vastuvõtmine, millesse vabatahtlikul 
alusel jõudumööda panustasime. Jagasime infot, võtsime sõna ja seisime muul moel seaduse vastuvõtmise 
eest.

Väljakutsed on aga edust hoolimata üha suuremad ja peame olema veel tublimad, et neile väljakutsetele 
vastu astuda. Suudame seda eelkõige tänu pühendunud ja professionaalsele tiimile, kelle hulka kuuluvad ka 
paljud vabatahtlikud ja väga headele partneritele nii vabakonnas, riigisektoris kui ärimaailmas. Erilist 
tähelepanu peame tulevikus pöörama liitlaste otsimisele.

Kari Käsper

juhataja
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Pagulasprogramm 

Varjupaigataotlejate õiguskliinik 
Varjupaigataotlejate õiguskliiniku eesmärk on� hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse 
tagamisele kaasaaitamine, eelkõige varjupaigataotlejatele kvaliteetse ja asjatundliku õigusabi 
kättesaadavuse ja vajadusel ka kohtus esindatuse tagamine.

Eesti Inimõiguste Keskus jätkas varjupaigataotlejatele õigusabi andmist ka 2014. aastal projekti toimumise 
jooksul, et oleks tagatud ligipääs õiglasele ning asjakohasele varjupaigamenetlusele, milles käigus oleks 
arvestatud nii kohalikku seadusandlust kui ka rahvusvahelisi õigusnorme. Nõustatakse nii 
varjupaigataotlejat, kes on vahetult Eestisse saabunud ning oma taotluse esitanud kui ka varjupaigataotlejat, 
kes on juba saanud Politsei- ja Piirivalveametilt negatiivse otsuse oma varjupaigataotlusele ning soovivad 
otsust edasi kaevata Halduskohtusse. Õiguskliinikus annavad esmast õigusabi Eesti erinevate ülikoolide 
juuratudengid, kes selgitavad taotlejale tema õigusi ning kohustusi, varjupaigamenetluse käiku, koostavad 
päritoluriigi infot puudutavaid raporteid, esindavad varjupaigataotlejat Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi 
viidavatel intervjuudel ning muude menetlustoimingute juures, vajadusel aidatakse taolteda riigi õigusabi. 
Advokaadid/juristid tegelevad taotlejate nõustamisega kohtumenetluse raames ning esindavad neid kohtus.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

2014. aastal nõustas pagulaste õiguskliinik 111 varjupaigataotlejat (sh neid, kellel oli pooleli kohtumenetlus, 
millega kaevati edasi varjupaiga andmisest keelduv otsus ning kolme isikut, kes soovisid teavet 
varjupaigamenetluse kohta, kuid ei esitanud varjupaigataotlust), kellest 29 tulid üle 2013. aastast. 79 isikut 
esitasid 2014. aastal varjupaigataotluse ning 3 nõustatavat varjupaigataotlust ei esitanud.

Nõustatud isikuid olid 2014. aastal Sudaanist (24), Ukrainast (13), Süüriast (12), Egiptusest (10), Venemaalt 
(7), Albaaniast (5), Alzeeriast (4), Valgevenest (4), Malilt (4), Palestiinast (4), Kosovost (4), Iraagist (2), 
Elevandiluurannikult (2), Kuubalt (2), Nigeeriast (2), Bangladeshist (2), Kamerunist (2), Afganistanist (1), 
Pakistanist (1), Türgist (1), Tuneesiast (1), Kasahstanist (1), Eritrealt (1), Gruusiast (1) ning Ameerika 
Ühendriikidest (1).

Pagulasstaatuse said 20 nõustatavat (4 Kosovost, 7 Sudaanist, 4 Süüriast, 2 Bangladeshist, 2 Palestiinast ja 
1 Venemaalt), vabatahtlikult lahkus 7 isikut, 22 juhul on nõustamise vajadus ära langenud (nt. isik on 
loobunud menetlusest, saanud riigi õigusabi korras advokaadi, isik saadeti välja peale varjupaiga andmisest 
keelduva otsuse tegemist), omavoliliselt on lahkunud ja siiani pole naasenud 5 isikut, Dublini raames saadeti 
Eestist teise liikmesriiki 4 meie nõustatavat. 

79-st varjupaigataotlejast, kes esitasid taotluse 2014. aastal, 49 ületasid piiri ebaregulaarselt ning 52 
paigutati kinnipidamiskeskusesse. 52-st kinnipeetud varjupaigataotlejast 34 olid kinni peetud kuni 2 kuud, 
kuid 18 isiku puhul kinnipidamist pikendati.

Ringkonnakohtus oli üks õiguskliiniku klientidest (Politsei- ja Piirivalveamet kaebas edasi halduskohtus 
tehtud otsuse), halduskohtus on otsust vaidlustamas kuus õiguskliiniku nõustatavat, 47 taotlejat ootas 2014. 
aasta lõpu seisuga Politsei- ja Piirivalveameti poolset otsust oma varjupaigataotlusele.
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Lisaks oli 2014. aasta lõpus kolm määruskaebust Riigikohtus seoses kinnipidamiskeskusesse 
paigutamisega, üks kassatsioon Riigikohtus ning üks kaebus Ringkonnakohtus seoses pagulaste 
ebaregulaarse piiriületuse eest Kriminaalkorras karistamisega ning üks kaebus Tartu Halduskohtus seoses 
õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisega (kokkuleppemenetlus piiril, mille raames tehti pagulasele 
ebaregulaarse piiriületuse eest kahtlustatavana kinnipidamise asendamise ja riigituludesse makse 
vastuvõtmise akt).

EIK pagulaste õiguskliinikul on suurepärane koostöö Advokaadibüroo Aivar Pilv ning vandeadvokaat Anneli 
Aabiga ja Advokaadibüroo Hansa Law Offices ning vandeadvokaat Siiri Malmbergiga. Mõlemad bürood ja 
(vande)advokaadid on panustanud palju antud õigusvaldkonna edasi arendamiseks ning teinud selle raames 
pro bono tööd. 

Õiguskliinikut rahastati Euroopa Pagulasfondi ja EV Siseministeeriumi poolt.

Strateegiline hagelemine 
Juuli algusest käivitus Eesti Inimõiguste Keskusel koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga 
(UNHCR)�uus pilootprojekt, mille eesmärgiks on kohtupraktika muutmine läbi strateegilise hagelemise.

Pi lootprojekt i raames tegeletet i stateegi l ist mõju omavate kaasustega, mis muudavad 
pagulasküsimuste�problemaatilisi valdkondi ja mida ei kata juba õiguskliiniku raames tehtav. Selle raames oli 
võimalik anda varjupaigataotlejatele�õigusabi�piiripunktides ning esindada taotlejaid kohtutes ka väljaspool 
Tallinnat (sealhulgas katta menelus- ja tõlkekulud). Poole aasta jooksul alustati viie strateegilise kaasusega. 

Projekti rahastas UNHCR, kes on Eesti Inimõiguste Keskusele partneriks ka teistes projektides, pakkudes 
igakülgset oskusteavet ning ekspertabi varjupaigataotlejate esindamisel. Strateegilise tegevused jätkuvad ka 
2015. aastal.

Pagulasorganisatsioonide ümarlaud 
Pagulasorganisatsioonide ümarlauda kuulub kolm organisatsiooni: Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti 
Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus. Ümarlaud alustas tegevust 2012. aasta�jaanuaris.

Konverents „Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed”  
20. märtsil 2014 korraldasid Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti Pagulasabi Tallinnas rahvusvahelise 
varjupaiga- ja pagulaspoliitika konverentsi “Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed”, mille peaesinejaks 
oli Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström. Vaata konverentsi salvestust https://vimeo.com/
90066933

2014. aasta tegevusaruanne	 "                                                                                                                                                  6



Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

Võrdse kohtlemise programm 

Võrdse kohtlemise programmil oli 2014. aasta mitmes mõttes märgiline. Kuigi lõpetasime juba pikalt 
toimunud nõustamise tegevuse, alustasime samal ajal uue, strateegilise hagelemise, tegevusega. Ületasime 
oma tegevusega ka Eesti piiri, võttes vastu väljakutsed Tadžikistanis. Temaatiliselt toimus 2014. aastal Eestis 
olulisi arenguid, millest võrdse kohtlemise programm loomulikult osa sai.

2014. aastal lõppenud projektid-tegevused 
Enne uute tegevuste juurde minekut, vaatame korra veel tagasi 2014. aastal lõppenud projektidele ja 
tegevustele.

Koolitusprogramm vabaühendustele 

Kohe aasta alguses sai läbi viidud väike kolmekuuline projekt, mille sihtrühmaks olid vabaühendused. 
Projekti raames töötati välja koolitusprogramm, mida saab kasutada vabaühendustele võrdse kohtlemise 
teema tutvustamiseks. Programm on kasutatav nii vabaühenduste endi poolt, kui Keskuse töötajate poolt, 
kui neid on kutsutud vabaühendustele võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise teemast rääkima.

Projekt päädis pilootkoolitusega, kus äsja väljatöötatud koolitusprogrammi katsetati. Programm on vabalt 
kättesaadav Keskuse kodulehel: http://humanrights.ee/seire-2/koolitusmaterjalid/. 

Projekti võib pidada edukaks, kuna väljatöötatud programmi on hiljem kasutatud korduvalt erinevatel 
koolitustel vabaühendustele. Siiski peab tunnistama, et programmi teine eesmärk, mille kohaselt peaks seda 
saama kasutada vabaühendused ka ilma Keskuse toeta, ei ole niivõrd edukalt tööle läinud.

Projekti rahastas Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust laekunud rahadega.

Puuetega inimeste õiguste kaitse komitee loomine 

Samuti üsna lühikese kestusega oli projekt täispealkirjaga “ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
rakendamise sõltumatu järelevalve, edendamise ja kaitse mehhanismi loomine ning selle töö 
koordineerimine”. Projektis oli Keskus partneriks Poliitikauuringute keskusele PRAXIS. Projekti eesmärk oli 
välja töötada tõhus järelevalvesüsteem nimetatud konventsioonile.

Vaatamata projekti lühiajalisusele (viis kuud), oli see siiski tegevusterohke. Osalesime aktiivselt komitee 
koosseisu ja tööpõhimõtete kujundamisel ning panustasime lahenduse leidmisele oma analüüsidega.

Kuigi projekti lõppedes olid selle tegevustesse kaasatud ühendused tulemusega rahul, otsustas 
Sotsiaalministeerium väljatöötatud mudelit siiski mitte kasutusele võtta. Selle asemel anti järelevalve 
pädevus võrdõigusvolinikule.

Projekti rahastas Sotsiaalministeerium.
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2014. aastal jätkunud projektid-tegevused 
Võrdse kohtlemise võrgustik  

2014. aastal tegeleti jätkuvalt Võrdse kohtlemise võrgustiku arendamisega ja tugevdamisega. Võrgustikul 
valmis 2014. aasta alguseks huvikaitse strateegia dokument, millest võrgustik juhindus oma 2014. aasta 
tegevustes. 2014. aastaks valmis ka diskrimineerimisjuhtumite andmebaas, mida oli kõigil võrgustiku 
liikmetel võimalik võimallik kasutada. Andmebaas asub http://humanrights.ee/vordne-kohtlemine-2/vordse-
kohtlemise-vorgustik/.

2014. aastal toimusid võrgustikul mitmed ühised huvikaitseseminarid:

• 22. jaanuaril toimunud seminari eesmärk oli koolitada liikmeid läbirääkimiste valdkonnas. Koolituse viis 
läbi Georg Merilo, kes tutvustas erinevaid läbirääkimiste teooriaid ning standardeid.
• 18. veebruaril toimus seminar meedia teemal. Koolitajaks oli kommunikatsioonivaldkonnas Eestis 
tunnustatud spetsialist Liisa Past.
• 14. märtsil toimus võrgustiku venekeelsele meediale suunatud seminar. Seminari viis läbi Tatjana 
Lavrova, kes tutvustas venekeelset meediat Eestis, venekeelse meediaga suhtlemist ning ajakirjanikeni 
jõudmist.
• 28. oktoobril toimunud seminaril keskenduti võrdse kohtlemise teemaga poliitikuteni jõudmisele ning 
võrgustiku mõjule seadusloomes.
• 5. detsembri seminaril keskenduti võrgustiku mõjule Riigikogu valimistega seoses ning võrgustiku 
tulevikule.

2014. aastal toimus ka mitmeid võrdse kohtlemise teemalisi infoseminare partnerorganisatsioonide juurdes:

• 14. aprilli toimus võrdse kohtlemise seminar Ida-Virumaal, Jõhvis. Seminari eesmärk oli tõsta ühe 
projekti partneri – Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ja Ida-Virumaa vähemusrahvuste 
esindusorganistatsioonde võimekust võrdse kohtlemise valdkonnas. Kuna seminari töökeeleks oli vene 
keel, viis seminari läbi Julia Kovalenko.
• Juunis osaleti OMA festivalil.
• 6. juunil toimus Eesti Inimõiguste Keskuse poolt korraldatud konverents: „23 aastat peale Nõukogude 
Liitu.“ Konverentsil pidas Võrgustiku poolt ettekande ka projekti võrdõiguslikkuse ekspert Kadi Viik 
teemal “Võrdne kohtlemine Eestis: 23 aastat peale Nõukogude Liitu”. Lisaks osales Kadi Viik paneelis 
„Kuidas saavutada muutusi ning milline on vabaühenduste roll?“
• 14. juunil toimus võrdse kohtlemise seminar Eesti LGBT Ühingu juures. Koolitusel selgitati 
diskrimineerimise mõistet ning tehti ülevaade seadusaktidest ja institutsioonidest, mille eesmärk on 
diskrimineerimise eest kaitsta.
• 23. juulil toimus võrdse kohtlemise koolitus Eesti Noorteühenduste Liidu suvepäevadel Olustveres. 
Koolitusel räägiti, mis on võrdne kohtlemine, diskrimineeriminet, sh eraldi rõhuga vanuselisel 
diskrimineerimisel.
• 18.-19. augustil osales Võrgustiku meeskond Roostal Eesti Inimõiguste Keskuse strateegiaseminaril, 
kus tutvustati teistele EIK töötajatel ja nõukogule võrgustikus seniseid tegevusi ja edasisi plaane.
• 20.-22. augustil järgnes Roostal Keskuse strateegiaseminarile Eesti Nato Ühingu ja Eesti Inimõiguste 
Keskuse suvekool ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Seminari eesmärgiks on võrdse kohtlemise 
temaatika tutvustamine, et õpetajaks oskaksid oma töös ebavõrdset kohtlemist märgata ning seda ka 
oma õpilastele teadvustada. Seminaril tutvustati ka võrgustiku  tegevusi ja tööd, sh võrgustiku 
organisatsioone ning abi saamise võimalusi diskrimineerimisjuhtumite puhul.
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• Lisaks toimusid sügisel neli koolitust Jõhvis, Pärnus, Rakveres ja Viljandis koostöös projektiga 
“Strateegiline hagelemine”.

Vastavalt projekti ühele kaudsele eesmärgile, loodi suhteid ja arendati koostööd erinevate asutuste ja 
organisatsioonidega, mis on võrdse kohtlemise edendamisel Eestis olulised. Seoses võrdse kohtlemise 
seaduse muutmiseks ettevalmistamisega tehti tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumiga. Läbivalt terve aasta 
jooksul on tehtud koostööd Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga. 10. juunil toimus 
Võrgustiku ja partnerorganisatsioonide esindajate kohtumine sotsiaalminister Helmen Küttiga. Lisaks 
ministrile osalesid kokkusaamisel Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler, ministri nõunik sotsiaalala 
küsimustes, soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja ja nõunik. Sügisel kohtusid Võrgustiku esindajad 
erinevate erakondade esindajatega, tutvustasid võrgustiku tegevusi ja eesmärke ning rääkisid võrdse 
kotlemise edendamise vajalikkusest.

Inimõigused, LGBT ja koolikiusamine  

Hoo sai sisse Eesti LGBT Ühingu juhitav projekt inimõiguste, LGBT inimesi puudutava ja koolikiusamise 
teemaline projekt. Projekt algas juba 2013. aasta oktoobris, mil korraldati ümarlaud kõigile asjast 
huvitatutele, et saada sisendit väljatöötatavale koolitusmudelile.

Koolitusmudel, mille sihtmärgiks on koolide töötajad üleüldiselt olenamata selleks, kas tegemist on 
pedagoogilise või administratiivtötöajaga, asetab LGBT inimesi puudutavad teemad, sealhulgas sallivuse, 
koolikiusamise ja soolist võrdõiguslikkust puudutavad teemad inimõiguste konteksti. Eesti Inimõiguste 
Keskuse roll oli osaleda koolitusmaterjalide väljatöötamises ja hilisemas koolitamises, panustades 
inimõiguste üldise kontekstiga.

2014. aasta alguses valmiski Keskusel koolitusmaterjalide inimõiguste ja võrdse kohtlemise esialgne osa. 
Projekti lõppdaatum lükkus siiski edasi ning koolitusmaterjalide lõplik versioon ning pilootkoolitus on veel 
toimumas.

Projekti rahastab Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis.

2014. aastal alanud projektid-tegevused 
Kooseluseadus 

Oluliseks tegevuseks 2014. aastal osutus kooseluseadust toetav tegevus. Kooseluseadus võeti vastu 9. 
oktoobril 2014 ning selle nimel töötas väga palju erinevaid inimesi, keda ühendas eelkõige arvamus, et geide 
ja lesbide võrdsete õiguste edendamisel on kooseluseadus märgilise tähtsusega. Eesti Inimõiguste Keskus 
osales töörühmas, mis koondas kõiki neid inimesi, et infovahetus toimuks võimalikult tõhusalt. Keskuse 
tegevus kooseluseaduse suunal põhines täielikult vabatahtlikul tööl.

Keskuse toetavatest tegevustest võib ära mainida järgmisi:

• Töötati välja kooseluseadust ja seda ümbritsevaid teemasid tutvustav veebileht (osana 
Keskuse kodulehest), mida uuendati vastavalt arengutele Riigikogus ja meedias.

• Töötati välja kergesti loetav küsimused-vastused alaleht, kus käsitleti küsimusi, mis 
kõige enam kooseluseadust ümbritsevas arutelus üles kerkisid.

• Töötati välja kaks temaatilist infolehte, mille kujundatud versiooni saavad huvilised 
kergesti välja printida. Üks faktilehtedest tutvustas kooseluseaduse eelnõu ja selle sisu. 
Teine faktilehtedest tutvustas LGBT teemat üldiselt.
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• Keskus esitas Riigikogule menetluse jooksul kaks arvamust, mis kommenteerisid 
kooseluseadust ja esitasid soovitusi paremateks sõnastusteks.

• Keskus saatis Riigikogu liikmetele kooseluseaduse tähtsust selgitavaid kirju, julgus-
tamaks neid kooseluseaduse poolt hääletama.

• Keskuse esindaja osales Riigikogu õiguskomisjoni avalikul aruteluseminaril augustis 
ning õiguskomisjoni korralisel istungil septembril.

• Keskuse eksperdid avaldasid ka kooseluseaduse teemal erinevaid artikleid.

Teadlikkuse tõstmine võrdse kohtlemise teemal 

Projekti eesmärgiks oli suurendada ühiskonna teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ning samuti parandada 
EIK enda sisemist võimekust valdkonnaga tegeleda. Projekti raames korraldasime erinevaid koolitusi ja 
avalikke üritusi, osalesime avalikus debatis ning pakkusime tasuta õigusabi.

Koostöös Ameerika Ühendriikide saatkonna ja Flaami valitsusega toimus konverents “Võrdne kohtlemine ja 
vabaühenduste roll”. Konverentsi peaesinejaks oli Human Rights Campaign’i (Ameerika 
Ühendriigid)�ülemaailmse kaasamise direktor Ty Wesley Cobb (pildil). 

Enesetäiendamise korras võeti osa erialastest rahvusvahelistest konverentsidest ja seminaridest ning 
korraldati mitmeid koolitusi Keskuse töötajatele, millest mõned olid avatud ka juristidele ja advokaatidele 
väljastpoolt. Koostöös projektiga “Strateegiline hagelemine” toimusid koolitused võrdse kohtlemise 
seadusandluse, emotsionaalselt häiritud inimese nõustamise ja strateegilise hagelemise teemadel Keskuse 
töötajatele, advokaatidele ja juristidele. Lisaks leidsid aset kaks koolitust üksnes Keskuse töötajatele: 
meeskonnatöö (koolitaja Ülo Vihma) ja avaliku esinemise (koolitaja Argo Tammemäe) teemadel.

Samuti koostöös projektiga “Strateegiline hagelemine” toimusid üle Eesti koolitused vabaühenduste 
esindajatele, mis käsitlesid võrdse kohtlemise teooriat ja praktikat.

Keskus pakkus võrdse kohtlemise alast tasuta õigusnõustamist võimalikku ebavõrdset kohtlemist kogenud 
isikutele kuni juuni lõpuni, misjärel see tegevus lõpetati. Perioodil jaanuar-juuni nõustati kokku 74 inimest. 
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Suures osas oli tegemist pöördumistega, mis lähemal uurimisel ei puudutanud siiski diskrimineerimise 
teemat. Samas need, mis puudutasid diskrimineerimist, olid nii vanuse, soo kui puude kohta. Üks juhtum 
puudutas diskrimineerimist just lapsevanemaks olemise tõttu. Üks juhtum küündis tõenäoliselt ahistamiseni. 
Kuus inimest olid juba pöördunud või pöördusid meie nõuandel Võrdõigusvoliniku poole ning kuus pöördusid 
kaebusega töövaidluskomisjoni.

Projekti toetati Hasartmängumaksu nõukogu vahenditest läbi Sotsiaalministeeriumi.

Tadžikistani vabakonna võimestamine läbi võrdse kohtlemise edendamise 

2014. aastal alustas Keskus oma esimese arengukoostöö alase tegevusega, kus pakume võrdse kohtlemise 
alast ekspertiisi Tadžikistani kodanikuühiskonnale. Projekti üldeesmärgiks on aidata kaasa demokraatlike 
väärtuste ja võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele ja levikule Tadžikistanis. Otseseks eesmärgiks on 
suurendada Tažikistani vabakonna koostööd ja huvikaitse võimekust võrdse kohtlemise valdkonnas ning 
suurendada Tadžikistani ja Eesti vabakondade koostööd.

Projekti esimese tegevuse raames külatasid 18-25. oktoobril Eesti Inimõiguste Keskust kuus tadžiki 
inimõiguslast, kes töötavad oma riigis erinevate võrdse kohtlemise teemadega. Eestis�õppisid nad võrdse 
kohtlemise põhimõtteid ning tutvusid Eesti arenguga selles valdkonnas. Õppereisi raames toimusid nädala 
jooksul nii võrdse kohtlemise, soolise võrdõiguslikkuse, kodanikuühiskonna kui huvikaitse töötoad ja 
seminarid. Seminarides, mida viisid läbi Julia Kovalenko, Kadi Viik, Kelly Grossthal ja Kari Käsper, kajastati 
võrdse kohtlemise põhimõtte aluseid, diskrimineerimise tähendust ja Eesti ajaloolist arengut. Samuti 
analüüsiti suuremaid takistusi Eestis ja Tadžikistanis (stereotüübid, avalik arvamus, otsene vastuseis või 
poliitilise huvi puudumine). 

Õppereisi jooksul külastati ka mitmeid organisatsioone: Avatud Eesti Fondi, Vabaühenduste Liitu EMSL, 
Riigikogu, Õiguskantsleri kantseleid, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti LGBT 
Ühingut, Lastekaitse Liitu ja Tervise Arengu Instituuti. Lisaks praktilisele koolitusele tutvuti ka nende 
organisatsioonide tegevuse ja arengutega.

Lisaks sellele arutasid külalistega Eesti arengut erinevad eksperdid, kes õppegrupiga lõunatel ja pausidel 
ühinesid: Riin Palju Järvamaa Naiste Varjupaigast, Maarika Pähklemäe Eesti Naisjuristide Liidust, Annika 
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Leek Välisministeeriumist, Piret Hirv Arengukoostöö Ümarlauast, Marianne Meiorg Eesti Inimõiguste 
Keskuse võrdse kohtlemise programmist ning Anni Säär Eesti Inimõiguste Keskuse pagulasprogrammist.

2015. aastal koostakse projekti raames võrdse kohtlemise alased õppematerjalid Tadžikistani 
organisatsioonidele, antakse kohapeal erinevaid koolitusi ning arendatakse informatiivne veebileht.

Rahastaja:�Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Oma hääl 

Päris aasta lõpus alustas tegevustega projekt “Oma hääl”, kus Keskusel on küll väike roll. Keskus on selles 
projektis partnerinna ning panustab projekti läbi ühe eksperdi, Kadi Viiki. Projekt keskendub eelkõige 
soolisele võrdõiguslikkusele ja feminismile. Projekti jooksul on valminud koduleht Feministeerium.ee ning 
sellega kaasas käiv Facebook-i leht. Mõlemal lehel kommenteerivad projekti eksperdid ja külalisautorid 
päevakajalisi sündmusi soolise võrdõiguslikkuse aspektist ja läbi huumori prisma. Lehed on juba rohkelt 
vastukaja leidnud.

Projekti toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

EIGEnet 

2014. aasta lõpust on Eesti Inimõiguste Keskus ekspertiisikeskuseks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudile (European Institute for Gender Equality – EIGE). Keskuse ülesandeks on reageerida EIGE 
tellimustele erinevatel eluvaldkondadel ning anda kvaliteetset teavet olukorra kohta Eestis. 2014. aastal 
jõudis Keskus juba täita ka ühe tellimuse, täiendades EIGE koostatavat Soolise võrdõiguslikkuse indeksit 
(Gender Equality Index) soolise vägivalla teemal. Uuendatud Indeks avaldatakse 2015. aasta juunis.
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Programme läbivad projektid 

Strateegiline hagelemine 
1. aprillil 2014 alustas Keskus täiesti uue tegevusega, mis on ühine mõlemale Keskuse temaatilisele 
programmile – strateegiline hagelemine. Strateegiline hagelemine tähendab tsiviil-, kriminaal- ja 
haldusasjade menetlemist läbi kohtu- või kohtuväliste vahendite, et seatud eesmärkidest lähtuvalt valitud 
juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Projekti raames töötati välja strateegilise hagelemise temaatilised eesmärgid, koostöös projektiga 
“Inimõiguste olukorra edendamine Eestis 2014” koostati ja trükiti kaks voldikut: “Teata diskrimineerimisest” ja 
“Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilisest hagelemisest”.

Hetkel on väljatöötamisel veel strateegilise hagelemise toimimise põhimõtted, mis peaksid looma 
meneltusliku raamistiku otsustamaks, kuidas valitakse strateegiliseks hagelemiseks juhtumeid, kuidas 
toimub koostöö advokaatidega, kuidas toimub infovahetus kliendi, advokaadi ja Keskuse juristide vahel jms 
olulised reeglid.

Strateegiliseks hagelemiseks moodustati juristide meeskond nii migratsiooni kui võrdse kohtlemise teemadel 
juhtumitega tegelemiseks. Meeskond läbis mitu koolitust: üks migratsiooni teemal, kaks võrdse kohtlemise 
teemal ning üks emotsionaalselt häiritud inimese nõustamise teemal. Lisaks toimus kaks koolitust 
strateegilise hagelemise tööriistade osas.

Käisime ka kahepäevasel õppereisil Poolas, tutvumas Poola Helsinki Committee of Human Rights 
tegevusega.
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Projekti raames viidi võrdse kohtlemise teemal läbi seitse koolitust vabaühendustele seitmes erinevas linnas: 
Haapsalus, Jõgeval, Viljandis, Jõhvis, Paides, Rakveres ja Pärnus.

Projekt jätkub 2015. aastal.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Inimõiguste olukorra edendamine Eestis 2014 
Projekti põhieesmärk oli toetada Eesti Inimõiguste Keskuse strateegias 2012-2015 toodud eesmärkide 
saavutamist, keskendudes eelkõige huvikaitsevõimekuse arendamisele ning EIK kompetentsi täiendamisele 
ning tegevuse professionaliseerimisele ja avalikustamisele, mille läbi suurenes Eesti elanikkonna teadlikkus 
võrdsest kohtlemisest ning inimõigustest üldiselt.

Projekti raames toetati juunis toimunud võrdse kohtlemise konverentsi ja Eesti Inimõiguste Keskuse 
strateegiaseminari toimumist. Samuti uuendati tehniliselt keskuse kodulehte ja arendati venekeelset 
kommunikatsiooni, lisaks anti välja “Teata diskrimineerimisest” ja “Inimõiguste keskusest” infovoldikud ning 
ajakirjanikele valmis vähemuste kajastamisest käsitlev õppematerjal.

Projekti rahastasid Kultuuriministeerium ja�Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).

Aruanne “Inimõigused Eestis 2013”  
5. mail esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2013”, mis käsitleb Eestis 
möödunud aastal inimõiguste valdkonnas toimunud olulisemaid arenguid. Koondades kokku eelmise aasta 
olulisemad sündmused inimõiguste valdkonnas, on aruanne kujunenud oluliseks teenäitajaks inimõigustega 
tegelevatele organisatsioonidele ja institutsioonidele Eestis, aga ka väljaspool.

Seekordse aruanne avaldamist toetasid Kultuuriministeerium, Rootsi Inimõiguste Sihtasutus ja eraisikutest 
annetajad.
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Muu tegevus 

• Keskuse juhataja Kari Käsper käis jaanuaris Ameerika Ühendriikides, kus kohtus USA valitsusväliste 
organisatsioonidega ja vabaühenduste esindajatega üle terve maailma. Reisi eesmärk oli õppimine ja 
kogemuste vahetamine. 

• Keskuse juhataja Kari Käsper tutvustas veebruaris Brüsselis toimunud ENAR-i variraporti esitlusel Eesti 
olukorda. Raport keskendus� vähemuste ligipääsule tööturule ning� põhineb 23 Euroopa riigis kogutud 
andmetel. Esitlusel toimunud debatist võttis osa üle 50 inimese, sealhulgas esindajad Euroopa 
Komisjonist, Euroopa Parlamendist ja kodanikuühiskonnast.

• 19. märtsil korraldas Keskus Tallinnas, Euroopa Liidu Majas NOCRE kohtumise. NOCRE on ECRE 
regionaalvõrgustik, mis hõlmab endas Põhjamaade, Baltikumi ning Ukraina kolmanda sektori 
organisatsioone, mis tegelevad pagulasküsimustega.

• Keskuse juhataja Kari Käsper osales, 25. märtsil Justiitsministeeriumis nõupidamisel, kus käsitleti 
kohtuotsustes inimeste nimede avalikustamise teemat. Ministeerium tegi ettepaneku võtta isikuandmete 
avaldamise osa eelnõust välja, et see laiemas ringis läbi arutada.

• Viinis toimus 10.-11. aprillil Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 7. põhiõiguste platvormi kohtumine (7th 
Fundamntal Rights Platform meeting). Kohtumisel osales ligikaudu 200 inimest 28-st riigist. Eesti 
Inimõiguste Keskust esindas seal meie õigusekspert Anni Säär.

• 24.- 25. märtsil toimus Tallinnas rahvusvaheline ekspertfoorum „Inimkaubandus: värbamine, tuvastamine ja 
ohvriabi”, mille� eesmärk on tõsta osavõtjate teadlikkust, kompetentsi ja tugevdada spetsialistide 
võrgustikku Läänemere piirkonnas. Eesti Inimõiguste Keskust esindas foorumil õigusekspert Anni Säär.

• 8. kuni 11. maini toimus Bukarestis Rumeenia MTÜ-de ühisüritus ONGFest, kus oli oma osa ka 
organisatsioonidel Eestist, Leedust, Poolast, Ungarist, Norrast ning Portugalist. Inimõiguste keskust 
esindas festivalil Ann Väljataga. ONG on lühend sõnaühendist organizaţie neguvernamentală, mis nagu 
arvata võib tähendab rumeenia keeles tähendab vabakonda või MTÜ-d.

• 10. juunil kohtusid võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed sotsiaalministri, Helmen Kütiga,� et arutada 
ministriga võimalikke koostööpunkte oma sihtide saavutamisel. Võrgustiku eesmärk on� aidata kaasa 
võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele vabaühenduste omavahelise koostöö kaudu.

• 20. – 21. juunil toimus Euroopa rassismivastase võrgustiku (ENAR) üldkoosolek, kus kinnitati eelneva 
aasta tegevus- ja finantsaruanne ning valiti kolm uut juhatuse liiget. Üldkoosolekuga koos toimus ka 
Euroopa rassismivastane konverents, kus oli peateemaks paremäärmuslus poliitikas. Eesti Inimõiguste 
Keskust esindas Marianne Meiorg

• Eesti Inimõiguste Keskus kohtus juuli esimesel päeval justiitsminister Andres Anveltiga ning arutas temaga 
mitmeid inimõiguste alaseid küsimusi. Kohtumisel arutati võimalusi, kuidas keskus võiks olla kaasatud 
ministeeriumi valdkonna töös. Jutuks tuli menetluses olev kooseluseadus ning lisaks räägiti olulisemate 
seaduste vene keelde tõlkimisest, vihakõne ja inimkaubandust puudutavatel teemadel ning vägivalla 
vähendamise arengukavast.
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• Keskuse töötajad külastasid juuli esimesel nädalal Poolas tegutsevat Helsinki Foundation for Human 
Rights’i, et õppida sealse mõjuka inimõigusorganisatsiooni kogemusest strateegilise hagelemise alal. 
Keskusel algas sellesisuline projekt aprillis, mille esimeses faasis on plaanis õppida teiste kogemustest ja 
töötada välja strateegilise hagelemise põhimõtted.

• Pagulasprogrammi juht Kristi Toodo osales esmaspäeval Brüsselis projekti “Varajases staadiumis õigusabi 
andmine varjupaigataotlejatele” uuringu lõpparuande esitlusel. Nimetatud aruanne valmis Eesti Inimõiguste 
Keskuse, Irish Refugee Councili ja Asylum Aidi (UK) ühisprojekti raames.

• Eesti Inimõiguste Keskus, võrdõigusvoliniku kantselei � ja Eesti Puuetega Inimeste Koda oli kohal 15. 
augustil Arvamusfestivalil inimõiguste teemalaval arutlemas inimõiguste arusaama, inimeste võrdväärsuse 
ja võrdsete võimaluste üle tänapäeva Eestis.

• 20.-22. augustini korraldasime koos Eesti NATO Ühinguga ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli võrdse 
kohtlemise teemal.

• 27. augustil toimunud Riigikogu arvamusseminaril “Kooseluseaduse tahud ja teravikud”, esines 
ettekandega ka keskuse võrdse kohtlemise programmi juht, Marianne Meiorg.

• 29. augustil kohtusid Marianne Meiorg ja Kelly Grossthal� Soome organisatsiooniga Laste põhiõigused 
(Lasten perusoikeudet) ja Eesti Lastekaitse Liiduga, et�arutada ühist projektiideed.

• 10.-12. septembril toimus Tallinnas� kolmas konverents, mis koondas vaimse tervise spetsialiste ja muid 
huvilisi. Avakõnega esines konverentsil keskuse võrdse kohtlemise ekspert Marianne Meiorg, kes andis 
lühikese ülevaate Eesti võrdse kohtlemise alasest olukorrast ja seadusnadlusest. Samuti käsitles ta 
valdkonna tulevikuplaane.

• 29.-30. septembril toimus Euroopa õiguse akadeemia (The Academy of European Law) kahepäevane 
koolitus-seminar võrdset kohtlemist puudutavate direktiivide ja kohtupraktika teemal, kus inimõiguste 
keskust esindas meie võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal.

• Keskuse pagulasprogrammi juht Kristi Toodo osales 16. oktoobril Brüsselis�ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ameti (UNHCR)� ja pagulasorganisatsioonide konsultatsioonil, mis toimus�Euroopa Põgenike ja Pagulaste 
Nõukogu (ECRE)�aastakonverentsi raames.

• Keskuse juhataja Kari Käsper ning pagulasvaldkonna õigusekspert Kristi Toodo külastasid eelmisel 
nädalal�ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR)�Stockholmi kontorit, et arutada koostöövõimalusi 
aastal 2015.

• Oktoobri keskel toimus Itaalias Trento ülikoolis konverents “Rights on the�move – Rainbow families in 
Europe”, kus vaadeldi õiguslikke võimalusi ja� takistusi, millega vikerkaarepered Euroopa õigusruumis 
kokku puutuvad.� Keskuse poolt osalesid konverentsil võrdse kohtlemise eksperdid Marianne Meiorg ja 
Kelly Grossthal.

• Keskuse juhataja Kari Käsper osales oktoobris Pariisis kahel mitmekesisuse juhtimisele pühendatud 
konverentsil. Üks neist oli pühendatud kümne aasta möödumisele esimese mitmekesisuse kokkuleppe 
sõlmimisest Prantsusmaal ja teine keskendus etnilise päritolu ja töökeskkonna seostele.

• Inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kadi Viik osales koos sotsiaalkaitseminister Helmen Kütiga 
oktoobris Roomas aset leidnud ministrite kohtumisel ja konverentsil “Gender Equality in Europe: Unfinished 
Business? – Taking stock 20 years after the Beijing Platform for Action”.
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• Oktoobri lõpus toimus Brüsselis neljas Euroopa Liidu kodanikuühiskonna platvorm inimkaubanduse vastu 
(EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings). Ainsa Eesti organisatsioonina esindas 
inimõiguste keskust üritusel varjupaigataotlejate õiguskliiniku õigusekspert Anni Säär.

• Inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise programmi juht Marianne Meiorg osales 14. novembril ohvrite 
õiguste teemalisel konverentsil Dublinis. Konverentsi korraldasid Victim’s Rights Alliance ja JUSTICIA 
võrgustik, mille liige on ka Eesti Inimõiguste Keskus.

• Inimõiguste keskuse pagulasprogrammi juht Kristi Toodo osales 14. novembril Dublinis projekti “Varajases 
staadiumis õigusabi andmine varjupaigataotlejatele” (Early Legal Advice for Protection Applicants) 
lõppseminaril ettekandega sellise õigusabi andmise väljakutsetest ja võimalustest Eestis.

• Novembri alguses käis pagulaskliiniku õigusekspert Anni Säär Brüsselis Euroopa rassismivastase 
võrgustiku (ENAR) korraldatud vihakuritegude koolitusel ning riiklike platvormi koordinaatorite koosolekul.
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Meediakajastused 
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Kajastus televisioonis ja raadios: 
• 10.01.2014 Marianne Meiorgi lühikommentaar venekeelse vähemuse olukorrast (Reporter, Kanal 2)
• 16.01.2014 Anni Sääre Eesti varjupaigapoliitika alane intervjuu (Kuku raadio)
• 13.02.2014 Kari Käsper vaimupuudega inimeste osalemisest tööturul (Aktuaalne Kaamera, ETV)
• 20.03.2014 Kristina Kallas: Eestis tuleks tagada pagulaste ligipääs tööturule (Aktuaalne Kaamera, ETV)
• 20.03.2014 Eesti peaks tagama pagulaste ligipääsu tööturule (Päevakaja, Vikerraadio)
• 20.03.2014 Urmas Paet varjupaiga- ja pagulaspoliitika konverentsi teemal (Kuku raadio)
• 23.03.2014 Eestis on EL-i riikide seas kõige vähem pagulasi (Aktuaalne Kaamera. Nädal, ETV)
• 29.04.2014 Hille Hinsbergi intervjuu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelvalve komitee 

asutamisest (Kuku raadio)
• 05.05.2014 Uudistesaates räägiti aastaaruande esitlusest (Seitsmesed Uudised, TV 3 )
• 05.05.2014 Uudistesaates räägiti aastaaruande esitlusest (Aktuaalne Kaamera, ETV)
• 05.05.2014 Stuudiointervjuu Kari Käsperiga avaldatud inimõiguste aruande teemal (Tallinna TV)
• 05.05.2014 Eesti inimõiguste aruanne: venekeelsel elanikkonnal ei ole valitsuses piisavalt esindajaid 

(Tallinna TV)
• 05.05.2014 Kari Käsper rääkis Janek Lutsu saates inimõiguste aastaaruandest (Raadio 2)
• 05.05.2014 Kari Käsper rääkis saates “Uudis+” Eesti inimõiguste olukorrast (Vikerraadio)
• 05.05.2014 Kristi Rekandi intervjuu inimõiguste aastaaruande teemal (Kuku raadio)
• 05.05.2014 Kari Käsperi intervjuu inimõiguste aastaaruande teemal (Kuku raadio)
• 07.05.2014 Saade inimõiguste aastaaruande teemal (Vahetund Postimehega, Kuku raadio)
• 28.05.2014 Saade sooneutraalsest kooseluseadusest (Fookus, Tudeng.tv)
• 06.06.2014 Uudistesaates räägiti võrdse kohtlemise konverentsist (Seitsmesed Uudised, TV 3)
• 06.06.2014 Uudistesaates räägiti võrdse kohtlemise konverentsist (Tallinna TV)
• 06.06.2014 Stuudiointervjuu Kelly Grossthaliga võrdse kohtlemise konverentsi teemal (Kuku raadio)
• 18.08.2014 Tugikeskus võttis eestkostjate teadmata dokumendile allkirja puudega klientidelt (Aktuaalne 

Kaamera, ETV)
• 18.08.2014 Детям с расстройствами психики предложили подписать согласие на коллективный 
отпуск работников опорного центра (Актуальная камера, ETV)%

• 27.08.2014 Intervjuu Marianne Meioruga kooseluseaduse arvamusseminaril (Päevakaja, Vikerraadio)
• 09.09.2014 Uudistesaates räägiti avaldatud uuringust inimeste hoiakutest LGBT inimeste suhtes (Tallinna 

TV)
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• 09.09.2014 Intervjuu Kari Käsperiga avaldatud uuringu kohta hoiakutset LGBT inimeste suhtes (Kuku 
raadio)

• 09.09.2014 Intervjuu Kari Käsperiga avaldatud uuringu kohta hoiakutest lesbide, geide, biseksuaalsete ja 
transsooliste (LGBT) inimeste suhtes (Uudis+, Vikerraadio)

• 07.10.2014 Päevateemasid kommenteerivad Marianne Meiorg ja Tarmo Jüristo (Terevisioon, ETV)
• 12.10.2014 Guantanamost vabanemist ootavad 149 kinnipeetavat (Aktuaalne Kaamera. Nädal, ETV)
• 16.10.2014 Kari Käsper ja Kelly Grossthal rääkisid puuetega inimestest tööturul (Huvitaja, Vikerraadio)
• 27.11.2014 Eesti Inimõiguste Keskus: puuetega inimeste asju tuleb otsustada nende endi osalusel 

(Tallinna TV)
• 05.12.2014 Kari Käsper SAPTK-ile Aadu Luukase missioonipreemia andmisest (Nädala tegija, Kuku 

raadio)
• 05.12.2014 Kari Käsperi intervjuu SAPTK-ile Aadu Luukase missioonipreemia andmisest (Raadioekspress, 

Kuku raadio)

Kajastus paber- ja onlinemeedias 
• 22.01.2014 Anni Säär: milleks meile pagulased? (Postimees)
• 23.01.2014 Aafriklased ja aasialased illegaalidena Eesti kagupiiril – mida otsimas? (LõunaLeht)
• 23.01.2014 Kari Käsper: Valimisõigus ei ole privileeg (Eesti Päevaleht)
• 13.02.2014 Kari Käsper: Pigem Star Trek kui näljamängud (Sirp)
• 06.03.2014 Sass Henno võtaks põgenikud Ukrainast oma tiiva alla (Valgamaalane)
• 20.03.2014 Välisminister Urmas Paet: immigratsioonisurve Euroopale on kasvav (Delfi)
• 21.03.2014 Еврокомиссар: Эстония могла бы принять хотя бы пару сирийских беженцев (RusDelfi)%
• 21.03.2014 Volinik Malmström: Eestigi võiks ehk paar Süüria pagulast vastu võtta (Eesti Päevaleht)
• 25.03.2014 Nasta Pino: Kelle eest me õieti kaitset vajame? (Õhtuleht)
• 26.03.2014 Eero Janson: Eesti suudaks põgenikke ümber asustada, vaja on vaid tahet (ERR)
• 28.03.2014 Kari Käsper: puuetega laste eraldamine ei ole lahendus (Postimees)
• 19.04.2014 Kollane maja hoiab väikest Vao küla elus (Postimees)
• 22.04.2014 Valimiste valvurid hakkavad europarlamendi kampaaniaid jälgima (Postimees)
• 26.04.2014 Автобус, который идет в никуда (DzD)%
• 03.05.2014 Зачем нам новый закон: в Эстонии тысячи пар живут без официальной регистрации 
брака (Delfi)%

• 05.05.2014 Рекомендации Центра по правам человека: переводить законы на русский язык и 
разрешить двойное гражданство (ERR)%

• 05.05.2014 За год число ходатаев об убежище в Эстонии выросло на 20% (RusDelfi)%
• 05.05.2014 За год число ходатайств об убежище в Эстонии выросло на 20% (ERR)%
• 05.05.2014 Правозащитник: во время выборов партии Эстонии используют ненависть и 
противопоставление (RusDelfi)%

• 05.05.2014 Inimõiguste keskus: Eesti peaks lubama pagulaste kohtlemise sõltumatut uurimist (Delfi)
• 05.05.2014 Aruanne: Eestis pööratakse järjest rohkem rõhku vähemuste õiguste tagamisele (ERR)
• 05.05.2014 Правозащитники: иногда принуждение в психиатрических клиниках можно считать 
пытками (R,#Ι∀5ϑΚ%

• 05.05.2014 Värske inimõiguste aruande järgi on Eestis probleeme vihakõne ja rahvuspõhist vastandamist 
kasutavate valimiskampaaniatega (Delfi)

• 05.05.2014 Inimõiguste eksperdid: hooldus- ja psühhiaatriahaiglates tohiks patsiente ohjeldada ainult 
järelevalve all (Delfi)

• 05.05.2014 Inimõiguste keskuse juht: vähemustel ei ole valitsuses piisavalt häälekandjaid (Postimees)
• 06.05.2014 Eesti (Põhjarannik)
• 06.05.2014 Liis Valk: varjupaigataotlustest rääkides ei ole aastad vennad (Postimees)
• 06.05.2014 PPA komisjoni otsus võib mõjutada varjupaiga taotluste rahuldamist (ERR)
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• 06.05.2014 С правами человека в ЭР по-прежнему есть проблемы (Postimees rus)%
• 06.05.2014 Эстония удовлетворила 7 ходатайств об убежище (Severnoje PobereΛ3∀Κ%
• 06.05.2014 Inimõiguste keskus peab vajalikuks piirimonitooringu lubamist (Meie Maa)
• 06.05.2014 С правами человека в ЭР по-прежнему есть проблемы (Postimees rus)%
• 06.05.2014 PPA komisjon vähendas pagulaste arvu Eestis (Postimees)
• 07.05.2014 Lugeja: homokooselu seadustamine annab väära sõnumi (Delfi)
• 07.05.2014 Marian Männi: karmavõlg (Postimees)
• 08.05.2014 Alaealist kaitseb seksiostu keeld (Õpetajate Leht)
• 08.05.2014 Центр по правам человека рекомендует (Narvskaja Gazeta)%
• 10.05.2014 Ott Karulin: “Parem varblane peos kui tuvi katusel!” ehk Küüniline lõimumiskava (Sirp)
• 11.05.2014 Автобус, который идет в никуда (DzD)%
• 14.05.2014 Oбратите внимание! (MK-Estonia)%
• 19.05.2014 “Столица”: надо пахать не «русское инфополе”, а политику гражданства (Postimees rus)%
• 19.05.2014 Риски безопасности: ищи в другом месте (Stolitsa)%
• 19.05.2014 Palju poleemikat tekitanud kooseluseaduse lõpphääletus lükkub sügisesse (Eesti Päevaleht)
• 30.05.2014 Kari Käsper: “Inimõigused ja poliitkorrektsus (Sirp)
• 03.06.2014 Presidendivastuvõtulgi käinud pime tüdruk töövarjuks ei kõlba? (Õhtuleht)
• 04.06.2014 Языковое “всплытие” (MK- Estonia)%
• 04.06.2014 Kari Käsper: Infovabaduse kuldaja ohtusid ei tohi eirata (Eesti Päevaleht)
• 06.06.2014 Ekspert: Eesti seadusandlus kohtleb vähemusgruppe erinevalt (ERR)
• 09.06.2014 Что новое правительство сделает для русских? (RusDelfi)%
• 12.06.2014 Inimõigused on ka sõna-, väljendus- ja ühinemisvabadus (Sirp)
• 17.06.2014 Inimõiguste Keskus: riik peaks puudega inimeste palkamisel eeskujuks olema (Postimees)
• 19.06.2014 Фонд интеграции поддержал проекты в области защиты прав человека (Postimees rus)%
• 20.06.2014 Eesti inimõiguslane: surmahirm sunnib mujalt Euroopasse põgenema (Delfi)
• 20.06.2014 Inimõiguste keskuse juht: pagulased ei otsi Euroopast ilusat elu (Postimees)
• 24.07.2014 Head aega, haletsus (Sirp)
• 31.07.2014 “Ma tulen teiega! Palun võtke see koer ära. Aiaa! Aiaa…” (Õhtuleht)
• 18.08.2014 Tugikeskus võttis puudega klientidelt allkirja eestkostjate teadmata (Õhtuleht)
• 27.08.2014 Pärnakas Kristina Papsejeva seisab vähemuste eest (Pärnu Postimees)
• 09.09.2014 Eestis elavate inimeste seas lokkab jätkuvalt sallimatus homode suhtes (Õhtuleht)
• 09.09.2014 Üle poole Eesti elanikest ei pea homoseksuaalsust vastuvõetavaks (Lääne Elu)
• 09.09.2014 Eesti elanike arvamus geidest on muutunud radikaalsemaks (Postimees)
• 09.09.2014 Graafikud: inimeste suhtumine homoseksuaalsusesse on muutunud negatiivsemaks (ERR)
• 09.09.2014 Uuring: Eesti inimesed ei salli endiselt homosid (Delfi)
• 10.09.2014 Pooli vanemaid häiriks geist või lesbist õpetaja (Postimees)
• 10.09.2014 Omasooiharus on Eestis paljudele vastuvõetamatu (Sakala)
• 12.09.2014 Colombia sadamalinnas võitlevad Liblikad naiste väärkohtlemise vastu (Eesti Päevaleht)
• 12.09.2014 Inimõiguste keskus: kooseluseadus on samasooliste vanematega kasvavate laste huvides 

(Delfi)
• 13.09.2014 Kas Eestis oleks võimalik homoseksuaalsetel pallimängijatel draamata kapist välja tulla? 

(Õhtuleht)
• 16.09.2014 Advokaadibüroo hinnangul ei ole riigikogul pädevust kooseluseadust praegusel kujul vastu 

võtta (Eesti Päevaleht)
• 01.10.2014 Организации: закон о сожительстве защищает права детей (ERR)%
• 01.10.2014 Organisatsioonid: kooseluseadus kaitseb laste õigusi (ERR)
• 02.10.2014 Организации: закон о сожительстве защищает права детей (Severnoje PobereΛ3∀Κ%
• 05.10.2014 Marianne Meiorg: samasooliste paaride lapsed ei erine kuidagi (Postimees)
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• 06.10.2014 Центр по правам человека: некоторые плакаты на митинге в защиту семьи разжигали 
ненависть (RusDelfi)%

• 06.10.2014 Inimõiguste keskus: osa eilse meeleavalduse plakatitest läks üle piiri ja õhutas vaenu (Delfi)
• 07.10.2014 Kooseluseadus ei ole homoseadus (Eesti Päevaleht)
• 07.10.2014 Juhtkiri: Kommentaarideta (Virumaa Teataja)
• 09.10.2014 Центр по правам человека: Закон о сожительстве – шаг к толерантному обществу 

(Postimees rus)%
• 10.10.2014 Kaks otsustavat häält riigikogus: kooseluseadus läks läbi 40 : 38 (Eesti Päevaleht)
• 16.10.2014 Emal võib olla habe ja isal kleit (Maaleht)
• 31.10.2014 Monika Silvet: Aidakem ukrainlasi (Äripäev)
• 11.2014 Kari Käsper: Eesti mõttetu kodanikuühiskond (MaksuMaksja)
• 11.11.2014 Kelly Grossthal: pehmo on uus seksikas (Postimees)
• 12.11.2014 Kari Käsper: Eesti mõttetu kodanikuühiskond (Postimees)
• 14.11.2014 Kari Käsper: Eesti mõttetu kodanikuühiskond (Hiiu Leht)
• 20.11.2014 Prostitutsiooni saavad ohjeldada poliitikud (Järva Teataja)
• 27.11.2014 Eesti Inimõiguste Keskus: puuetega inimeste asju tuleb otsustada nende endi osalusel (ERR)
• 05.12.2014 Eesti Inimõiguste Keskus: missioonipreemia pole enam sama (Õhtuleht)
• 05.12.2014 Inimõiguste keskus taunib missioonipreemia andmist Vooglaiu sihtasutusele: nad 

mobiliseerisid suure rahvahulga alusetult hirmu külvates (Delfi)
• 05.12.2014 Sotside neoliberaalne manifest (Sirp)
• 06.12.2014 Ero Liivik: kartellierakondade ideoloogia on üha sarnasem (Postimees)
• 06.12.2014 Inimõiguste keskus taunib SAPTK premeerimist (Õhtuleht)
• 10.12.2014 Jüri Pino: Inimõigus püksis (Meie maa)
• 13.12.2014 Kadi Viik: autoteed on valgustatud, aga kergliiklusteel ei ole ühtki lampi (Õhtuleht)
• 21.12.2014 Juhtkiri | Kooseluseaduse tuules panka valima (Õhtuleht)
• 21.12.2014 Swedbanki annetus Aadu Luukase sihtasutusele tekitab paljudes pahameelt (Õhtuleht)
• 21.12.2014 Swedbanki annetus Aadu Luukase sihtasutusele tekitab paljudes pahameelt (Delfi)
• 29.12.2014 Rahvasaadikud peavad katuseraha ebamõistlikuks (Eesti Päevaleht)
• 30.12.2014 Suured sõnameistrid 2014: kõnekaimad tsitaadid Postimehes (Postimees)
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Personal 

2014. aastal oli EIKis seitse täistööajaga töökohta, arvuliselt oli töötajaid rohkem (ca 12), sest paljud neist 
töötasid paindlikult, osalise tööajaga. EIK’i  tiimiga liitus uus kommunikatsioonijuht Johannes Merilai, 
pagulasprogrammi raames õigusekspert Monika Silvet ning assistent Kaja Seppi.

2014. aastal töölepinguga tööl olnud töötajad: Merle Albrant (võrdse kohtlemise ekspert, Võrdse Kohtlemise 
Võrgustiku projektijuht), Kelly Grossthal (võrdse kohtlemise ekspert, Teadlikuse tõstmine võrdsest 
kohtlemisest projektijuht), Kari Käsper (juhataja, Strateegilise hagelemise projektijuht), Marianne Meiorg 
(võrdse kohtlemise programmijuht), Johannes Merilai (kommunikatsioonijuht), Christina Rannit 
(raamatupidaja), Egert Rünne (finantsjuht ja projektide Tadžikistani vabakonna võimestamine läbi võrdse 
kohtlemise edendamise, Inimõiguste olukorra edendamine Eestis 2014, Annetuste kogumine ja vabatahtlike 
kaasamine inimõiguste kaitseks, Inimõiguste Aruanne 2013 projektijuht), Kaja Seppi (assistent), Anni Säär 
(õigusekspert pagulasprogrammis), Kristi Toodo (pagulasprogrammi juht), Kadi Viik ja Monika Silvet. 

Lisaks töölepinguga töötavatele töötajatele pakkusid oma ekspertiisi aasta jooksul veel ka 
käsunduslepinguga töötajad: Grete Anton, Julia Kovalenko-Djagileva, Triin Üksvärav, Kristina Papsjeva ja 
Kaja Leppik.

Keskust aitasid aasta jooksul ka mitmed vabatahtlikud: Lana Kaplovic, Julia Kozik, Ramona Muljar, Artur 
Shindyapin ja Joel Hirv.
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Hinnang tegevusele 

Hinnang tegevusele perioodil on suurepärane. Oleme 2014. aastaga saavutanud olulisi tulemusi ning 
liikunud uuele tasandile. Panustasime oluliselt rohkem oma inimestesse ning laiendasime tegevust 
välismaal. Samuti julgesime võtta rohkem sõna ja suurendada seeläbi oma mõju.

Samas on jätkuvalt on murettekitav projektipõhise rahastuse äärmiselt suur osakaal, mis on suur risk 
Keskuse tegevuse jätkusuutlikkusele, paindlikkusele kui ka sõltumatusele, samuti takistab see operatiivset 
reageerimist huvikaitse alastele väljakutsetele, mis vähendab tegevuse mõjusust. Seega tuleb täiendavate 
rahastusallikate leidmisele järgmistel aastatel erilist tähelepanu pöörata, et vähendada rahastuse 
vähenemisest tulenevaid riske. 

Mitmekordistada tuleb ka panust liitlaste leidmiseks ja mobiliseerimiseks.

Kari Käsper

juhataja
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 57 169 63 919 2

Nõuded ja ettemaksed 52 602 7 211 3

Kokku käibevara 109 771 71 130  

Kokku varad 109 771 71 130  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 29 094 14 267 4/5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 74 811 52 122 6

Kokku lühiajalised kohustused 103 905 66 389  

Kokku kohustused 103 905 66 389  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 728 4 237  

Aruandeaasta tulem 1 125 491  

Kokku netovara 5 866 4 741  

Kokku kohustused ja netovara 109 771 71 130  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 248 613 246 364 6/7

Muud tulud 1 095 0  

Kokku tulud 249 708 246 364  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -246 780 -245 584 6

Mitmesugused tegevuskulud -1 803 -226  

Muud kulud 0 -63  

Kokku kulud -248 583 -245 873  

Põhitegevuse tulem 1 125 491  

Aruandeaasta tulem 1 125 491  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 125 491  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -45 391 -6 277 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 14 827 -13 587 5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

269 036 223 707 6

Kokku rahavood põhitegevusest 239 597 204 334 6

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-246 347 -254 910  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -246 347 -254 910 6

Kokku rahavood -6 750 -50 576  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 63 919 114 495  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 750 -50 576  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 57 169 63 919 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 13 4 237 4 250

Aruandeaasta tulem 491 491

31.12.2013 13 4 728 4 741

Aruandeaasta tulem 1 125 1 125

31.12.2014 13 5 853 5 866
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Alates 01.01.2013 muutusid kohustuslikeks muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Sihtasutuse
raamatupidamisarvestust mõjutavad muudatused RTJ 12-s Valitsusepoolne abi.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 01.jaanuarist  31.detsembrini.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse, bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes, pangakontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,
mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud
sisulised tingimus
ed on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena

Tulud
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud
sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud,
kajastatakse bilansis kohustusena

Seotud osapooled
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Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
1. asutajaid
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 57 169 63 919

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa
nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Ostjatelt laekumata
arved

0 0  

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 220 2 220 4

Muud nõuded 49 005 49 005  

Ettemaksed 1 377 1 377  

Muud makstud
ettemaksed

1 377 1 377  

Kokku nõuded ja
ettemaksed

52 602 52 602  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa
nr

Nõuded ostjate vastu 3 366 3 366  

Ostjatelt laekumata
arved

3 366 3 366  

Nõuded seotud osapoolte
vastu

2 474 2 474  

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

22 22 4

Ettemaksed 804 804  

Muud makstud
ettemaksed

804 804  

Ettemaksed aruandvatele
isikutele

207 207  

Üüri deposiit 338 338  

Kokku nõuded ja
ettemaksed

7 211 7 211  

Muud nõuded summas 49 005 eur on 2015 aastal laekuvad sihtfinantseeritud projektide tulud 2014 aastal tehtud kulude katteks.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 308 2 733

Sotsiaalmaks 4 112 4 723

Kohustuslik kogumispension 209 146

Töötuskindlustusmaksed 374 429

Ettemaksukonto jääk 2 220  22  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 220 7 003 22 8 031

Vt  Lisa 3 ja 5

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 6 143 6 143  

Võlad töövõtjatele 11 610 11 610  

Maksuvõlad 7 003 7 003 4

Muud võlad 3 873 3 873  

Muud viitvõlad 3 873 3 873  

Võlad aruandvatele isikutele 465 465  

Kokku võlad ja ettemaksed 29 094 29 094  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 050 1 050  

Võlad töövõtjatele 3 521 3 521  

Maksuvõlad 8 031 8 031 4

Muud võlad 1 200 1 200  

Muud viitvõlad 1 200 1 200  

Võlad aruandvatele isikutele 465 465  

Kokku võlad ja ettemaksed 14 267 14 267  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Siseministeerium 14 -14 0

Avatud Eesti Fond 12 767 36 680 -9 086 -40 324 37

EPIM 4 983 -4 000 983

FRA 4 640 19 622 -22 758 1 504

ILGA 6 924 997 -7 921 0

KM Inimõiguste aruanne 2012 301 1 400 -240 -1 461 0

KM tegevtoetus 6/370 1 474 -344 1 130

Pagulasfond 2011 20 362 55 540 -75 901 1

Pagulasfond 2012 /258 31 860 20 593 -52 453 0

Pagulasfond 2010 331 331

KM Inimõiguste aruanne 2013 7 779 -6 329 1 450

Pagulasfond 2012/363 43 646 43 646

KM tegevtoetus 6/917 24 738 -24 622 116

HVVP 8 917 -8 917 0

MISA 560 560

VOM 2 904 -540 2 364

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

83 325 223 707 -9 326 -245 584 52 122

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

83 325 223 707 -9 326 -245 584 52 122
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 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond 37 5 503 -17 5 523

EPIM 983 1 693 -1 475 1 201

FRA 1 504 27 389 -7 639 21 254

KM tegevtoetus 6/370 1 130 0 -187 943

Pagulasfond 2010 332 75 0 407

KM Inimõiguste aruanne 2013 1 450 3 904 -5 354 0

Pagulasfond 2012/363 43 646 17 894 -55 890 5 650

KM tegevtoetus 6/917 116 -116 0

HVVP 0 2 202 -2 202 0

Pagulasfond 2012 /258 0 492 492

MISA 560 9 918 -9 991 487

VOM 2 364 -22 -2 342 0

AKT 14 0 34 695 -19 606 15 089

HMNS 0 50 000 -47 599 2 401

KRKE 0 4 000 -3 400 600

KYSK 0 8 034 -6 024 2 010

NATO 0 1 200 -768 432

PIK 0 5 000 -4 114 886

STHE 0 35 977 -23 664 12 313

TTÜ 0 3 444 -3 444

UNHCR 0 16 795 -16 795

USA 14 0 1 351 -1 034 317

VKV 0 39 470 -34 664 4 806

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

52 122 269 036 -22 -246 325 74 811

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

52 122 269 036 -22 -246 325 74 811

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Tulemiaruandes kokku  summas 246 780 eur on sihfinatseerimise arvelt tehtud
kulud summas 246 325 eur ja muude tulude arvelt tehtud projektide ülekulud summas 455 eur. 

Projektide otsesed kulud sisaldavad ka tööjõu kulusid.

vt lisa 7 ja 8

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 246 325 245 584 6

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 2 288 780  

Kokku annetused ja toetused 248 613 246 364  



33

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2014 2013 Lisa nr

Rahaline annetus 248 613 246 364  

Kokku annetused ja toetused 248 613 246 364  

vt. lisa 6

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Palgakulu 114 022 103 323  

Sotsiaalmaksud 38 491 35 422  

Kokku tööjõukulud 152 513 138 745  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

152 513 138 745 6

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 5  

vt lisa 6

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

  

 2014 2013

Arvestatud tasu 7 056 8 156
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014, nimetatud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 24 kuni 33.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis
on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/
Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485
ANTIMAR Audiitorid OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 195
A.Lauteri 5, Tallinn 10114, Harjumaa
13.08.2015
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