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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

Sissejuhatus 

2015.	 aasta	 oli	 ühiskonnas	 turbulentne,	 kooseluseaduse	 vastutvõtmisele	 järgnenud	 paanika	 asendus	

pagulashirmuga,	 mis	 tekitas	 ühiskonnas	 radikaliseerumise	 ning	 võõraviha	 ilmingud.	 Seega	 on	 sõltumatu	

inimõiguste	organisatsiooni	roll	üha	tähtsam,	et	kõigi	inimeste	õigused	oleksid	Ees≅s	kaitstud.		

Inimõiguste	 keskuse	 jaoks	oli	 2015.	 aasta	märksõnaks	muutused.	Paljud	projek≅d	 said	edukalt	 lõpetatud,	

samu≅	 tuli	 eΧe	 ootamatuseid,	 näiteks	 varjupaigataotlejate	 õiguskliiniku	 ootamatu	 sulgemine.	 Samal	 ajal	

tulid	Keskuse	≅iva	alla	kampaania	“erinevus	rikastab”	ning	Ees≅	mitmekesisuse	kokkulepe	-	mis	 laiendasid	

meie	tegevust	veelgi.	

Aasta	 teisel	 poolel	 lahkusid	 end	 täiendama	 nii	 Keskuse	 juhataja	 Kari	 Käsper	 kui	 ka	 võrdse	 kohtlemise	

programmi	juht	Marianne	Meiorg.	Samas	suu≅s	Keskus	strateegiliselt	edasi	töötada	ning	ka	uusi	eesmärke	

seada,	mis	näitab	meie	tugevust.	

2015.	aastal	 töötasime	välja	 ja	võtsime	vastuse	 Inimõiguste	Keskuse	uue	strateegia,	mille	abil	 lõhume	ära	

seni	Keskuse	tööd	takistanud	“silotornid”	erinevate	programmide	vahel	ning	ühendame	kõik	oma	jõud,	et	

leida	 toetajaid	 ning	 kaasata	 vabatahtlikke	 ning	 olla	 oma	 põhitegevuse	 rahastamisel	 aastaks	 2020	 riigist	

sõltumatu.		

Egert	Rünne	

juhataja	kt  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Tegevused 

Võrdse kohtlemise võrgustik  

Võrdse kohtlemise võrgustik jätkas 2015. aastal võrgustiku tugevdamist ning laiendamist.  Võrgustikuga 

liitusid 2015. aastal uued organisatsioonid: Eesti Patsientide Esindusühing, Lastekaitse Liit, MTÜ SEKY.

Võrgustik arendas koostööd poliitikakujundajatega ning ministeeriumitega. EIK ja võrgustiku liikmed osalesid 

Heaolu arengukava 2016-2023 juhtkomitee töös. 2015. aastal loodi Riigikogu juurde Võrdse kohtlemise 

toetusrühm, mida juhib Yoko Alender Reformierakonnast. Võrgustik ja toetusrühm kohtusid mitmeid kordi 

arutamaks võrdse kohtlemise valdkonnaga seonduvaid arenguid ühiskonnas, sh seadusandlikke arenguid. 

Võrgustik jätkas koostööd Sotsiaalministeeriumiga seoses Võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu 

väljatöötamiskavatsusega. Võrgustik võttis avalikult sõna ühiskonnas üha enam aset leidva vihakõne teemal 

teisest rahvusest inimeste vastu, samuti ebavõrdse kohtlemise teemadel. Võrgustiku liikmete kaudu on 

võrdse kohtlemise alast informatsiooni edastatud erinevatele haavatavatele sihtgruppidele ning tõstetud 

liikmete oma kompetentsi võrdse kohtlemise valdkonnas.

Võrdse kohtlemise võrgustik tegi pärast valimisi koalitsiooniläbirääkimisi pidavatele erakondadele kolm 

konkreetset ettepanekut ühiskonna toimetuleku ja sotsiaalse sidususe parandamiseks. 

Üheksandal	detsembril	kohtusid	võrdse	kohtlemise	võrgus≅ku	ja	parlamendi	võrdse	kohtlemise	toetusrüh-

ma	 liikmed	 Riigikogus	 võrdõigusvolinik	 Liisa-Ly	 Pakostaga.	 Kohtumise	 eesmärgiks	 oli	 saada	 ülevaade	 uue	

voliniku	plaanidest	ja	arutada	koostöövõimalusi.	

Võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed on Eesti Patsientide Esindusühing, SEKY, Tallinna Inimõiguste 

Infokeskus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti LGBT Ühing, Eesti 

Puuetega Inimeste Koda, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja Eesti Inimõiguste Keskus.

Võrgustiku tööd toetasid 2015. aastal EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel 

ning sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.
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Strateegiline hagelemine võrdse kohtlemise valdkonnas 

Strateegilise	hagelemise	tegevuse	raames	tegele≅	võrdse	kohtlemise	kaasustes	2015.	aastal	37	 juhtumiga,	

ühe	kaasusega	mindi	kohtusse.	

Samu≅	korralda≅	erinevaid	koolitusi,	et	omandada	teadmisi	ning	suurendada	koostööd	juris≅dega:	

• 24.	september	2015	-	koolitus	tsiviilkohtumenetluses	menetluskulude,	nende	jagamise	ja	riigi	menetlusabi	

teemadel,	keskendudes	diskrimineerimiskaasustele.	Koolitajaks	Harju	maakohtu	kohtunik	Meelis	Eerik.		

• 15.	 oktoober	 2015	 –	 seminar	 riigikogus	 koos	 riigikogu	 võrdse	 kohtlemise	 toetusrühmaga.	 Käsitletud	

teemad:	üldine	olukord	võrdse	kohtlemise	valdkonnas,	kooseluseadus	ning	infovahetus.		

• 19.	november	2015	 -	diskrimineerimisvaidluste	koolitus	 juris≅dele,	advokaa≅dele	 ja	võrdse	koht-	 lemise	

valdkonnas	tegutsevatele	kodanikuühenduste	töötajatele.	

Strateegilise	hagelemise	tööd	toetasid	2015.	aastal	EMP	toetuste	Vabaühenduste	Fond	Avatud	Ees≅	

Fondi	vahendusel	ning	sotsiaalministeerium	läbi	Hasartmängumaksu	Nõukogu.	

Tadžikistani vabakonna võimestamine läbi võrdse kohtlemise edendamise 

2015.	 aastal	 lõpetas	 Inimõiguste	 Keskus	 edukalt	 oma	 esimese	 arengukoostöö	 projek≅.	 Projek≅	

eesmärgiks	oli	aidata	kaasa	demokraatlike	väärtuste	ja	võrdse	kohtlemise	põhimõΧe	edendamisele	

ja	 levikule	 Tadžikistanis,	mis	 omakorda	 parandaks	 naiste	 olukorda	 ning	 toetaks	 soolist	 võrdõigus-

likkust.		

Projek≅	 esimeseks	 tegevuseks	 oli	 kuue	 Tadžikistani	 vabakonna	 esindaja	 õppereis	 Ees≅sse,	 kus	

omanda≅	 Ees≅	 vabaühenduste	 ja	 riigiasutuste	 kogemusi.	 Õppereis	 toimus	 ajavahemikul	

18.-25.10.2014,	 osalejad	 said	 teadmised	 demokraatlikust	 ühiskonnast	 ning	 võrdse	 kohtlemise	

printsiibist.	 Peale	 õppereisi	 kaardista≅	 nii	 koolitusvajadused	 kui	 ka	 koolitust	 vajavad	 organisat-

sioonid	Tadžikistanis	ning	haka≅	välja	 töötama	materjale.	Viis	Ees≅	eksper≅	olid	õppereisil	Tadžik-

istanis	 1.-9.	 aprillini	 2015.	 aastal.	 Seal	 kohtu≅	 nii	 erinevate	 valitsus	 kui	 valitsusväliste	 organisat-
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sioonidega	ning	viidi	läbi	kolm	seminari.	Õppereisi	lõppedes	valmisid	võrdse	kohtlemise	materjalid	

Tadžikistani	vabakonnale	ning	veebileht	nooremale	generatsioonile.		

Arengukoostöö	projek≅	toetas	välisministeerium.	

Võrdne kohtlemine töökeskkonnas 

Projek≅	 käigus	 tööta≅	 välja	 koolitusmaterjal	 tööandjatele,	 mis	 aitab	 edendada	 võrdset	 kohtlemist	

töökeskkonnas.	 Lisaks	 kogu≅	 Ees≅	 tööandjatelt	 juba	 kasutusel	 olevaid	 parimaid	 prak≅kaid	 võrdse	 ko-

htlemise	edendamisel.	Materjalide	koostamisel	arvesta≅	erinevate	personalitöö-	 ja	organisatsioonikultuuri	

valdkondade	aspek≅dega,	nagu	näiteks	värbamine,	edutamine,	väärtused,	konflik≅de	lahendamine.		Projek-

≅	lõpus	toimus	juhendmaterjali	tutvustus	selle	prak≅lise	kasutamise	teemal,	 läbiviijateks	Ees≅	Inimõiguste	

Keskuse	ja	mitmekesisuse	valdkonna	eksperdid.		Sellele	on	eessõna	kirjutanud	eΧevõtlusminister	Liisa	Oviir.	

Projek≅	rahastas	Euroopa	rassismivastane	võrgus≅k	(ENAR).	

Afrofoobia uuring 

Ees≅	 Inimõiguste	 Keskus	 uuris	 Euroopa	 rassismivastase	 võrgus≅ku	 tellimusel	 afrofoobia	 ilminguid	 Ees≅s.	

Uuringu	fookuses	oli	rassism	Aafrika	päritolu	ja	mustanahaliste	inimeste	vastu	ehk	afrofoobia.	Kõik	uuringus	

osalenud	 Ees≅	 mustanahalised	 on	 kogenud	 rassivihast	 ajendatud	 solvamist.	 Enamas≅	 kogetakse	 seda	

avalikus	ruumis	ning	töökaaslastega	ei	ole	uuringus	osalenud	inimestel	olnud	kordagi	probleeme.	Täismahus	

uuringuga	saab	tutvuda	Euroopa	rassismivastase	võrgus≅ku	veebilehel.	

Projek≅	rahastas	Euroopa	rassismivastane	võrgus≅k	(ENAR).	

Töö-, pere- ja eraelu tasakaal võrdsete võimaluste tagajana tööturul 

2015.	aasta	lõpul	alustasime	projek≅ga,	mille	eesmärgiks	on	tuua	Ees≅	tööandjaid	koondava	mitmekesisuse	

kokkuleppe	tegevustesse	ja	strateegiasse	töö-,	pere-	ja	eraelu	tasakaalu	ühitamise	temaa≅ka.	Projek≅	käigus	

valmib	 strateegia,	 kas	 ja	 kuidas	 kokkuleppe	 võrgus≅kus	 teemat	 edendada,	 kuidas	 ja	 mis	 mahus	 teha	

koostööd	 teiste	 organisatsioonidega,	 kellel	 on	 selles	 valdkonnas	 juba	 märkimisväärne	 kogemus	 ja	

teadmistepagas.	

Projek≅	raames	täiendatakse	mitmekesisuse	valdkonnas	tegutsevate	eΧevõtete	kõige	olulisemat	tööriista	–

	 mitmekesisuse	 plaani	 –	 töö-,	 pere-	 ja	 eraelu	 tasakaalu	 valdkonna	 lisamisega	 ning	 toimub	 koolitus	

mitmekesisuse	nõustajatele.		

Projekti rahastas Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm „Sooline 

võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“.

EIGEnet 

2014.	aasta	lõpust	on	Ees≅	Inimõiguste	Keskus	eksper≅isikeskuseks	Euroopa	Soolise	Võrdõiguslikkuse	Ins≅-

tuudile	(European	Ins≅tute	for	Gender	Equality	–	EIGE).	Keskuse	ülesandeks	on	reageerida	EIGE	tellimustele	
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erinevates	eluvaldkondades	ning	anda	kvaliteetset	teavet	olukorra	kohta	Ees≅s.	2015.	aastal	täide≅	kaks	

tellimust.	Uuri≅	avalikus	taristus	tehtud	kulutuste	kasulikkust	soolisele	võrdõiguslikkusele	ning	toimeta≅	

Pekingi	Tegevusplatvormiga	seotud	dokumente.	

Mitmekesisuse kokkulepe 

Mitmekesisuse	 kokkulepe	 algata≅	

2012.	 aastal	 Tallinna	 Tehnikaülikooli	

õiguse	 ins≅tuudi	 ja	 esimesena	 liitunud	

17	 eΧevõΧe	 poolt.	 2015.	 aasta	 mais	 hakkas	 Ees≅	

Inimõiguste	Keskus	Mitmekesisuse	kokkulepet	koordineerima,	eelnevalt	haldas	

kokkulepet	Tallinna	Tehnikaülikool.	Mitmekesisuse	kokkulepe	on	vabatahtlik	kokkulepe,	millega	

liitudes	kinnitab	eΧevõte	või	avaliku	sektori	organisatsioon,	et	hindab	mitmekesisuse	põhimõΧeid	nii	oma	

töötajate	kui	klien≅de	seas	ning	kohtleb	neid	võrdselt.	Kokkuleppega	liitunud	organisatsioonid	moodustavad	

kogukonna,	et	ühiselt	jagada	kogemusi	ja	edendada	võrdse	kohtlemise	teemat	nii	enda	organisatsioonis	kui	

ühiskonnas	 laiemalt.	 Lisaks	 iga-aastasele	 pidulikule	 kokkuleppega	 liitumise	 tseremooniale	 toimuvad	

prak≅lised	 töötoad,	 kus	 eΧevõΧed	 saavad	 kodumaiseid	 ja	 välismaiseid	 kogemusi	 jagada	 ning	 nendest	

õppida.	

Ees≅	 Inimõiguste	 Keskus,	 Ees≅	 mitmekesisuse	 kokkulepe,	 Tallinna	 Tehnikaülikool	 ja	 Suurbritannia	 Suur-

saatkond	Ees≅s	korraldasid	 	3.	märtsil	Tallinnas	konverentsi	eelarvamuste,	mitmekesisuse	 ja	eduka	organ-

isatsiooni	seoste	teemal.	

15.	 aprillil	 toimus	 üle-ees≅line	 mitmekesisuse	 päev,	 millega	 pöörasime	 tähelepanu	 mitmekesisuse	 väär-

tustele	ning	iga	inimese	tähtsusele	ja	erakordsusele.	Seda	nii	organisatsioonis	kui	ühiskonnas	laiemalt.	

Ees≅	Inimõiguste	Keskus	ja	“Erinevus	rikastab”	korraldasid	24.	ja	29.	aprillil	koolituspäevad	avalikule	sekto-

rile.	 Koolituste	 eesmärgiks	 oli	 anda	 ülevaade	 võrdse	 kohtlemise	 põhimõΧest	 ning	 rääkida	mitmekesisuse	

juh≅mise	spetsiifikast	avalikus	sektoris.		

Ees≅	mitmekesisuse	kokkuleppe	liikmed	ja	maakondlike	arenduskeskuste	eΧevõtluskonsultandid	viibisid	27.-

29.	aprillil	õppevisiidil	Odenses	ja	Kopenhaagenis,	et	ammutada	infot	ja	ideid,	kuidas	Taanis	mitmekesisuse	

edendamisega	tegeletakse.		

11.-12.	 juunil	 kogunesid	 Helsingis	 Euroopa	 mitmekesisuse	 kokkulepete	 esindajad,	 et	 vahetada	 kogemusi	

ning	teha	plaane	tulevikuks.	Ees≅	Inimõiguste	Keskust	esindas	Marianne	Meiorg.	

11.	detsembril	allkirjastasid	kaheksa	uut	liitujat	Ees≅	mitmekesisuse	kokkuleppe,	mis	ühendab	nüüd	juba	68	

mitmekesisust	ja	võrdse	kohtlemise	põhimõtet	austavat	organisatsiooni	ja	ärieΧevõtet.	2015.	aasta	liitujad	

olid	 AdCash,	 Ees≅	 Puuetega	 Inimeste	 Koda,	 Kultuuriministeerium,	MTÜ	Helpific,	 SEB	 Pank,	 Sotsiaalminis-

teerium,	Teater	NO99	ja	TransferWise.	
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Varjupaigataotlejate õiguskliinik 

Projek≅	 üldeesmärk	 oli	 häs≅toimiva,	 kiire	 ja	 kvaliteetse	 varjupaigamenetluse	 tagamisele	 kaasaaitamine,	

eelkõige	 varjupaigataotlejatele	 kvaliteetse	 ja	 asjatundliku	 õigusabi	 käΧesaadavuse	 ja	 vajadusel	 ka	 kohtus	

esindatuse	tagamine.	

Ees≅	 Inimõiguste	Keskus	 jätkas	varjupaigataotlejatele	õigusabi	andmist	 	2015.	aasta	esimesel	poolel.	 Läbi	

pagulaste	õiguskliiniku	on	jaanuar-juuni	2015	saanud	nõustamist	seoses	varjupaigamenetlusega	102	isikut.	

102st	isikust	5	otsustasid	pärast	nõustamist	varjupaika	miΧe	paluda.	

102st	varjupaigataotlejast,	kes	said	õigusabi	2015.	aastal,	tulid	57	taotlejat	üle	2014	aastast.	

102	varjupaigataotlejast:	

• 11	sai	rahvusvahelise	kaitse	(7	pagulase	staatuse	ja	4	täiendava	kaitse),	

• 8	varjupaigataotlejat	lahkusid	riigist	omavoliliselt	(haldusmenetluse/	halduskohtumenetluse	ajal),	

• 14	juhul	oli	tegemist	lühinõustamistega	(probleemipõhiste	nõustamistega)	-	käidi	lühikesel	nõus-

tamisel,	nõustamine	toimus	vajadusepõhiselt	ning	ilma	volikirjata),	

• 4	juhul	saade≅	PPA	otsus	halduskohtu	poolt	PPAsse	uuele	läbivaatamisele,	

• 5	nõustamise	puhul	oli	tegemist	dublini	kaasusega,	

• 23	 juhul	 taotles	 esindaja	 peale	 nega≅ivset	 otsust	 või	 varjupaigamenetluseks	 varjupaigataotle-

jatele	 riigi	 õigusabi,	 mis	 taotlejatele	 ka	 määra≅.	 Lapsed	 olid	 märgitud	 emade	 riigi	 õigusabi	

taotlusesse,	kuna	vanemad	vajavad	ka	õigusabi	oma	laste	esindamisel	varjupaigamenetluses/koh-

tus.	

• ülejäänud	varjupaigataotlejad	ei	avaldanud	soovi	peale	EIK	pagulaste	õigukliiniku	tegevuse	lõppu	

riigi	õigusabi	 taotleda	ning	nende	varjupaigamenetlused	on	PPA-s	pooleli.	Seega	 taotletakse	va-

jadusel	tasuta	riigi	õigusabi	hiljem.	
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Nõustamist	said	 inimesed	järgnevatest	riikidest:	5	Albaaniast	(sh	3	 last),	3	Alžeeriast,	1	Beninist,	4	

Egiptusest,	2	Elevandiluurannikult,	4	Guineast,	1	Eritreast,	2	Indiast,	1	Iraagist,	2	Kamerunist,	1	Ku-

ubalt,	 1	 Kongost,	 2	Malilt,	 3	 Nigeeriast,	 23	 Sudaanist,	 13	 Süüriast	 (sh	 1	 naine	 ja	 3	 last,	 kes	 tulid	

Ees≅sse	perekonna	taasühendamise	läbi),	1	Togost,	2	Valgeve-	nest,	3	Venemaalt	ning	28	Ukrainast	

(sh	7	last).	

Ees≅	Inimõiguste	Keskus	on	kaevanud	mitmeid	varjupaigataotlejate	kinnipidamisi	edasi	ning	2015.	

aasta	 esimeses	 pooles	 avalikustas	 Riigikohus	 halduskolleegiumi	 kohtumäärused	 kahe	 val-

gevenelasest	 varjupaigataotleja	 ja	 ühe	 süürlasest	 varjupaigataotleja	 kinnipidamiskeskusesse	

paigutamise	suhtes.	

EIK	 pagulaste	 õiguskliiniku	 töösse	 oli	 kaasatud	 mitu	 vabatahtlikku	 ja	 prak≅kan≅.	 Prak≅kan≅dena	

alustasid	tööd	6	TTÜ	tudengit.	Vaatamata	kasvavale	varjupaigataotlejate	 ja	seega	ka	õigusabi	vaja-

vate	isikute	arvule,	suu≅s	EIK	projek≅meeskond	koos	vabatahtlike	ja	prak≅kan≅dega	nõustada	kõiki	

isikuid,	kes	EIK	poole	nõustamise	ning	esindamise	sooviga	pöördusid.		

Kuu	enne	projek≅perioodi	 lõppu	 teatas	 siseministeerium	ootamatult,	 et	 loobub	koostööst	 Inimõi-

guste	 Keskusega.	 Seega	 lõpetas	 pagulaste	 õiguskliinik	 sellisel	 kujul	 oma	 tegevuse	 2015.	 aasta	 30.	

juunil.	Aastatel	2011	-	2015	nõustasid	Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	juris≅d	üle	400	inimese.	

Nelja	aasta	jooksul	oleme	nõustanud	70%	nendest,	kes	on	Ees≅st	selle	aja	jooksul	varjupaika	otsin-

ud.	Meie	tegevuse	tulemusel:	

• Inimesed,	kes	viibivad	varjupaigamenetluse	ajal	kinnipidamiskeskuses,	ei	pea	enam	seal	viibitud	

aja	eest	tasu	maksma.	Käisime	selle	kaasusega	läbi	kõik	kohtuastmed.	

• Andsime	oma	panuse,	et	seadust	muudetakse	nii,	et	kõigilt	varjupaigataotlejatelt	ei	võeta	enam	

automaatselt	 vabadust.	Osalesime	mitmel	 Riigikogu	 põhiseaduskomisjoni	 istungil,	 et	 oma	 tööst	

tulenevaid	kitsaskoh≅	selgitada.	

• Riigi	õigusabi	antakse	meie	tegevuse	tulemusel	enamikele	varjupaigataotlejatele.	

• Aitasime	 lõpetada	prak≅ka,	mille	kohaselt	varjupaigataotlejaid	karistatakse	ebakorrapärase	piiri-

ületuse	eest.	

• Tõstatasime	pidevalt	 Illuka	varjupaigataotlejate	vastuvõtukeskuse	asukoha	ebasobivuse	problee-

mi,	mille	tulemusel	2014.	aastast	asub	vastuvõtukeskus	Vaol	ning	sellest	tulenevalt	on	paranenud	

nii	teenuste	kvaliteet	kui	olme≅ngimused.		

Lisainfot	kliiniku	sulgemisest	leiab	meie	kodulehelt.	

Õiguskliinikut	rahasta≅	Euroopa	Pagulasfondi	ja	EV	Siseministeeriumi	poolt.	

Laialdasem õigusabi varjupaigataotlejatele 

Ees≅	Inimõiguste	Keskus	alustas	2014.	aasta	1.	juulist	varjupaigataotlejatele	laialdasema	õigusabi	osutamise	

pilootprojek≅	läbiviimist	koostöös	ÜRO	Pagulaste	Ülemvoliniku	Ame≅ga	(UNHCR).	Muuhulgas	on	pilootpro-

jek≅	eesmärgiks	kohtuprak≅ka	muutmine	 läbi	strateegilise	hagelemise.	Projekt	 jätkus	ka	2015.	aastal	ning	

koostöö	süvenes	laiemaks.	
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2015.	 aastal	 nõusta≅	projek≅	 raames	71	 varjupaigataotlejat,	 nendest	24ga	mindi	 strateegilise	hagelemise	

raames	edasi	kohtusse.	Üks	juhtum	oli	staatuse	määramise	kohta,	neli	juhtumit	olid	territooriumile	ligipääsu	

suhtes	ning	19	olid	kinnipidamismenetlused.	

Strateegilist	hagelemist	pagulasvaldkonnas	rahastas	2015.	aastal	Ühinenud	Rahvaste	Organisatsiooni	Pagu-

laste	Ülemvoliniku	Amet	(UNHCR).	

Pagulasorganisatsioonide ümarlaud 

Pagulasorganisatsioonide	 ümarlauda	 kuulub	 4	 organisatsiooni:	 Ees≅	 Inimõiguste	 Keskus,	 Ees≅	 Pagulasabi,	

Johannes	 Mihkelsoni	 Keskus	 ja	 Rahvusvaheline	 Migratsiooniorganisatsioon.	 Ümarlaud	 alustas	 tegevust	

2012.	aasta		jaanuaris.	Aasta	jooksul	kogunes	ümarlaud	neli	korda.	

Aruanne “Inimõigused Eestis 2014 - 2015”  

Koondades	 kokku	 olulisemad	 sündmused	 inimõiguste	 valdkonnas,	 on	 aruanne	 kujunenud	 oluliseks	

teenäitajaks	inimõigustega	tegelevatele	organisatsioonidele	ja	ins≅tutsioonidele	Ees≅s,	aga	ka	väljaspool.	

	

Ees≅	 Inimõiguste	 Keskus	 esitles	 10.	 detsembril	

(rahvusvahelisel	 inimõiguste	 päeval)	 aruannet	

“Inimõigused	 Ees≅s	 2014-2015”,	 mis	 käsitles	 Ees≅s	

viimastel	 aastatel	 toimunud	 olulisemaid	 inimõiguste	

alaseid	arenguid.		

Aruandes	 lei≅,	 et	 Ees≅	 on	 inimõiguste	 tagamisega	

üldiselt	 häs≅	 hakkama	 saanud,	 arvestades	 pingelist	

olukorda	 maailmas.	 Kooseluseaduse	 vastuvõtmine,	

automaatne	 kodakondsus	 kodakondsuseta	

alaealistele	 ja	pagulaste	ümberjaotamises	osalemine	

on	 konkreetsed	 edusammud,	 millest	 võidab	 kogu	

meie	ühiskond.		

Samas	 pole	 suudetud	 piisava	 tõsidusega	

reageerida	 rassistlikule	 vaenu	 õhutamisele	 ja	

võõravihast	≅ngitud	vägivalla	levikule.	Meid	pani	

muretsema	 populistliku	 polii≅ka	 levik,	 mis	

vastandab	 erinevaid	 ühiskonnagruppe	 ning	

seostab	 neid	 ebaõiglaselt	 ohtudega,	 olgu	

sihtmärgiks	 siis	 ees≅venelased,	 LGBTI	 inimesed	

või	islamiusulised.		

Aruande	 koostamist	 ja	 avaldamist	 toetasid	

Integratsiooni	 ja	 Migratsiooni	 Sihtasutus	 Meie	

Inimesed,	 Kultuuriministeerium,	 Hollandi	

Suursaatkond	ja	Inimõiguste	Keskuse	annetajad.	
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Annetustegevus ja toetajate 

kaasamine 

2015.	 aastal	 alustasime	 suuremat	 toetajate	

kaasamist,	 et	 neid	 ühistel	 eesmärkidel	 panustama	

mo≅veerida.	 Aasta	 alguses	 avasime	 ainulaadse	

annetuskeskonna	anneta.humanrights.ee,	kus	igaüks	

saab	 lihtsalt	 inimõigutse	 keskuse	 tööd	 toetada	 nii	

rahaliselt	kui	vabatahtliku	tööga.	Samu≅	oleme	edasi	

“Ma	armastan	 aidata”	 keskkonnas,	 kus	 samu≅	 saab	

meie	tegevust	toetada.	

2015.	 aastal	 panustas	 kokku	 üle	 15	 inimese	

vabatahtlikuna	 Inimõiguste	 keskuse	 arengusse,	

kokku	 teh≅	 vabatahtlikku	 tööd	 600	 tunni	 ulatuses.	

Läbi	 selle	 on	 aidatud	 varjupaigataotlejaid,	

diskrimineerimise	 ohvreid	 kui	 ka	 tervet	 Ees≅	

elukeskkonda,	et	kõigi	õigused	oleks	kaitstud.	

Inimõiguste	Keskuse	tegevussuutlikkuse	tõstmisel	on	

oluline	 roll	 annetustel	 ning	 aastast	 aastasse	 tuleb	

nene	 kogumahtu	 tõsta,	 et	 Keskuse	 tegevus	 poleks	

haavatav	projek≅põhise	töö	tõΧu.		

2015.	 aastal	 annetas	 Inimõiguste	

Keskusele	 ning	 toetas	 meie	 tööd	 üle	

kaheksakümne	 erineva	 inimese,	 kes	

annetasid	kogumahus	4800	eurot.	Oleme	

suutnud	 2015.	 aastal	 koguda	 annetusi	

poole	 rohkem,	 kui	 eelnevatel	 aastatel.	

Samu≅	 on	 kasvanud	 püsiannetajate	 arv	

üle	kahe	korra.		

Tänu	 annetustele	 oleme	 näiteks	 suutnud	

pakkuda	 nõustamisteenust	 kümnele	

varjupaigataotlejale..	
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Muu tegevus 

Tallinna	 Ülikooli	 Pedagoogiline	 Seminar	 korraldas	 16.-22.	 veebruaril	 esmakordselt	 teemanädala	 “Inimõi-

gused	noorsootöös”,	kus	Inimõiguste	Keskus	ak≅ivselt	osales.	

17.-19.	 veebruarini	 toimus	 Budapes≅s	 laste	 inimõigusi	 käsitleva	 projek≅	 „Unlocking	 Children’s	 Rights:	

Strengthening	the	Capacity	of	Professionals	in	the	EU	to	Fulfil	the	Rights	of	Vulnerable	Children“	avasemi-

nar,	kus	Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	poolt	osales	Kelly	Grossthal.	

Riiigkogu	 valimistel	 valiku	 tegemise	 lihtsustamiseks	 analüüsisid	 Ees≅	 Inimõiguste	 Keskuse	 eksperdid	 kan-

dideerivate	erakondade	inimõigustealaseid	seisukoh≅.	

Koostöös	 Tallinna	 Tehnikaülikooli	 õiguse	 ins≅tuudiga	 korraldas	 Inimõiguste	 keskus	 24.	 märtsil	 LGBT	

teemalise	 akadeemilise	 seminari.	 Seminari	 eesmärk	oli	 läbi	 teadustööde	uurida,	 kuidas	Euroopa	 integrat-

siooni	eesmärk	on	mõjutanud	suhtumist	ja	polii≅kaid	(sh	seaduseid)	LGBT	inimeste	suhtes	Kesk-	ja	Ida-Eu-

roopa	riikides?	On	heakskiit	tulnud	vaid	polii≅liselt	eliidilt	 ja	tegelik	huvi	võrdsuse	saavutamiseks	puudub?	

Kes	on	LGBT	õiguste	laiendamise	peamised	pooldajad	ja	vastased?	

TTÜ	õiguse	ins≅tuut	ja	Ees≅	Inimõiguste	Keskus	korraldasid	16.	–	27.	märtsil	teavituskampaania,	mis	julgus-

tas	märkama	erinevate	inimeste	panust	organisatsiooni	edus.		

26.-27.	märtsil	toimus	Brüsselis	seminar	kinnipidamiskeskuste	monitoorimise	kohta	(Workshop	on	Monitor-

ing	 Immigra2on	 Deten2on),	 kus	 mitmete	 valitsusväliste	 organisatsioonide	 liikmed	 jagasid	 kogemusi	 ning	

prak≅kat.	Inimõiguste	keskust	esindas	õigusekspert	Anni	Säär.		

10.-11.	aprillil	 toimus	Rootsi	 linnas	Uppsalas	kahepäevane	seminar,	mille	korraldas	Bal2c	Sea	Network	on	

Migra2on	Issues	(Saksamaa).	Seminaril	keskendu≅	Dublini	määrusele,	selle	mõjude	ja	vigade	tutvustamisele	

ning	arutamisele.	Ees≅	Inimõiguste	Keskust	esindas	pagulasprogrammi	õigusekspert	Anni	Säär.	

12.	 juunil	 esitle≅	 Tallinnas	 uuringut,	 mis	 käsitleb	 laste	 õigusi	 ja	 nende	 kohtlemist	 kohtu-	 ja	 kohtueelses	

menetluses.	2012.	aastal	küsitlesid	Bal≅	Uuringute	Ins≅tuudi,	Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	ja	Polii≅kauuringute	

Keskuse	Praxis	eksperdid	viitkümmet	prak≅kut	(kohtunikud,	prokurörid,	advokaadid,	politseiametnikud,	sot-

siaal-	 ja	 lastekaitsetöötajad,	 kohtutõlgid),	 et	uurida	nende	kogemusi	 ja	 tähelepanekuid	 laste	olukorrast	 ja	

kohtlemisest	neid	puudutavate	menetluste	käigus.	

21.-	22.	mail	 toimus	Brüsselis	viies	Euroopa	Liidu	kodanikuühiskonna	platvorm	inimkaubanduse	vastu,	kus	

inimõiguste	keskuse	poolt	osales	õigusekspert	Anni	Säär.		
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Riigikogu	Euroopa	Liidu	asjade	komisjon	pidas	avaliku	kuulamise	Euroopa	rände	tegevuskava	teemal.	Sõna	

said	 migratsiooniekspert	 Uku	 Särekanno,	 Ees≅	 Pagulasabi	 juht	 Eero	 Janson	 ja	 Ees≅	 Inimõiguste	 Keskuse	

juhataja	Kari	Käsper.		

15.-16.	juunil	toimus	Kõue	mõisas	Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	tänavune	strateegiaseminar,	kus	meie	töötajad	

ja	nõukogu	liikmed	analüüsisid	keskuse	senist	tegevust	ning	arutasid	pikemaajalisi	eesmärke.		

26.-27.	 juunil	 toimus	Brüsselis	 iga-aastane	Euroopa	rassismivastase	võrgus≅ku	(European	Network	Against	

Racism	–	ENAR)	üldkoosolek,	kus	inimõiguste	keskust	esindas	Marianne	Meiorg.	

Tartus	 toimus	 augus≅s	 noorsootöö	 väärtuste	 teemaline	 seminar,	mille	 eesmärgiks	 oli	 tekitada	 arutelu	 in-

imõiguste,	 võrdsete	 võimaluste	 ja	 väärtuste	 teemal	 laiemalt.	 Ees≅	 Inimõiguste	 Keskuse	 poolt	 lõid	

seminaril	esinejatena	kaasa	Marianne	Meiorg	ja	Kelly	Grossthal.	

24.	 septembril	 toimus	 Inimõiguste	Keskuse	poolt	 korraldatud	koolitus	 tsiviilkohtumenetluses	menetlusku-

lude,	 nende	 jagamise	 ja	 riigi	 menetlusabi	 teemadel.	 Koolitusel	 keskendu≅	 eelkõige	 viimaste	 aastate	 ko-

htuprak≅kale	ja	arengutele.	

5.	septembril	külastasid	Ees≅	LGBT	Ühingut	Soome	LGBT	organisatsiooni	Seta	esindajad,	kellega	aruta≅	Ees≅	

ja	Soome	olukorda,	 jaga≅	kogemusi	 ja	aruta≅	koostöövõimalusi.	Lisaks	Geikristlaste	Kogule	tutvustas	Ees≅	

Inimõiguste	Keskuse	võrdse	kohtlemise	ekspert	Kelly	Grossthal	soomlastele	keskuse	tegemisi	ning	viimase	

aja	inimõiguste	alaseid	arenguid	Ees≅s.		

15.	septembril	toimus	Tallinnas	Lastekaitsetöötajate	XVI	kogemusseminar,	mis	keskendus	lapse	huvidele	ja	

õigustele	nii	kohtumenetluses	kui	lastekaitsevaldkonnas	laiemalt.	Keskuse	võrdse				kohtlemise	ekspert	Kelly	

Grossthal	 tutvustas	osalejatele	uuringut	“Lapsesõbralik	õigusemõistmine	–	spetsialis≅de	seisukohad	 ja	ko-

gemused”,	mida	Ees≅	Inimõiguste	Keskus	koostöös	PRAXISe	ja	Bal≅	Uuringute	Ins≅tuudiga	läbi	viis.	

Keskuse	õigusekspert	Anni	Säär	käis	koos	teiste	Naisjuris≅de	Liidu	liikmetega	12.	septembril	toimunud	Viim-

si	turvalisuse	päeval	tasuta	nõustamas.		

Keskuse	 pagulasprogrammi	 juht	 Kris≅	 Toodo	 kohtus	 Prantsuse	 Suursaatkonnas	 Territoriaalse	 Võrdsuse	

Peakomissariaadi	Euroopa	asjade	missiooni	 juhataja	Florence	Clermont-Broullet’i	 ja	deposii≅de	 ja	hoiuste	

kassa	 Basse	 –	 Normandie	 regiooni	 juhataja	 Isabelle	 Saffrey’ga,	 kes	 viibisid	 Ees≅s	 Prantsuse	 riikliku	 hal-

duskõrgkooli	 (Ecole	na≅onale	d’administra≅on)	kõrgema	Euroopa	õpingutsükli	 raames,	et	kohtuda	migrat-

siooni-	ning	pagulasvaldkonnaga	kokkupuutuvate	isikutega.	

Keskuse	 võrdse	 kohtlemise	 nõustaja	Merle	Albrant	 osales	 15.	 septembril	 Brüsselis	 toimunud	 Jus≅cia	 võr-

gus≅ku	 kohtumisel.	 Võrgus≅k	 ühendab	 19	 organisatsiooni	 17	 Euroopa	 riigist,	 millest	 enamik	 tegeleb	 Eu-

roopa	kriminaalõiguse,	menetlusõiguse	ja	ohvrite	õigustega.	

Keskuse	 võrdse	 kohtlemise	 ekspert	 Kelly	 Grossthal	 koolitas	 Ees≅	 LGBT	 Ühingu	 kutsel	 noorsootöötajaid.	

Rakveres	toimunud	“Kaasava	noorsootöö	sügiskoolis”	olid	jutuks	inimõigused	ja	võrdse	kohtlemise	teema.		
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Oktoobri	keskel	 toimus	Haagis	Hollandis	ECRE	 (European	Council	on	Refugees	and	Exiles)	40.	 juubeliaasta	

aastakonverents.	Inimõiguste	keskust	esindas	meie	pagulasvaldkonna	juht	Kris≅	Toodo.		

Ees≅	 Inimõiguste	 Keskus	 korraldas	 19.	 novembril	 tasuta	 koolituse	 personalijuh≅dele,	 juris≅dele,	 ad-

vokaa≅dele	ja	võrdse	kohtlemise	valdkonnas	tegutsevatele	kodanikuühendustele.	Koolitus	käsitles	kahe	vi-

imase	aasta	võrdse	kohtlemise	valdkonna	arenguid.	

29.	oktoobril	kohtusid	Stockholmis	UNHCR-i	Bal≅kumi	koostööpartnerid,	kellega	aruta≅	läbiviidud	projekte	

ning	edasist	koostööd.	Ees≅	Inimõiguste	Keskust	esindas	kohtumisel	Anni	Säär.	

Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	juhataja	kohusetäitja	Egert	Rünne	ning	pagulasprogrammi	juht	Kris≅	Toodo	koh-

tusid	10.	novembril	Kris≅ine	Lions	klubi	liikmetega.		

Oktoobris	toimus	Pariisis	konverents	„Beyond	the	business	case	for	diversity:	Using	ethnic	diversity	as	a	case	

in	 point“,	 mille	 peakorraldajateks	 olid	 L’oreal	 ja	 Euroopa	 rassismi	 vastu	 võitlemise	 võrgus≅k.	 Inimõiguste	

Keskust	esindas	Kelly	Grossthal.	

27.	oktoobril	 toimus	Riias	Bal≅maade	esimene	 inimõiguste	hariduse	teemaline	konverents.	Seal	tutvusta≅	

erinevaid	inimõiguste	haridust	edendavaid	initsia≅ive	nii	meie	regioonist	kui	üle	Euroopa.	Ees≅	üldist	oluko-

rda	ja	väljakutseid	tutvustas	endine	võrdõigusvolinik	Mari-Liis	Sepper.	Ees≅	Inimõiguste	Keskuse	erinevatest	

eΧevõtmistest	tegi	eΧekande	keskuse	võrdse	kohtlemise	ekspert	Kelly	Grossthal.		

Inimõiguste	keskuse	juhataja	kt	Egert	Rünne	ja	õigusekspert	Anni	Säär	rääkisid	2.	detsembril	Rapla	Täiskas-

vanute	Gümnaasiumis	pagulastest.	

4.	detsembril	rääkis	õigusekspert	Anni	Säär	Paide	Gümnaasiumis	pagulastest.	

8.	ja	11.	detsembril	rääkis	õigusekspert	Anni	Säär	Jakob	Westholmi	Gümnaasiumis	pagulastest.	

15.	detsembril	osales	 Inimõiguste	Keskuse	 juhataja	kohusetäitja	Egert	Rünne	Kodanikuühiskonna	Sihtkapi-

tali	poolt	organiseeritud	üritusel,	kus	tutvusta≅	annetuskeskkonda.		
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Meediakajastused 

Keskuse	meediakajastus	oli	2015.	aastal	ulatuslik	ja	omas	valdkonnas	silmapaistev.	Meediatööd	koordineeris	

kommunikatsioonispetsialist	ning	see	toimus	vastavalt	keskuse	kommunikatsioonistrateegiale.	Keskus	saa≅s	

möödunud	aastal	välja	6	pressiteadet	ning	andis	välja	infokirja,	mis	ilmus		40	korda.	Aasta	jooksult	külasta≅	

keskuse	 veebiplatvorme	 üle	 70	 000	 korra,	 kõige	 rohkem	 infot	 otsi≅	 pagulaste,	 kooseluseaduse	 ning	

mitmekesisuse	kokkuleppe	kohta.	

Kajastus	televisioonis	ja	raadios:	

	 •	 10.12.2015	Anni	Säär:	Ees≅s	elavaid	põgenikke	ohustab	vihakõne	(Aktuaalne	Kaamera,	ETV)	
	 •	 10.12.2015	Эксперты:	число	неэстонцев	в	госсекторе	должно	быть	больше	(Актуальная	

камера,	ETV)	
	 •	 10.12.2015	Ees≅	Inimõiguste	Keskus:	soolise	diskrimineerimisega	on	endiselt	palju	probleeme	

(Terevisioon,	ETV)	
	 •	 30.10.2015	Ekspert:	Ees≅s	on	rassismiprobleem	üsna	tõsine	(Ringvaade,	ETV)	
	 •	 15.07.2015	Võrdõigusvoliniku	ame≅ssenimetamist	kri≅seeritakse	ka	Brüsselist	(Tallinna	TV)	
	 •	 10.07.2015	Marianne	Meiorg	rääkis	Kuku	stuudios	võrdõigusvoliniku	ins≅tutsioonist	(Nädala	Tegija,	

Kuku	raadio)	
	 •	 09.07.2015	Marianne	Meiorgi	intervjuu	võrdõigusvoliniku	valimise	kohta	(Suvised	Seitsmesed,	TV3)	
	 •	 04.07.2015	Marianne	Meiorgi	intervjuu	võrdõigusvoliniku	konkursi	kohta	(Tallinna	TV)	
	 •	 18.06.2015	Uuring:	Ees≅	pole	pagulaste	jaoks	atrak≅ivne!	(Reporter,	Kanal	2)	
	 •	 02.06.2015	Kari	Käsperi	intervjuu	seoses	pagulasorganisatsioonide	avaliku	pöördumisega	peamin-

istrile	(Saade,	Kuku	raadio)	
	 •	 29.05.2015	Эксперты	пытаются	выяснить,	какие	именно	данные	были	собраны	

спецподразделением	посольства	США	в	Таллинне	(venekeelne	AK,	ETV)	
	 •	 29.05.2015	Kari	Käsperi	intervjuu	seoses	sellega,	et	USA	saatkond	jälgib	Tallinnas	salaja	inimesi	(Ak-

tuaalne	Kaamera,	ETV)	
	 •	 29.05.2015	DELFI	TV	debaΧ:	kuidas	toimida	pagulastega,	kes	tahavad	pidada	mitut	naist	või	kanda	

hijabi?	(Delfi)	
	 •	 28.04.2015	Kari	Käsper:	peame	ise	otsustama,	milline	riik	me	moraalselt	oleme	(Vabariigi	ko-

danikud,	ETV)	
	 •	 15.04.2015	Mitmekesisuse	päeva	kajastus	(Vremja	ja	Novos≅	Estonii,	PBK)	
	 •	 15.04.2015	Tähista≅	esimest	mitmekesisuse	päeva	Ees≅s	(Reporter,	Kanal	2)	
	 •	 15.04.2015	Kari	Käsperi	mitmekesisuse	päeva	teemaline	intervjuu	(Ingrid	Peek,	Raadio	2)	
	 •	 15.04.2015	Kari	Käsperi	mitmekesisuse	päeva	teemaline	intervjuu	(Kuku	ärataja,	Kuku	raadio)	
	 •	 24.03.2015	Anni	Sääre	Ees≅	pagulaspolii≅ka	teemaline	intervjuu	(Seitsmesed	Uudised,	TV	3)	
	 •	 03.03.2015	Kelly	Grossthal	rääkis	Kuku	hommikuprogrammis	mitmekesisusest	töökeskkonnast	

(Kuku	raadio)	
	 •	 02.02.2015	Meediarubriigis	on	külas	Kris≅	Pärn-Valdoja	ja	Kari	Käsper	(Terevisioon,	ETV)	
	 •	 27.01.2015	Kari	Käsper	võrdõigusvoliniku	kohustuste	õiguskantslerile	andmisest	(Vikerraadio)	

Kajastus	paber-	ja	onlinemeedias	

	 •	 30.12.2015	Aasta	tsitaa≅des:	pole	suu	peale	kukkunud	…	(Virumaa	Teataja)	
	 •	 30.12.2015	Uus	aasta	lubab	pagulastele	veelgi	luksuslikumaid	kortereid	(Ees≅	Ekspress)	
	 •	 28.12.2015	Kari	Käsper:	näokaΧe	kandmine	ei	välista	kohalike	tavadega	arvestamist	(Pos≅mees)	
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http://uudised.err.ee/v/eesti/44d862aa-6bc5-4b2b-b2fb-5b9cbfc2d039/anni-saar-eestis-elavaid-pogenikke-ohustab-vihakone
http://rus.err.ee/v/estonia/7f287211-ae14-42dc-9338-97158384a0eb/eksperty-chislo-neestontsev-v-gossektore-dolzhno-byt-bolshe
http://uudised.err.ee/v/eesti/c182747e-d5fa-4fe6-ba6c-2c1c25c67cc1/eesti-inimoiguste-keskus-soolise-diskrimineerimisega-on-endiselt-palju-probleeme
http://uudised.err.ee/v/eesti/3d1fa45c-6ea8-4e07-b370-15efeb5e0d2c/ekspert-eestis-on-rassismiprobleem-usna-tosine
http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudislood/4847-2015-07-10-vordoigusvolinike-katusorganisatsioon-equinet-kritiseerib-pakosta-valimist
http://media.kuku.ee/nadalategija/nadalategija20150710.mp3
http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2015/630329?autostart=true
http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudislood/4768-2015-07-04-vordoiguslikusvoliniku-ametikoht
http://www.reporter.ee/2015/06/18/uuring-eesti-pole-pagulaste-jaoks-atraktiivne/
http://podcast.kuku.ee/2015/06/02/intervjuu-2015-06-021430/
http://rus.err.ee/v/167f28eb-e456-4e4f-b781-51af185c164b
http://uudised.err.ee/v/3ed24dd5-06fb-48b5-a48d-82d972d7d2b9
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/delfi-tv-debatt-kuidas-toimida-pagulastega-kes-tahavad-pidada-mitut-naist-voi-kanda-hijabi?id=71583305
http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/vabariigi_kodanikud/videod/de7ba20b-9229-41d8-bea5-d7ae77e62dfc
http://www.reporter.ee/2015/04/15/tana-tahistati-eestis-esimest-korda-mitmekesisuse-paeva/
http://r2.err.ee/v/ingridpeek/archive/5c5ff73e-47c6-4fd9-afed-529b351e40b4
http://podcast.kuku.ee/2015/04/15/intervjuu-2015-04-150700/
http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2015/590146?autostart=true
http://podcast.kuku.ee/2015/03/03/intervjuu-2015-03-030700/
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/fc8835ea-a7ae-4f3c-b7f7-5e2dea16981e
http://heli.er.ee/uudised/5893017.mp3
http://www.virumaateataja.ee/3451163/aasta-tsitaatides-pole-suu-peale-kukkunud
http://arvamus.postimees.ee/3449581/kari-kasper-naokatte-kandmine-ei-valista-kohalike-tavadega-arvestamist


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 23.12.2015	Работающие	с	беженцами	организации:	запрет	на	ношение	хиджаба	нарушает	
права	человека	(Pos≅mees	rus)	

	 •	 23.12.2015	Работающие	с	беженцами	организации:	запрет	на	ношение	хиджаба	нарушает	
права	человека	(ERR	rus)	

	 •	 23.12.2015	Pagulasorganisatsioonid:	burkakeeld	rikub	inimõigusi,	ministeeriumi	põhjendused	ei	
pea	veΧ	(ERR)	

	 •	 22.12.2015	IRLi	ministrid	võitlevad	muslimite	näokaΧeid	keelava	seaduse	eest,	mida	pole	pagula-
sorganisatsioonidega	arutatud	ja	mida	sotsid	ei	toeta	(Ees≅	Päevaleht)	

	 •	 18.12.2015	Feminism	on	tulnud	rahva	hulka,	kuid	valitsus	ei	jõua	järele	(Sirp)	
	 •	 17.12.2015	Эксперт:	для	борьбы	со	страхом	перед	беженцами	правительство	должно	

проводить	разъяснительную	работу	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 17.12.2015	Эксперт:	для	борьбы	со	страхом	перед	беженцами	правительство	должно	

сотрудничать	с	третьим	сектором	(ERR	rus)	
	 •	 17.12.2015	Säär:	valitsus	peab	leidma	mitmekülgse	lahenduse,	mis	kummutaks	pagulastega	seotud	

hirme	(ERR)	
	 •	 17.12.2015	Eestlased	on	üha	al≅mad	hädaohus	pagulasi	vastu	võtma	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 15.12.2015	Студент	подал	в	суд	на	ТУ	из-за	дискриминации	по	национальному	признаку	(Rus-

Delfi)	
	 •	 15.12.2015	Välisdoktorant	kaebas	TÜ	rahvuselise	diskrimineerimise	pärast	kohtusse	(Pealinn)	
	 •	 15.12.2015	Tudeng	kaebas	Tartu	ülikooli	rahvuselise	diskrimineerimise	pärast	kohtusse	(Ees≅	Päe-

valeht)	
	 •	 11.12.2015	Novembrikuu	tegemised	Rapla	Täiskasvanute	Gümnaasiumis	(Rapla	Teataja)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	keskus:	võrdõigusvoliniku	nimetamist	peab	selgemaks	muutma	(Pealinn)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	keskus:	vihakõne	kriminaliseerimisega	tuleb	kiiremini	edasi	minna	(ERR)	
	 •	 10.12.2015	Эксперты:	число	неэстонцев	в	госсекторе	должно	быть	больше	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	keskus	soovitab	keelata	seksuaalteenuste	reklaamid	(Pealinn)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	aasta	aruanne:	vaenu	ja	viha	õhutamine	tuleb	muuta	karistatavaks	(Delfi)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	keskus	soovitab	vihakõne	piiramiseks	selgemaid	reegleid	(Pealinn)	
	 •	 10.12.2015	Inimõiguste	aruanne	pakub	lahendusi	vähemuste	olukorra	parandamiseks	(ERR)	
	 •	 10.12.2015	Aruanne:	Ees≅s	on	tuntavalt	rohkem	sallimatust	ja	vihakõnet	(Pos≅mees)	
	 •	 10.12.2015	Ahto	Lobjakas:	inimõiguste	teema	on	Ees≅s	kahepoolse	surve	all	(Pos≅mees)	
	 •	 10.12.2015	Mida	annab	vabatahtlik	töö?	(Naised)	
	 •	 04.12.2015	Kadri	Sikk	ja	Kaspar	Korjus:	e-Ees≅	ekspordiar≅kkel	on	vabadus	(Pos≅mees)	
	 •	 02.12.2015	Valge	rusikas	sulgeb	maailma	vaba	Ees≅	nina	ees	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 01.12.2015	Helpific:	lihtsuses	peitub	võlu!	(Sotsiaaltöö)	
	 •	 27.11.2015	Студентам-иностранцам	велят	отправляться	“Назад	в	Африку”	(Vecherka)	
	 •	 27.11.2015	Kari	Käsper:	näokaΧeid	keelustades	kordame	Lääne-Euroopas	tehtud	vigu	(Pos≅mees)	
	 •	 27.11.2015	Üliõpilasjuht:	välistudengitel	kästakse	minna	tagasi	Aafrikasse	(Pealinn)	
	 •	 27.11.2015	Harku	kinnipidamiskeskuses	nõutakse	karmi	korda	(Harju	Elu)	
	 •	 27.11.2015	Katrina	Koppel	võõravihast:	Sõim	tänaval	eskaleerub.	Sõnadest	saavad	teod	kiiremini,	

kui	karta	oskame	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 26.11.2015	HOMSES	PÄEVALEHES:	Võõraviha	on	hakanud	ohustama	Ees≅	haridustaset	(Delfi)	
	 •	 26.11.2015	Helen	Sildna:	sallivus	on	meie	riigi	tuleviku	võtmeküsimus	(Pos≅mees)	
	 •	 24.11.2015	Pagulasküsimustega	seoses	on	ähvardusi	saanud	ka	veebikonstaablid	(Pealinn)	
	 •	 23.11.2015	Pagulaste	halvustamine	viis	politsei	ridadest	lahkumiseni	(Pos≅mees)	
	 •	 22.11.2015	Põhja	prefektuuri	korrakaitsebüroo	juht	Harku	intsidendist:	analüüsime	juhtumit	ja	

teeme	sellest	edaspidiseks	tegutsemiseks	järeldused	(Delfi)	
	 •	 21.11.2015	Не	тюрьма	за	высоким	забором	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 15.11.2015	Директор	Центра	по	правам	человека	о	протесте	в	Харку:	там	нужны	не	сила	и	

принуждение,	а	переводчики	и	консультанты	(RusDelfi)	
	 •	 15.11.2015	Inimõiguste	keskuse	asejuht	Harku	juhtumist:	jõu	ja	sunni	asemel	vajavad	sealsed	kin-

nipeetavad	tõlke	ja	nõustajaid	(Delfi)	
	 •	 13.11.2015	Varjupaigataotlejad	olgu	vabaduses	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 13.11.2015	Urmas	Hännile:	Sarvikuga	sõbrunemine	nõuab	veidi	aega	(Pärnu	Pos≅mees)	
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http://rus.postimees.ee/3446303/rabotajuwie-s-bezhencami-organizacii-zapret-na-noshenie-hidzhaba-narushaet-prava-cheloveka
http://rus.err.ee/v/estonia/17d1468c-f9c8-4e7e-bb68-a382ba4d1bea/rabotayushchie-s-bezhentsami-organizatsii-zapret-na-noshenie-khidzhaba-narushaet-prava-cheloveka
http://uudised.err.ee/v/0c5f6a75-9331-414a-a396-6b9e9aeaa20c/pagulasorganisatsioonid-burkakeeld-rikub-inimoigusi-ministeeriumi-pohjendused-ei-pea-vett
http://epl.delfi.ee/news/eesti/irli-ministrid-voitlevad-muslimite-naokatteid-keelava-seaduse-eest-mida-pole-pagulasorganisatsioonidega-arutatud-ja-mida-sotsid-ei-toeta?id=73259777
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/feminism-on-tulnud-rahva-hulka-kuid-valitsus-ei-joua-jarele/
http://rus.postimees.ee/3439923/jekspert-dlja-borby-so-strahom-pered-bezhencami-pravitelstvo-dolzhno-provodit-razjasnitelnuju-rabotu
http://rus.err.ee/v/estonia/d057d0b4-5728-403b-85f1-3bb6c4fbcde1/ekspert-dlya-borby-so-strakhom-pered-bezhentsami-pravitelstvo-dolzhno-sotrudnichat-s-tretim-sektorom
http://uudised.err.ee/v/eesti/4d1f1c28-9442-4bb3-a44c-8fe12fb80bda/saar-valitsus-peab-leidma-mitmekulgse-lahenduse-mis-kummutaks-pagulastega-seotud-hirme
http://epl.delfi.ee/news/eesti/eestlased-on-uha-altimad-hadaohus-pagulasi-vastu-votma?id=73223169
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/student-podal-v-sud-na-tu-iz-za-diskriminacii-po-nacionalnomu-priznaku?id=73207819
http://www.pealinn.ee/newset/valisdoktorant-kaebas-tu-rahvuselise-diskrimineerimise-parast-kohtusse-n158992
http://epl.delfi.ee/news/eesti/tudeng-kaebas-tartu-ulikooli-rahvuselise-diskrimineerimise-parast-kohtusse?id=73203295
http://www.pealinn.ee/newset/inimoiguste-keskus-vordoigusvoliniku-nimetamist-peab-selgemaks-muutma-n158800
http://uudised.err.ee/v/eesti/c02634ab-f54b-44ff-ac89-9b1e8078f1f2/inimoiguste-keskus-vihakone-kriminaliseerimisega-tuleb-kiiremini-edasi-minna
http://rus.postimees.ee/3431537/jeksperty-chislo-nejestoncev-v-gossektore-dolzhno-byt-bolshe
http://www.pealinn.ee/newset/inimoiguste-keskus-soovitab-keelata-seksuaalteenuste-reklaamid-n158775
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/inimoiguste-aasta-aruanne-vaenu-ja-viha-ohutamine-tuleb-muuta-karistatavaks?id=73172639
http://www.pealinn.ee/newset/inimoiguste-keskus-soovitab-vihakone-piiramiseks-selgemaid-reegleid-n158761
http://uudised.err.ee/v/eesti/57e3807e-b8ee-4cd0-9daf-bc8abcf33574/inimoiguste-aruanne-pakub-lahendusi-vahemuste-olukorra-parandamiseks
http://www.postimees.ee/3430635/aruanne-eestis-on-tuntavalt-rohkem-sallimatust-ja-vihakonet
http://arvamus.postimees.ee/3430533/ahto-lobjakas-inimoiguste-teema-on-eestis-kahepoolse-surve-all
http://arvamus.postimees.ee/3424443/kadri-sikk-ja-kaspar-korjus-e-eesti-ekspordiartikkel-on-vabadus
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/valge-rusikas-sulgeb-maailma-vaba-eesti-nina-ees?id=73093031
http://www.vecherka.ee/705828/studentam-inostrancam-velyat-otpravlyatsya-nazad-v-afriku
http://arvamus.postimees.ee/3415083/kari-kasper-naokatteid-keelustades-kordame-laane-euroopas-tehtud-vigu
http://www.pealinn.ee/newset/uliopilasjuht-valistudengitel-kastakse-minna-tagasi-aafrikasse-n157927
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/katrina-koppel-vooravihast-soim-tanaval-eskaleerub-sonadest-saavad-teod-kiiremini-kui-karta-oskame?id=73053353
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/homses-paevalehes-vooraviha-on-hakanud-ohustama-eesti-haridustaset?id=73055795
http://kultuur.postimees.ee/3414421/helen-sildna-sallivus-on-meie-riigi-tuleviku-votmekusimus
http://www.pealinn.ee/newset/pagulaskusimustega-seoses-on-ahvardusi-saanud-ka-veebikonstaablid-n157725
http://pluss.postimees.ee/3407289/pagulaste-halvustamine-viis-politsei-ridadest-lahkumiseni
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pohja-prefektuuri-korrakaitseburoo-juht-harku-intsidendist-analuusime-juhtumit-ja-teeme-sellest-edaspidiseks-tegutsemiseks-jareldused?id=72965573
http://rus.postimees.ee/3406799/ne-tjurma-za-vysokim-zaborom
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/direktor-centra-po-pravam-cheloveka-o-proteste-v-harku-tam-nuzhny-ne-sila-i-prinuzhdenie-a-perevodchiki-i-konsultanty?id=72956717
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/inimoiguste-keskuse-asejuht-harku-juhtumist-jou-ja-sunni-asemel-vajavad-sealsed-kinnipeetavad-tolke-ja-noustajaid?id=72935963
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/varjupaigataotlejad-olgu-vabaduses?id=72937193
http://www.parnupostimees.ee/3396875/urmas-hannile-sarvikuga-sobrunemine-nouab-veidi-aega


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 09.11.2015	Anna	Lindpere:	vihakõne	peatamise	võimalikkusest	–	kogemused	Norrast	(Pos≅mees)	
	 •	 02.11.2015	Ees≅	inimõiguste	keskus:	rassismi	ja	afrofoobia	ilmingud	on	suvega	märgatavalt	kas-

vanud	(ERR)	
	 •	 02.11.2015	Страх	перед	ф-словом	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 31.10.2015	Madison:	liitlassõdur	kandku	solvamise	väl≅miseks	ka	vabal	ajal	vormi	(Pos≅mees)	
	 •	 30.10.2015	Эксперт:	негативное	отношение	к	людям	с	черным	цветом	кожи	за	последние	

полгода	резко	возросло	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 30.10.2015	Эксперт:	негативное	отношение	к	чернокожим	за	последние	полгода	резко	

возросло	(ERR	rus)	
	 •	 30.10.2015	Исследование:	эстонским	женщинам	часто	приходится	терпеть	расистские	

нападки,	главным	образом	в	общественном	транспорте	(RusDelfi)	
	 •	 30.10.2015	Ees≅	naised	peavad	taluma	ühistranspordis	rassis≅de	mõnitusi	(Õhtuleht)	
	 •	 30.10.2015	Uuring:	Ees≅	naised	peavad	sageli	rassis≅de	mõnitusi	taluma,	kõige	ohtlikum	koht	on	

ühistransport	(Delfi)	
	 •	 30.10.2015	Ekspert:	reisiteatmikes	on	vars≅	hoiatus	rassistlike	rünnete	eest	(Pealinn)	
	 •	 30.10.2015	Kelly	Grossthal:	ega	hea	ülikond	õiget	rassis≅	riku	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 21.10.2015	Шикануть	на	2	евро:	поездка	в	Нарву,	пять	завтраков	или	модное	пальто	(RusDelfi)	
	 •	 21.10.2015	Naispaar:	homosuhe	pole	vähem	suhe	kui	heterosuhe	(Õhtuleht)	
	 •	 15.10.2015	Курсы	программы	адаптации	(Narvskaja	Gazeta)	
	 •	 15.10.2015	Разжигание	ненависти	и	здравый	смысл	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 12.10.2015	Urmas	Reinsalu:	vihakõne	küsimust	tuleb	võΧa	terve	mõistusega	(Pos≅mees)	
	 •	 12.10.2015	Иракские	беженцы	—	об	эстонском	центре:	”Спасите,	это	тюрьма!	Мы	хотим	

свободы!”	(RusDelfi)	
	 •	 12.10.2015	Iraagi	varjupaigataotlejad	on	õuduses	Ees≅	oludest	(Õhtuleht)	
	 •	 12.10.2015	Varjupaigataotlejad	Iraagist:	kuidas	saavad	Rootsi	ja	Soome	olla	nii	head	ja	Ees≅	nii	

jube?	(Delfi)	
	 •	 09.10.2015	Открыт	интерактивный	сайт	о	беженцах	(Vecherka)	
	 •	 05.10.2015	Kari	Käsper:	minu	nägemus	soolise	võrdõiguslikkuse	ja	võrdse	kohtlemise	ins≅tutsioon-

ist	(Pos≅mees)	
	 •	 23.09.2015	Võrdõigusvoliniku	valimine.	Skandaali	tagamaa.	28	väikest	neegrit	(Ees≅	Ekspress)	
	 •	 18.09.2015	PAGULASDEBATT	vol	3:	Täna	kl	10-12	arutavad	Delfi	kommentaariumis	Sõbralik	Ees≅,	

spetsialis≅d	ja	skep≅kud	teemal:	vastuvõtva	ühiskonna	roll	pagulaste	lõimumisel	(Delfi)	
	 •	 17.09.2015	PAGULASDEBATT:	Delfi	kommentaariumis	arutavad	Sõbralik	Ees≅,	spetsialis≅d	ja	skep-

≅kud	teemal:	pagulaste	vastuvõtu	korraldus	Ees≅s	(Delfi)	
	 •	 17.09.2015	Правозащитник	Андрей	Арюпин:	«Серопаспортники»	–	не	беженцы	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 16.09.2015	PAGULASDEBATT:	Delfi	kommentaariumis	arutavad	Sõbralik	Ees≅,	spetsialis≅d	ja	skep-

≅kud	teemal:	miks	eestlased	ei	taha	pagulasi?	(Delfi)	
	 •	 13.09.2015	Loe,	kuidas	saad	soovi	korral	aidata	pagulaskriisi	tõΧu	kannatavaid	põgenikke	(Delfi)	
	 •	 08.09.2015	Пять	способов	помочь	беженцам	—	в	Эстонии	и	за	границей	(RusDelfi)	
	 •	 08.09.2015	Kuidas	aidata	lahendada	pagulaskriisi?	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 07.09.2015	Mar≅n	Helme	|	Vihakõne	ees≅	inimeste	vastu	(Õhtuleht)	
	 •	 07.09.2015	Паллинг:	Эстония	не	может	позволить	себе	репутацию	страны,	негативно	

настроенной	к	мигрантам	(ERR	rus)	
	 •	 07.09.2015	Pagulasabi:	meedia	on	keskendunud	sensatsioonile	(Pealinn)	
	 •	 07.09.2015	Palling:	Ees≅	ei	saa	lubada	mainet,	et	inimesed	pole	siia	oodatud	(ERR)	
	 •	 07.09.2015	Vaenu	karistamatu	õhutamine	lõhub	Ees≅	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 04.09.2015	Üks	telefonikõne	inimõiguste	keskuse	eksperdile:	Kuule,	miks	tahad	neid	rä≅päid	siia!	

(Delfi)	
	 •	 04.09.2015	Pagulasvastasus	kasvas	suvega	pea	poole	võrra	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 03.09.2015	Inimõiguste	keskus:	vihakõne	sallimine	viib	vihakuritegudeni	(Pealinn)	
	 •	 03.09.2015	Ees≅	Inimõiguste	Keskus:	Vao	põleng	peab	viima	karistusseadus≅ku	parandamiseni	

(Pos≅mees)	
	 •	 28.08.2015	Tööandjad	vaimse	tervise	häirega	töötajate	vastu	huvi	ei	tunne	(Lääne	Elu)	
	 •	 26.08.2015	Pagulaspolii≅ka	ümarlauale	ei	kutsutud	pagulastega	tegelejaid	(Ees≅	Päevaleht)	
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http://arvamus.postimees.ee/3391871/anna-lindpere-vihakone-peatamise-voimalikkusest-kogemused-norrast
http://uudised.err.ee/v/eesti/09869517-4f34-47e3-89cb-98362092277c/euroopa-inimoiguste-keskus-rassismi-ja-afrofoobia-ilmingud-on-suvega-margatavalt-kasvanud
http://rus.postimees.ee/3381891/strah-pered-f-slovom
http://www.postimees.ee/3382243/madison-liitlassodur-kandku-solvamise-valtimiseks-ka-vabal-ajal-vormi
http://rus.postimees.ee/3381815/jekspert-negativnoe-otnoshenie-k-ljudjam-s-chernym-cvetom-kozhi-za-poslednie-polgoda-rezko-vozroslo
http://rus.err.ee/v/estonia/c2fbd82a-d421-463c-b694-5eae89de9b3f/ekspert-negativnoe-otnoshenie-k-lyudyam-s-chernym-tsvetom-kozhi-v-estonii-vozroslo
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/issledovanie-estonskim-zhenschinam-chasto-prihoditsya-terpet-rasistskie-napadki-glavnym-obrazom-v-obschestvennom-transporte?id=72828253
http://www.ohtuleht.ee/701365/eesti-naised-peavad-taluma-uhistranspordis-rassistide-monitusi
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-eesti-naised-peavad-sageli-rassistide-monitusi-taluma-koige-ohtlikum-koht-on-uhistransport?id=72827325
http://www.pealinn.ee/newset/ekspert-reisiteatmikes-on-varsti-hoiatus-rassistlike-runnete-eest-n155850
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kelly-grossthal-ega-hea-ulikond-oiget-rassisti-riku?id=72823847
http://rus.delfi.ee/daily/business/shikanut-na-2-evro-poezdka-v-narvu-pyat-zavtrakov-ili-modnoe-palto?id=72741263
http://www.ohtuleht.ee/699817/naispaar-homosuhe-pole-vahem-suhe-kui-heterosuhe
http://www.postimees.ee/3359695/urmas-reinsalu-vihakone-kusimust-tuleb-votta-terve-moistusega
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/irakskie-bezhency-ob-estonskom-centre-spasite-eto-tyurma-my-hotim-svobody?id=72680413
http://www.ohtuleht.ee/698562/iraagi-varjupaigataotlejad-on-ouduses-eesti-oludest
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/varjupaigataotlejad-iraagist-kuidas-saavad-rootsi-ja-soome-olla-nii-head-ja-eesti-nii-jube?id=72677225
http://www.vecherka.ee/698204/otkryt-interaktivnyi-sait-o-bezhencax
http://arvamus.postimees.ee/3351137/kari-kasper-minu-nagemus-soolise-vordoiguslikkuse-ja-vordse-kohtlemise-institutsioonist
http://ekspress.delfi.ee/kuum/vordoigusvoliniku-valimine-skandaali-tagamaa-28-vaikest-neegrit?id=72507531
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pagulasdebatt-vol-3-tana-kl-10-12-arutavad-delfi-kommentaariumis-sobralik-eesti-spetsialistid-ja-skeptikud-teemal-vastuvotva-uhiskonna-roll-pagulaste?id=72483501
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pagulasdebatt-delfi-kommentaariumis-arutavad-sobralik-eesti-spetsialistid-ja-skeptikud-teemal-pagulaste-vastuvotu-korraldus-eestis?id=72473693
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pagulasdebatt-delfi-kommentaariumis-arutavad-sobralik-eesti-spetsialistid-ja-skeptikud-teemal-miks-eestlased-ei-taha-pagulasi?id=72462767
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/pagulased/loe-kuidas-saad-soovi-korral-aidata-pagulaskriisi-tottu-kannatavaid-pogenikke?id=72390449
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pyat-sposobov-pomoch-bezhencam-v-estonii-i-za-granicej?id=72397783
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kuidas-aidata-lahendada-pagulaskriisi?id=72391845
http://www.ohtuleht.ee/693104/martin-helme-vihakone-eesti-inimeste-vastu
http://rus.err.ee/v/estonia/f7b8ef62-117f-49f6-b3d3-367f7180c3c6/palling-estoniya-ne-mozhet-pozvolit-sebe-reputatsiyu-strany-negativno-nastroennoy-k-migrantam
http://www.pealinn.ee/newset/pagulasabi-meedia-on-keskendunud-sensatsioonile-n151820
http://uudised.err.ee/v/eesti/1405f709-a8f9-4cd9-9e69-9c4676c924e5/palling-eesti-ei-saa-lubada-mainet-et-inimesed-pole-siia-oodatud
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/vaenu-karistamatu-ohutamine-lohub-eesti?id=72381431
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uks-telefonikone-inimoiguste-keskuse-eksperdile-kuule-miks-tahad-neid-ratipaid-siia?id=72367549
http://epl.delfi.ee/news/eesti/pagulasvastasus-kasvas-suvega-pea-poole-vorra?id=72363563
http://www.pealinn.ee/newset/inimoiguste-keskus-vihakone-sallimine-viib-vihakuritegudeni-n151597
http://www.postimees.ee/3315651/eesti-inimoiguste-keskus-vao-poleng-peab-viima-karistusseadustiku-parandamiseni
http://online.le.ee/2015/08/28/tooandjad-vaimse-tervise-hairega-tootajate-vastu-huvi-ei-tunne/
http://epl.delfi.ee/news/eesti/pagulaspoliitika-umarlauale-ei-kutsutud-pagulastega-tegelejaid?id=72286811


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 25.08.2015	Reinsalu	ja	Tsahkna	ümarlauale	ei	kutsutud	ühtegi	pagulasorganisatsiooni	(Pos≅mees)	
	 •	 25.08.2015	Reinsalu	ja	Tsahkna	ümarlauale	ei	kutsutud	ühtegi	pagulasorganisatsiooni	(ERR)	
	 •	 25.08.2015	JÄRELVAATAMINE:	Väärtusteemaline	seminar	Ee≅kakohvik	–	Teadmiste	Pada	(Pos-

≅mees)	
	 •	 19.08.2015	EL-i	eΧevõtlusvabaduse	uuring:	eΧevõtjatel	tuleb	Ees≅s	rinda	pista	ebaefek≅ivse	koh-

tusüsteemiga	(ERR)	
	 •	 19.08.2015	EL	uuring:	pikad	ja	kulukad	kohtumenetlused	pidurdavad	Ees≅	eΧevõtlust	(Pos≅mees)	
	 •	 11.08.2015	1356	(Pos≅mees)	
	 •	 09.08.2015	Запрет	на	ношение	хиджаба	в	Эстонии:	вопрос	безопасности	или	попытка	угодить	

противникам	прибытия	беженцев?	(RusDelfi)	
	 •	 08.08.2015	Burkakeeld.	Katse	meeldida	pagulaste	vastastele	või	turvalisuse	küsimus?	(Ees≅	Päe-

valeht)	
	 •	 01.08.2015	Luksautoga	Kesk-Aasia	vaeses	riigis	(Pos≅mees	Arter)	
	 •	 30.07.2015	Diskrimineerimist	eitada	oleks	sinisilmne	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 24.07.2015	Chris≅an	Veske	võrdõiguvoliniku	konkursi	essee:	soosüsteem	on	ühiskonna	ebavõrduse	

mõtestamise	võ≅	(Delfi)	
	 •	 19.07.2015	Liisa-Ly	Pakosta	oma	plaanidest	võrdõigusvolinikuna	lähikuudel	rääkida	ei	kavatse	(Delfi)	
	 •	 18.07.2015	Kaks	aastat	tagasi	Ees≅s	asüülita	jäetud	tõlk	Omar	palub	eestlastelt	abi	(Delfi)	
	 •	 17.07.2015	Naine,	kellele	eΧevõtjad	puude	tõΧu	tööd	ei	andnud,	lõi	oma	sotsiaalse	firma	(Ees≅	

Päevaleht)	
	 •	 17.07.2015	Минсоцдел	берет	дополнительное	время	для	объяснения	избрания	Пакосты	

уполномоченной	(RusDelfi)	
	 •	 17.07.2015	Sotsiaalministeerium	võtab	Pakosta	volinikuks	valimise	selgitamiseks	lisaaega	(Delfi)	
	 •	 16.07.2015	Sõjapõgenikud	või	seiklejad?	(Valgamaalane)	
	 •	 15.07.2015	Kari	Käsperi	nägemus	võrdõigusvoliniku	ins≅tutsioonist:	volinik	peab	suurendama	oma	

nähtavust	ja	käΧesaadavust	(Delfi)	
	 •	 09.07.2015	Центр	по	правам	человека	назвал	ответ	Цахкна	неудовлетворительным	(Pos≅mees	

rus)	
	 •	 09.07.2015	Цахкне	направили	новый	запрос	на	счет	уполномоченного	по	гендерному	

равноправию	(ERR	rus)	
	 •	 09.07.2015	Ees≅	Inimõiguste	Keskus	pöördus	võrdõigusvoliniku	valimise	osas	uues≅	ministeeriumi	

poole	(ERR)	
	 •	 09.07.2015	Ees≅	Inimõiguste	Keskus	pöördus	võrdõigusvoliniku	valimise	osas	uues≅	ministeeriumi	

poole	(Delfi)	
	 •	 09.07.2015	Tsahkna:	hindajad	jõudsid	ühisele	otsusele,	et	konkurss	ei	luhtunud	ja	mõlemad	kandi-

daadid	sobiks	volinikuks	(ERR)	
	 •	 09.07.2015	Tsahkna	vastused	kodanikuühendusele:	kuidas	vali≅	Pakosta	volinikuks?	(Pos≅mees)	
	 •	 09.07.2015	Üks	küsimus	(Põhjarannik)	
	 •	 09.07.2015	Один	вопрос	(Severnoje	Poberežje)	
	 •	 09.07.2015	Margus	Tsahkna	oli	seljaga	vastu	seina	–	võrdõigusvolinikku	saab	valida	vaid	tema	(Õh-

tuleht)	
	 •	 09.07.2015	Tsahkna	põhjendas	Pakosta	eelistamist	(Sakala)	
	 •	 08.07.2015	Võrdõigusvoliniku	valimisega	rahulolematud	kaaluvad	edasisi	samme	(Delfi)	
	 •	 08.07.2015	Võrdõigusvoliniku	valimisega	rahulolematud	kaaluvad	edasisi	samme	(ERR)	
	 •	 08.07.2015	Ministeerium	Pakosta	valimisest:	kandidaa≅de,	hindajate	ja	taustauuringus	osalenute	

isikuandmete	avalikustamine	võib	kahjustada	nende	õigust	eraelu	puutumatusele	(Delfi)	
	 •	 08.07.2015	Anvelt:	võrdõigusvoliniku	valimise	kord	tuleb	muuta	(ERR)	
	 •	 07.07.2015	13	организаций	обратились	к	Маргусу	Цакхна	с	запросом	по	поводу	прозрачности	

конкурса	на	должность	чиновника	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 07.07.2015	13	organisatsiooni	esitasid	Pakosta	ame≅sse	valimise	tõΧu	Tsahknale	pöördumise	(Õh-

tuleht)	
	 •	 07.07.2015	13	organisatsiooni	pöördusid	Tsahkna	poole	seoses	Pakosta	valimisega	võrdõi-

gusvolinikuks	(Pos≅mees)	
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http://www.postimees.ee/3305767/reinsalu-ja-tsahkna-umarlauale-ei-kutsutud-uhtegi-pagulasorganisatsiooni
http://uudised.err.ee/v/eesti/6d56dd1f-5f40-4ea7-ad15-ccde9d44f5fb/reinsalu-ja-tsahkna-umarlauale-ei-kutsutud-uhtegi-pagulasorganisatsiooni
http://www.postimees.ee/3303927/jarelvaatamine-vaartusteemaline-seminar-eetikakohvik-teadmiste-pada
http://uudised.err.ee/v/majandus/1b026515-cc2d-4a79-88d6-ea7cda682c8e/el-i-ettevotlusvabaduse-uuring-ettevotjatel-tuleb-eestis-rinda-pista-ebaefektiivse-kohtususteemiga
http://majandus24.postimees.ee/3298709/el-uuring-pikad-ja-kulukad-kohtumenetlused-pidurdavad-eesti-ettevotlust
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/zapret-na-noshenie-hidzhaba-v-estonii-vopros-bezopasnosti-ili-popytka-ugodit-protivnikam-pribytiya-bezhencev?id=72170207
http://epl.delfi.ee/news/eesti/burkakeeld-katse-meeldida-pagulaste-vastastele-voi-turvalisuse-kusimus?id=72163529
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/diskrimineerimist-eitada-oleks-sinisilmne?id=72022547
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/christian-veske-vordoiguvoliniku-konkursi-essee-soosusteem-on-uhiskonna-ebavorduse-motestamise-voti?id=71984399
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/liisa-ly-pakosta-oma-plaanidest-vordoigusvolinikuna-lahikuudel-raakida-ei-kavatse?id=71928621
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaks-aastat-tagasi-eestis-asuulita-jaetud-tolk-omar-palub-eestlastelt-abi?id=71905775
http://epl.delfi.ee/news/lp/naine-kellele-ettevotjad-puude-tottu-tood-ei-andnud-loi-oma-sotsiaalse-firma?id=71933285
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minsocdel-beret-dopolnitelnoe-vremya-dlya-obyasneniya-izbraniya-pakosty-upolnomochennoj?id=71939081
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sotsiaalministeerium-votab-pakosta-volinikuks-valimise-selgitamiseks-lisaaega?id=71935377
http://www.valgamaalane.ee/3261919/sojapogenikud-voi-seiklejad
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kari-kasperi-nagemus-vordoigusvoliniku-institutsioonist-volinik-peab-suurendama-oma-nahtavust-ja-kattesaadavust?id=71920227
http://rus.postimees.ee/3255101/centr-po-pravam-cheloveka-nazval-otvet-cahkna-neudovletvoritelnym
http://rus.err.ee/v/estonia/94131139-1ae7-4289-a2e4-28b519ca2923
http://uudised.err.ee/v/eesti/0a1fab18-cd15-46e3-bf17-b82588a43cc5
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-inimoiguste-keskus-poordus-vordoigusvoliniku-valimise-osas-uuesti-ministeeriumi-poole?id=71877007
http://uudised.err.ee/v/eesti/729e00f9-2cd8-44f4-8526-82878e4136cc
http://www.postimees.ee/3254883/tsahkna-vastused-kodanikuuhendusele-kuidas-valiti-pakosta-volinikuks
http://www.ohtuleht.ee/685037/margus-tsahkna-oli-seljaga-vastu-seina-vordoigusvolinikku-saab-valida-vaid-tema
http://www.sakala.ajaleht.ee/3254445/tsahkna-pohjendas-pakosta-eelistamist
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vordoigusvoliniku-valimisega-rahulolematud-kaaluvad-edasisi-samme?id=71874175
http://uudised.err.ee/v/eesti/ebe6a26b-3bc3-4dac-b937-456a98351794
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministeerium-pakosta-valimisest-kandidaatide-hindajate-ja-taustauuringus-osalenute-isikuandmete-avalikustamine-voib-kahjustada-nende-oigust-eraelu-puutumatusele?id=71873415
http://uudised.err.ee/v/eesti/28839f47-eef0-4a7a-8398-0aeb61c3422a
http://rus.postimees.ee/3253341/13-organizacij-obratilis-k-margusu-cakhna-s-zaprosom-po-povodu-prozrachnosti-konkursa-na-dolzhnost-chinovnika
http://www.ohtuleht.ee/684872/13-organisatsiooni-esitasid-pakosta-ametisse-valimise-tottu-tsahknale-poordumise
http://www.postimees.ee/3253249/13-organisatsiooni-poordusid-tsahkna-poole-seoses-pakosta-valimisega-vordoigusvolinikuks


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 07.07.2015	Дюжина	организаций	подписала	обращение	к	министру	по	поводу	назначения	
Пакосты	уполномоченным	(ERR	rus)	

	 •	 07.07.2015	Организации	обратились	к	Цахкна	в	связи	с	избранием	Пакосты	уполномоченной	
по	гендерному	равноправию	(RusDelfi)	

	 •	 07.07.2015	13	organisatsiooni	esitasid	Pakosta	ame≅sse	valimise	tõΧu	Tsahknale	pöördumise	(ERR)	
	 •	 07.07.2015	13	organisatsiooni	palub	Tsahknalt	näha	Pakosta	võrdõigusvolinikuks	valimisega	seotud	

dokumente	(Delfi)	
	 •	 07.07.2015	Liisa	Pakosta	võrdõigusvolinikuks	saamine	tekitab	üha	uusi	küsimusi	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 06.07.2015	Ministeerium:	Kari	Käsper	poleks	sobinud	soovolinikuks	oma	loomuomaduste	tõΧu	

(Delfi)	
	 •	 05.07.2015	Jälle	sä≅≅	polii≅k	kõrgeks	ametnikuks.	Eile	Lauri	Vahtre	ja	Evelyn	Sepp,	täna	Liisa	Pakos-

ta	ja	Jaak	Aaviksoo	(Ees≅	Ekspress)	
	 •	 04.07.2015	Sepper:	kui	volinikukonkursil	jäetakse	kõrvale	parim	ja	eelistatakse	parteikaaslast,	riku-

takse	seadust	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 23.06.2015	Peeter	Järvelaid	pagulasprobleemist:	kus	nad	hakkavad	elama	ja	kuidas	Ees≅	laps	ei	

saaks	riigilt	vähem	raha	kui	sissetulnud?	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 16.06.2015	Haapsalust	pärit	Chris≅an	Veske	pürib	võrdõigusvolinikuks	(Lääne	Elu)	
	 •	 16.06.2015	EPL:	Liisa	Pakosta	võrdõigusvoliniku	ame≅sse	saamine	on	tema	erakonnajuhi	Margus	

Tsahkna	kätes	(ERR)	
	 •	 16.06.2015	Liisa	Pakosta	võrdõigusvoliniku	ame≅sse	saamine	on	koduerakonna	juhi	Margus	Tsahkna	

kätes	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 13.06.2015	Aitäh	pagulaste	eest!	(Äripäev)	
	 •	 12.06.2015	Pagulasorganisatsioonid:	Ees≅	võiks	Brüsselisse	minna	posi≅ivsema	sõnumiga	(Delfi)	
	 •	 12.06.2015	Eksperdid:	praegune	kriis	Vahemerel	on	väga	tõsine,	aidata	tuleb	ka	pagulasi	vastu	

võΧes	(Delfi)	
	 •	 12.06.2015	Сяреканно:	Эстония	должна	изменить	свою	нынешнюю	миграционную	политику	

(ERR	rus)	
	 •	 12.06.2015	Сегодня	Рийгикогу	утвердит	позицию	Эстонии	по	принятию	беженцев	(RusDelfi)	
	 •	 12.06.2015	Särekanno:	Ees≅	peab	oma	senist	kurssi	pagulaspolii≅kas	muutma	(ERR)	
	 •	 12.06.2015	Uuring:	kohtujuhtumitesse	kaasatakse	aastas	tuhandeid	lapsi	(Delfi)	
	 •	 12.06.2015	Uuring:	aastas	osalevad	tuhanded	lapsed	Ees≅s	õigusvaidlustes	ja	kohtuprotsessides	

(ERR)	
	 •	 12.06.2015	Riigikogu	kinnitab	Ees≅	seisukoha	pagulaste	vastuvõtmise	kohta	(Delfi)	
	 •	 12.06.2015	Tuhanded	lapsed	aastas	osalevad	kohtuasjades	(Pos≅mees)	
	 •	 12.06.2015	Сегодня	Рийгикогу	утвердит	позицию	Эстонии	по	принятию	беженцев	(ERR	rus)	
	 •	 12.06.2015	Palling	põgenike	kvoodist:	Ees≅	plaan	on	olla	läbirääkimistel	võimalikult	paindlik	(ERR)	
	 •	 12.06.2015	Riigikogu	kinnitab	Ees≅	seisukoha	pagulaste	vastuvõtmise	kohta	(Pos≅mees)	
	 •	 11.06.2015	В	пятницу	Рийгикогу	утвердит	позицию	Эстонии	по	принятию	беженцев	(RusDelfi)	
	 •	 11.06.2015	В	пятницу	Рийгикогу	утвердит	позицию	Эстонии	по	принятию	беженцев	(Pos≅mees	

rus)	
	 •	 11.06.2015	Euroopat	tuleks	pagulaste	jagamise	eest	tänada	(Äripäev)	
	 •	 10.06.2015	Суданцев,	просивших	убежища,	назвали	преступниками	и	выслали	из	страны	(Rus-

Delfi)	
	 •	 10.06.2015	Varjupaika	tahtnud	sudaanlased	tembelda≅	kurjategijateks	(Ees≅	Ekspress)	
	 •	 09.06.2015	Urmas	Hännile:	Teele-teele,	kurekesed?	(Pärnu	Pos≅mees)	
	 •	 08.06.2015	Vooglaid:	Põgenikevoog	on	äri	ja	meie	lollid,	kes	seda	ei	mõista	(Pealinn)	
	 •	 03.06.2015	Kas	ja	millal	kooseluseadus	jõustub?	Õiguskomisjon	selget	vastust	ei	anna	(Pos≅mees)	
	 •	 02.06.2015	МВД	расторгло	договор	с	единственным	в	Эстонии	центром	по	предоставлению	

правовой	помощи	беженцам	(RusDelfi)	
	 •	 02.06.2015	Vabaühendused	pöördusid	pagulaste	õigusabi	küsimuses	peaministri	poole	(Pos≅mees)	
	 •	 02.06.2015	Ees≅	pagulasorganisatsioonid	pöördusid	rahastamisküsimuses	peaministri	poole	(Delfi)	
	 •	 02.06.2015	Ees≅	pagulasorganisatsioonid	pöördusid	peaministri	poole	(ERR)	
	 •	 02.06.2015	Siseministeerium	võ°s	pagulaste	õigusabilt	raha	ära	(Õhtuleht)	
	 •	 02.06.2015	Siseministeerium	võ°s	pagulaste	õigusabilt	raha	ära	(Ees≅	Päevaleht)	
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http://rus.err.ee/v/estonia/960369b2-78f2-4f5f-b56d-609210bee09d
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/organizacii-obratilis-k-cahkna-v-svyazi-s-izbraniem-pakosty-upolnomochennoj-po-gendernomu-ravnopraviyu?id=71864797
http://uudised.err.ee/v/eesti/a2eae2f1-1b69-42a9-85cc-51c48a671ac5
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/13-organisatsiooni-palub-tsahknalt-naha-pakosta-vordoigusvolinikuks-valimisega-seotud-dokumente?id=71864575
http://epl.delfi.ee/news/eesti/liisa-pakosta-vordoigusvolinikuks-saamine-tekitab-uha-uusi-kusimusi?id=71856753
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministeerium-kari-kasper-poleks-sobinud-soovolinikuks-oma-loomuomaduste-tottu?id=71852391
http://ekspress.delfi.ee/news/arvamus/jalle-satiti-poliitik-korgeks-ametnikuks-eile-lauri-vahtre-ja-evelyn-sepp-tana-liisa-pakosta-ja-jaak-aaviksoo?id=71845069
http://epl.delfi.ee/news/eesti/sepper-kui-volinikukonkursil-jaetakse-korvale-parim-ja-eelistatakse-parteikaaslast-rikutakse-seadust?id=71840507
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/peeter-jarvelaid-pagulasprobleemist-kus-nad-hakkavad-elama-ja-kuidas-eesti-laps-ei-saaks-riigilt-vahem-raha-kui-sissetulnud?id=71768845
http://online.le.ee/2015/06/16/haapsalust-parit-christian-veske-purib-vordoigusvolinikuks/
http://uudised.err.ee/v/eesti/c4adf1cf-de0d-40f6-9d56-c15c7cebd40f
http://epl.delfi.ee/news/eesti/liisa-pakosta-vordoigusvoliniku-ametisse-saamine-on-koduerakonna-juhi-margus-tsahkna-kates?id=71713593
http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/06/09/aitah-pagulaste-eest
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pagulasorganisatsioonid-eesti-voiks-brusselisse-minna-positiivsema-sonumiga?id=71697641
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eksperdid-praegune-kriis-vahemerel-on-vaga-tosine-aidata-tuleb-ka-pagulasi-vastu-vottes?id=71690659
http://rus.err.ee/v/estonia/5f5582f4-9fba-49aa-b589-9e073cb7e8f9
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/segodnya-rijgikogu-utverdit-poziciyu-estonii-po-prinyatiyu-bezhencev?id=71690273
http://uudised.err.ee/v/eesti/b9f86e89-0901-431c-83ca-b647f9b2fb82
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-kohtujuhtumitesse-kaasatakse-aastas-tuhandeid-lapsi?id=71689127
http://uudised.err.ee/v/eesti/702b5011-3668-4344-9d80-248a425bf824
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-kinnitab-eesti-seisukoha-pagulaste-vastuvotmise-kohta?id=71689023
http://www.postimees.ee/3222757/tuhanded-lapsed-aastas-osalevad-kohtuasjades
http://rus.err.ee/v/foreign/ed16717a-d18c-4f76-9f26-5409a34a7bc9
http://uudised.err.ee/v/eesti/5a86c94e-9b25-4592-b35b-0c1d42b8c837
http://www.postimees.ee/3221847/riigikogu-kinnitab-eesti-seisukoha-pagulaste-vastuvotmise-kohta
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-pyatnicu-rijgikogu-utverdit-poziciyu-estonii-po-prinyatiyu-bezhencev?id=71686051
http://rus.postimees.ee/3222109/v-pjatnicu-rijgikogu-utverdit-poziciju-jestonii-po-prinjatiju-bezhencev
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sudancev-prosivshih-ubezhischa-nazvali-prestupnikami-i-vyslali-iz-strany?id=71672551
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/varjupaika-tahtnud-sudaanlased-tembeldati-kurjategijateks?id=71650729
http://www.parnupostimees.ee/3217745/urmas-hannile-teele-teele-kurekesed
http://www.postimees.ee/3212101/kas-ja-millal-kooseluseadus-joustub-oiguskomisjon-selget-vastust-ei-anna
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/mvd-rastorglo-dogovor-s-edinstvennym-v-estonii-centrom-po-predostavleniyu-pravovoj-pomoschi-bezhencam?id=71614407
http://www.postimees.ee/3210615/vabauhendused-poordusid-pagulaste-oigusabi-kusimuses-peaministri-poole
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-pagulasorganisatsioonid-poordusid-rahastamiskusimuses-peaministri-poole?id=71612805
http://uudised.err.ee/v/eesti/dca1a88e-86d5-456e-94ad-9d65387ae033
http://www.ohtuleht.ee/680016/siseministeerium-vottis-pagulaste-oigusabilt-raha-ara
http://epl.delfi.ee/news/eesti/siseministeerium-vottis-pagulaste-oigusabilt-raha-ara?id=71608503


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 30.05.2015	Kiusamisele	tuleb	vastu	astuda	(Koit)	
	 •	 28.05.2015	В	Рийгикогу	создана	парламентская	группа	в	поддержку	равного	обращения	(Pos-

≅mees	rus)	
	 •	 28.05.2015	Yoko	Alender	kutsus	kokku	võrdse	kohtlemise	toetusrühma	(Delfi)	
	 •	 18.05.2015	20	tähtsamat	küsimust	ja	vastust	pagulaste	kohta	(Pos≅mees)	
	 •	 18.05.2015	Убежать	от	войны:	как	Эстония	относится	к	беженцам	с	Украины	(Stolitsa)	
	 •	 15.05.2015	Ees≅	pagulaste	üle	ei	rõõmusta:	kardetakse	autode	põletamisi,	tänavamässe	ja	vägis-

tamisi…	(Õhtuleht)	
	 •	 14.05.2015	Juhtkiri:	Põgenikeprobleem	ehk	enesepeΧuse	mõΧetus	(Pos≅mees)	
	 •	 14.05.2015	Oluline	verstapost:	Ees≅	andis	esimest	korda	kodakondsuse	ekspagulasele	(Ees≅	Päe-

valeht)	
	 •	 13.05.2015	Ümberasustamine	puudutab	vaid	väljaspool	ELi	asuvaid	pagulasi	(Pos≅mees)	
	 •	 13.05.2015	Lä≅	seimikomitee	arutas	EL-i	pagulaskvoote	(Pos≅mees)	
	 •	 13.05.2015	Центр	по	правам	человека:	распределение	касается	только	прибывших	в	ЕС	

беженцев	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 13.05.2015	Kari	Käsper	|	Õigus	varjupaigale	kui	igaühe	üleilmne	turvavõrk	(Õhtuleht)	
	 •	 07.05.2015	Priit	Pullerits:	eestkõnelejad	näidaku	eeskuju	(Pos≅mees)	
	 •	 30.04.2015	Avame	pagulastele	uksed	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 29.04.2015	Kari	Käsper:	Ees≅	peab	aitama	põgenike	küsimust	lahendada	(Pos≅mees)	
	 •	 29.04.2015	PÄEVAINTERVJUU:	Ees≅	peab	aitama	põgenike	probleemi	lahendada	(Pos≅mees)	
	 •	 29.04.2015	Rapla	Au≅smiühing	pakub	lapsevanematele	tuge	(Raplamaa	Sõnumid)	
	 •	 28.04.2015	Kari	Käsper:	massiimmigratsioonist	rääkida	on	vastutustundetu	ja	vale	(Maaleht)	
	 •	 28.04.2015	Kari	Käsper	immigratsioonipolii≅kast:	inimeste	vaba	liikumine	on	tänapäeva	normaalsus	

(Delfi)	
	 •	 24.04.2015	POOLT	JA	VASTU:	kas	Ees≅s	peaks	keelama	vihakõne?	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 23.04.2015	Teised	lehed	(Lääne	Elu)	
	 •	 22.03.2015	Kari	Käsper:	tagakiusamine	ja	sallimatus	levivad	ebastabiilses	olukorras	(Delfi)	
	 •	 15.04.2015	Kari	Käsper:	Ees≅	vajab	edasiminekut	võrdsete	võimaluste	valdkonnas	(Pos≅mees)	
	 •	 15.04.2015	В	Эстонии	впервые	отмечается	День	многообразия	(ERR	rus)	
	 •	 15.04.2015	Сегодня	по	всей	Эстонии	впервые	отмечается	День	многообразия	(RusDelfi)	
	 •	 15.04.2015	Сегодня	по	всей	Эстонии	впервые	отмечается	День	многообразия	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 15.04.2015	Täna	tähistatakse	üle	Ees≅	esmakordselt	mitmekesisuse	päeva	(Õhtuleht)	
	 •	 15.04.2015	Ees≅	firmasid	juhivad	liiga	ühesugused	inimesed	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 10.04.2015	Neidusid	õpetatakse	suhtes	vägivalla	märke	ära	tundma	(Linnaleht)	
	 •	 09.04.2015	Neidusid	õpetatakse	suhtes	vägivalla	märke	ära	tundma	(Õhtuleht)	
	 •	 07.04.2015	Erkki	Bahovski:	kompleksides	vaevlev	Ees≅?	(Pos≅mees)	
	 •	 24.03.2015	Ukrainast	tuli	Ees≅sse	mullu	poolsada	põgenikku	(Pos≅mees)	
	 •	 24.03.2015	Delfi	TV	tegi	otseülekande	LGBT	teemaliselt	akadeemiliselt	seminarilt	(Delfi)	
	 •	 21.03.2015	Vägivallast	pääsemine	nõuab	eneseületust	(Järva	Teataja)	
	 •	 17.03.2015	Esimesed	seitse	Ukraina	põgenikku	said	Ees≅s	elamisloa	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 12.03.2015	Борьба	за	равноправие	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 11.03.2015	Kadi	Viik:	kas	seekord	tuleb	esimene	naissoost	peaminister?	(Delfi)	
	 •	 10.03.2015	Эстонский	эксперт	по	равному	обращению:	мы	отмечаем	шаги	человечества	по	

направлению	к	справедливому	миру	(ERR	rus)	
	 •	 10.03.2015	Защитники	равноправия	выступили	с	предложениями	по	повышению	социальной	

связности	общества	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 09:03.2015	Kari	Käsper:	Valitsus	peab	naiste	võrdsusega	tegelema	(Pealinn)	
	 •	 07.03.2015	Merle	Albrant:	“Õige	mees	ei	peksa	naist”	(Virumaa	Teataja)	
	 •	 06.03.2015	Inimõiguste	ekspert:	valitsus	peab	naiste	võrdõiguslikkuse	teemaga	tegelema	(Pealinn)	
	 •	 06.03.2015	Tallinna	ülikooli	pedagoogiline	seminar	ehk	Palju	õnne,	Pisipeda!	(Õpetajate	Leht)	
	 •	 02.03.2015	Pos≅mees	teeb	otseülekande	mitmekesise	töökeskkonna	konverentsist	(Pos≅mees)	
	 •	 01.03.2015	F-sõna	hirm	meie	sees	(KesKus)	
	 •	 27.02.2015	Организатор	LadyFest	Бригитта	Давидянц:	хочу,	чтобы	пришли	те,	кто	боится	слова	

«феминизм»	(ERR	rus)	
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http://rus.postimees.ee/3205639/v-rijgikogu-sozdana-parlamentskaja-gruppa-v-podderzhku-ravnogo-obrawenija
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/yoko-alender-kutsus-kokku-vordse-kohtlemise-toetusruhma?id=71581451
http://www.postimees.ee/3194009/20-tahtsamat-kusimust-ja-vastust-pagulaste-kohta
http://www.ohtuleht.ee/677543/eesti-pagulaste-ule-ei-roomusta-kardetakse-autode-poletamisi-tanavamasse-ja-vagistamisi
http://arvamus.postimees.ee/3189395/juhtkiri-pogenikeprobleem-ehk-enesepettuse-mottetus
http://epl.delfi.ee/news/eesti/oluline-verstapost-eesti-andis-esimest-korda-kodakondsuse-ekspagulasele?id=71466729
http://www.postimees.ee/3189081/umberasustamine-puudutab-vaid-valjaspool-eli-asuvaid-pagulasi
http://maailm.postimees.ee/3189265/lati-seimikomitee-arutas-el-i-pagulaskvoote
http://rus.postimees.ee/3189139/centr-po-pravam-cheloveka-raspredelenie-kasaetsja-tolko-pribyvshih-v-es-bezhencev
http://www.ohtuleht.ee/677290/kari-kasper-oigus-varjupaigale-kui-igauhe-uleilmne-turvavork
http://arvamus.postimees.ee/3180697/priit-pullerits-eestkonelejad-naidaku-eeskuju
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/avame-pagulastele-uksed?id=71357215
http://pluss.postimees.ee/3174321/kari-kasper-eesti-peab-aitama-pogenike-kusimust-lahendada
http://arvamus.postimees.ee/3174293/paevaintervjuu-eesti-peab-aitama-pogenike-probleemi-lahendada
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kari-kasper-massiimmigratsioonist-raakida-on-vastutustundetu-ja-vale?id=71354909
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kari-kasper-immigratsioonipoliitikast-inimeste-vaba-liikumine-on-tanapaeva-normaalsus?id=71351547
http://epl.delfi.ee/news/lp/poolt-ja-vastu-kas-eestis-peaks-keelama-vihakone?id=71319751
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kari-kasper-tagakiusamine-ja-sallimatus-levivad-ebastabiilses-olukorras?id=71303137
http://humanrights.ee/meedia/meediakajastus/Kari%20K%C3%A4sper:%20Eesti%20vajab%20edasiminekut%20v%C3%B5rdsete%20v%C3%B5imaluste%20valdkonnas
http://rus.err.ee/v/misc/2688328c-1b0c-4e41-b153-6d8a214d2bf0
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/segodnya-po-vsej-estonii-vpervye-otmechaetsya-den-mnogoobraziya?id=71247807
http://rus.postimees.ee/3157003/segodnja-po-vsej-jestonii-vpervye-otmechaetsja-den-mnogoobrazija
http://www.ohtuleht.ee/673241/tana-tahistatakse-ule-eesti-esmakordselt-mitmekesisuse-paeva
http://epl.delfi.ee/news/eesti/eesti-firmasid-juhivad-liiga-uhesugused-inimesed?id=71243893
http://www.linnaleht.ee/672500/neidusid-opetatakse-suhtes-vagivalla-marke-ara-tundma
http://pluss.postimees.ee/3148711/erkki-bahovski-kompleksides-vaevlev-eesti
http://www.postimees.ee/3133099/ukrainast-tuli-eestisse-mullu-poolsada-pogenikku
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-tv-tegi-otseulekande-lgbt-teemaliselt-akadeemiliselt-seminarilt?id=71081421
http://epl.delfi.ee/news/eesti/esimesed-seitse-ukraina-pogenikku-said-eestis-elamisloa?id=71026521
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/kadi-viik-kas-seekord-tuleb-esimene-naissoost-peaminister?id=70986501
http://rus.err.ee/v/misc/c7643e15-5b29-44bf-a00c-8a3ba7fc1df0
http://rus.postimees.ee/3117433/zawitniki-ravnopravija-vystupili-s-predlozhenijami-po-povysheniju-socialnoj-svjaznosti-obwestva
http://www.pealinn.ee/uudised/inimoiguste-ekspert-valitsus-peab-naiste-vordoiguslikkuse-teemaga-n139992
http://www.virumaateataja.ee/3114527/merle-albrant-oige-mees-ei-peksa-naist
http://www.pealinn.ee/uudised/inimoiguste-ekspert-valitsus-peab-naiste-vordoiguslikkuse-teemaga-n139992
http://opleht.ee/21371-tallinna-ulikooli-pedagoogiline-seminar-ehk-palju-onne-pisipeda/
http://majandus24.postimees.ee/3108901/postimees-teeb-otseulekande-mitmekesise-tookeskkonna-konverentsist
http://rus.err.ee/v/culture/39eb9c2b-15c1-44c6-b17e-55bb71bca4a3


Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

	 •	 19.02.2015	Вячеслав	Иванов:	игра	в	футбол	по	переписке	(Pos≅mees	rus)	
	 •	 19.02.2015	Salaja	üle	piiri	tulijad	on	asunud	kasutama	uut	tak≅kat	(Pos≅mees)	
	 •	 17.02.2015	Henri	Kõiv:	Appi,	sõltumatud	eksperdid	ründavad!	(Delfi)	
	 •	 05.02.2015	Jus≅itsministeerium	läks	lobitöö	hea	tavaga	uuele	katsele	(Pos≅mees)	
	 •	 05.02.2015	“Täna	valimistel”:	erakondade	vahel	jookseb	liin	–	väikeparteid	inimõiguste	teemaga	ei	

tegele	(Delfi)	
	 •	 05.02.2015	Inimõiguste	keskuse	tabel	ei	soovita	valida	EKREt	ega	IRLi	(Delfi)	
	 •	 04.02.2015	Эстонский	центр	по	правам	человека	открыл	портал	для	пожертвований	(Severnoje	

Poberežje)	
	 •	 29.01.2015	Kari	Käsper:	See	solvunud	TwiΧeri	avangard	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 21.01.2015	Kari	Käsper:	Ees≅s	ei	osata	huvigruppe	õigusloomesse	kaasata	(Pos≅mees)	
	 •	 20.01.2015	Katuseraha	saajad	soovivad	ise,	et	selle	jagamine	lõpeks	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 19.01.2015	Guantánamo	eksvangi	memuaarid	ja	Kenderi	provoka≅ivne	fiktsioon	(Ees≅	Päevaleht)	
	 •	 18.01.2015	«Kui	meid	enam	ei	ole»	(Pos≅mees)	
	 •	 17.01.2015	Исследование:	Гостелерадио	Эстонии	не	дает	права	голоса	нацменьшинствам	

(RusDelfi)	
	 •	 16.01.2015	Töökogemuseta	pagulasel	on	raske	Ees≅s	seaduslikku	rakendust	leida	(Ees≅	Päevaleht)  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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

Personal 

2015.	aastal	oli	EIKis	kaheksa	täistööajaga	töökohta,	arvuliselt	oli	töötajaid	rohkem	(ca	10),	sest	paljud	neist	

töötasid	paindlikult,	osalise	tööajaga.		

2015.	aastal	töölepinguga	tööl	olnud	töötajad:	Merle	Albrant	(võrdse	kohtlemise	ekspert,	võrdse	kohtlemise	

võrgus≅ku	 koordinaator),	 Kelly	 Grossthal	 (võrdse	 kohtlemise	 ekspert,	 mitmekesisuse	 kokkuleppe	

koordinaator),	 Kari	 Käsper	 (juhataja),	 Marianne	 Meiorg	 (võrdse	 kohtlemise	 programmijuht),	 Johannes	

Merilai	 (kommunikatsioonijuht),	 Chris≅na	 Rannit	 (raamatupidaja),	 Egert	 Rünne	 (tegevjuht,	 finantsjuht	 ja	

juhataja	kt),	Anni	Säär	 (õigusekspert	pagulasprogrammis),	Kris≅	Toodo	 (pagulasprogrammi	 juht),	Kadi	Viik	

(soolise	võrdõiguslikkuse	ekspert).	

Lisaks	 töölepinguga	 töötavatele	 töötajatele	 pakkusid	 oma	 eksper≅isi	 aasta	 jooksul	 veel	 ka	

käsunduslepinguga	töötajad:	Grete	Anton,	Liina	Järviste,	Julia	Kovalenko,	Julia	Kozik,	Mari-Liis	Sepper.		

2015.	 aasta	 teises	 pooles	 toimusid	 personalis	 suuremad	 muutused:	 Keskuse	 juhataja	 Kari	 Käsper	 läks	

pooleks	aastaks	akadeemilisele	puhkusele	ning	teda	asendas	selle	aja	 jooksul	Egert	Rünne.	Samu≅	 läks	1.	

septembrist	kaheks	aastaks	end	välismaale	täiendama	võrdse	kohtlemise	programmijuht	Marianne	Meiorg.	

Seega	vähenes	personal	teisel	poolaastal	tunduvalt.	

2015. aasta tegevusaruanne	 "23
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Hinnang tegevusele 

Finantspoole	pealt	sõltub	Keskus	siiski	veel	suures≅	projek≅põhisest	rahastusest,	aga	teeme	üha	suuremaid		

ja	nähtavamaid	samme,	et	rohkem	ka	finantsilist	iseseisvust	saavutada,	eelkõige	läbi	annetuste	ning	toodete	

ja	teenuste	müügi.	

Aasta	 jooksul	 koostasime	ning	 võtsime	 vastu	 ka	 SA	Ees≅	 Inimõiguste	Keskuse	 strateegia	 EIK2020	 (Lisa	 1),	

mille	eesmärkide	saavutamiseks	alustasime	tööd	juba	jaanuaris	2016.		

KokkuvõΧes	 võib	 pidada	 2015.	 aastat	 väga	 heaks,	 Keskuse	 tegevusvaldkond	 laienes	 ning	 on	 saavutatud	

suurem	võimekus	huvikaitsevaldkonnas	ning	stateegilises	hagelemises.	

Egert	Rünne	

juhataja	kt	
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Lisa1: 	 Inimõiguste Keskuse 

strateegia EIK2020 

Missioon: Loome koos iga inimese inimõigusi austava Eesti.

Visioon 2020: Eesti Inimõiguste Keskus on mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise 
eestvedaja.

Põhimõtted

1. Lähtume ise oma tegevuses sellest, milliseks soovime ühiskonda muuta. Lähtume vabaühen-
duste eetikakoodeksist.

2. Oleme parimad selles mida teeme. Õpime ja arendame ennast pidevalt.
3. Sekkume targalt kui näeme selleks head võimalust. 
4. Ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad (sh erakonnad, riigiasu-

tused, rahvusvahelised organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, vabaühendused 
ja üksikisikud). 

5. Anname igaühele võimaluse meie tegevusse panustada viisil, mis on mõlemale kasulik.

Eesmärk Tulemus/alleesmärk Mõõdik 2020

Suudame toetajaid leida ja 
kaasata ning ühistel eesmärkidel 
panustama motiveerida.

Oleme loonud kontakti piisava 
toetajaskonnaga, et mõjusalt 
tegutseda.

10 000 inimest jälgib aktiivselt ja 
regulaarselt meie erinevaid 
suhtluskanaleid (fb, twitter). 
Uudiskirja tellib 700 inimest.

Meie tegevuse põhirahastus 
tagab sõltumatuse läbi suure arvu 
(püsi)annetuste ja rahastusallikate 
mitmekesisuse.

Meil on 500 püsiannetajat, kes 
annetavad aastas vähemalt 60 
000 eurot (keskmiselt 10 eurot 
kuus per inimene).

Organisatsioon toimib hästi ja 
toetab eesmärkide saavutamist. 
Tegevus on hästi korraldatud ja 
pikalt planeeritud, sh rahaasjad. 
Keskuse juhtimine on läbipaistev 
ja kaasav, töötajatel ja vabataht-
likel saavad aru oma rollist ja 
pädevus ning juhtimis - ja fi-
nantsprotsessidest.

Töötajad on teadlikud 
eesmärkidest, motiveeritud ja 
rahul, mida mõõdetakse iga-
aastaste arenguvestluste 
tulemustega.

Vabatahtlike tagasiside näitab, et 
nad teavad oma rolli ja Keskuse 
juhtimis- ja finantsprotsesse.

Oleme huvikaitses aktiivsed ja 
mõjusad.

Poliitikakujundajad ja ühiskond 
laiemalt arvestavad meie 
arvamusega. Osaleme edukalt 
poliitikate kujundamises.

Anname oma sisendi igale 
poliitikale ja eelnõule, mille osas 
on pädevus ja võimekus.

Kaardistatud ja sisse seatud pidev 
suhtlus oluliste valdkonna 
mõjutajatega Eestis.
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Kasutame läbimõeldult kõiki 
sobivaid huvikaitsevahendeid, 
sealhulgas strateegilist 
hagelemist.

Iga huvikaitse-eesmärgi 
saavutamiseks on plaan (sh 
kommunikatsiooniplaan) ja 
pädevad eestvedajad.

Oleme tuntud ja panustame 
inimõiguste edendamisse ka 
väljaspool Eestit.

Panustame aktiivselt Euroopa, 
maailma ja teiste riikide 
inimõigustega tegelevate 
võrgustike ja organisatsioonide 
töösse.

Eesmärk Tulemus/alleesmärk Mõõdik 2020

2015. aasta tegevusaruanne	 "26
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 19 351 57 169 2

Nõuded ja ettemaksed 48 358 52 602 3

Kokku käibevara 67 709 109 771  

Kokku varad 67 709 109 771  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 17 781 29 094 4,5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 43 857 74 811 6

Kokku lühiajalised kohustused 61 638 103 905  

Kokku kohustused 61 638 103 905  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 853 4 728  

Aruandeaasta tulem 205 1 125  

Kokku netovara 6 071 5 866  

Kokku kohustused ja netovara 67 709 109 771  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 223 365 248 613 6,7

Muud tulud 1 083 1 095  

Kokku tulud 224 448 249 708  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -223 893 -246 780 6

Mitmesugused tegevuskulud -350 -1 803  

Kokku kulud -224 243 -248 583  

Põhitegevuse tulem 205 1 125  

Aruandeaasta tulem 205 1 125  



29

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 205 1 125  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 244 -45 391 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -11 313 14 827 5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
193 813 269 036 6

Kokku rahavood põhitegevusest 186 949 239 597 6

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-224 767 -246 347 6

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -224 767 -246 347  

Kokku rahavood -37 818 -6 750  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 57 169 63 919  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -37 818 -6 750  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 19 351 57 169 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 13 4 728 4 741

Aruandeaasta tulem 1 125 1 125

31.12.2014 13 5 853 5 866

Aruandeaasta tulem 205 205

31.12.2015 13 6 058 6 071
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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.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 01.jaanuarist  31.detsembrini.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

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

Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

1. asutajaid
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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)

 31.12.2015 31.12.2014

Kokku raha 19 351 57 169

Sihtasutuse raha hoitakse panga arvelduskontodel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 4 375 4 375  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
71 71 4

Muud nõuded 42 535 42 535  

Viitlaekumised 42 535 42 535  

Ettemaksed 1 377 1 377  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
48 358 48 358  

 

 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  

Viitlaekumised 49 005 49 005  

Ettemaksed 1 377 1 377  

Muud makstud

ettemaksed
1 377 1 377  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
52 602 52 602  

Muud nõuded sisaldavad 2015 aasta projektide laekumisi 42535 eur 2016 aastal.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 398 2 308

Sotsiaalmaks 2 696 4 112

Kohustuslik kogumispension 124 209

Töötuskindlustusmaksed 196 374

Ettemaksukonto jääk 71  2 220  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 71 4 414 2 220 7 003

vt LISA 3 ja 5

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 819 2 819  

Võlad töövõtjatele 7 564 7 564  

Maksuvõlad 4 414 4 414 4

Muud võlad 2 540 2 540  

Muud viitvõlad 2 540 2 540  

Võlad aruandvatele isikutele 444 444  

Kokku võlad ja ettemaksed 17 781 17 781  

 

 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  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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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
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond 5 522 -5 522 0

EPIM 474 -474 0

FRA 25 940 2 061 -25 702 2 299

Pagulasfond 2012/363 6 056 15 044 -21 100 0

MISA 224 -224 0

AKT 14 15 089 29 966 -45 055 0

HMNS 2 401 -2 137 -264 0

KYSK 1 986 503 -2 489 0

STHE 12 313 3 332 -15 645 0

VKV 4 806 -4 806 0

2015 UNHRC 25 112 -2 183 -21 471 1 458

2015 HMNS 55 000 -55 000 0

3 MISA 10 921 -10 921 0

CREU 18 326 -724 17 602

EGUI 7 000 -2 096 4 904

EGIE 9 213 -6 073 3 140

PPA 1 125 -1 101 24

TTK 12 960 -350 12 610

Kaasfinantseering 3 250 -1 430 1 820

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
74 811 193 813 -4 320 -220 447 43 857

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
74 811 193 813 -4 320 -220 447 43 857

1. Projektide otsesed kulud sisaldavad ka tööjõu kulusid.  vt lisa 7 ja 8

2. Tulemiaruande annetused ja toetused summa 223365 sisaldab sihtfinantseerimisest tuludesse võetud summat 220447 eur ja 2015

laekunud annetusi 2918 eur. vt lisa 7

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 220 447 246 325 6

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 2 918 2 288  

Kokku annetused ja toetused 223 365 248 613  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2015 2014 Lisa nr

Rahaline annetus 223 365 248 613  

Kokku annetused ja toetused 223 365 248 613  

vt. lisa 6
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Palgakulu 116 107 114 022  

Sotsiaalmaksud 40 078 38 491  

Kokku tööjõukulud 156 185 152 513  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
156 185 152 513 6

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 7  

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 9 686 7 056
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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 31.12.2015, 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 27 kuni 36.

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 31.12.2015 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 Harju maakond

21.06.2016
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aruande on digitaalselt allkirjastanud:
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ANNE NUUT Vandeaudiitor 21.06.2016
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