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Taust
Missioon ja visioon
Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon.
EIK missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti.
EIK visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu
inimõigusliikumise eestvedaja.
EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on
hetkel võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja
pagulaste inimõigused. Oleme Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime
üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste
olukorrast Eestis.

Liikmelisus

EL põhiõiguste ameti põhiõiguste platvorm, EL mitmekesisuse kokkulepete platvorm,
ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (erikonsultatiivstaatus).

Inimõiguste ümarlaud, pagulasorganisatsioonide ümarlaud.
Eesti Inimõiguste Keskus on ÜRO pagulasameti UNHCR rakenduspartner
Eestis.
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Sissejuhatus
Võime olla uhked, et 2016. aasta läks inimõiguste keskuse jaoks üldiselt korda. Saime
panustada paljude oma fookusvaldkondade arengusse ning tegime piiratud vahenditega
palju. Oleme liikumas üha strateegilisemaks: valime senisest enam valdkondi, millega
tegeleme, ning lähtume eelkõige mõjust, mida suudame saavutada.
Mul on erakordselt hea meel, et saime suure panuse anda oma traditsiooniliste
fookusteemade kõrval ka laste õiguste edendamisse. Põhjalikud koolitusmaterjalid ja
pilootkoolitused haavatavas olukorras laste õigustest on eriti olulised.
Tulevikku vaadates on selge, et peame üha rohkem pingutama, et hoida fookust ning
saavutada mõju. Inimõiguste keskust tuntakse üha enam, mis seab meile vastutuse
ning ootused, mille täitmiseks peame olema üha professionaalsemad ja paindlikumad.
Jätkuvalt on murekoht rahastus: oleme küll edukalt läbi viinud annetuskampaania, aga
püsiannetajate arv on siiski veel väiksem kui oleme plaaninud. Samuti ei ole me
jõudnud tegeleda ettevõtjatest toetajate leidmisega. Käesoleval aastal peab selles vallas
toimuma oluline läbimurre.
Meie kõige suurem väärtus on meie inimesed, kes ühendavad Eestis ainulaadset
teadmisi inimõiguste erinevatest valdkondadest. Nad on ka tugevad isiksused, kes ei
karda ka sageli keerulistes olukordades inimõiguste eest välja astuda ning keda
motiveerib eelkõige tahe teha head.

Kari Käsper
juhataja
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Inimesed

2016. aastal oli EIKis viis täistööajaga töökohta, arvuliselt oli töötajaid rohkem (ca 8),
sest paljud neist töötasid paindlikult, osalise tööajaga.
2016. aastal tššlepinguga tššl olnud tšštajad:

• Merle Albrant (v›rdse kohtlemise ekspert, v›rdse kohtlemise v›rgustiku
koordinaator),

• Kelly Grossthal (v›rdse kohtlemise ekspert, mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator),
• Kari KŠsper (juhataja),
• Johannes Merilai (kommunikatsioonijuht),
• Christina Rannit (raamatupidaja),
• Egert RŸnne (tegevjuht, finantsjuht ja juhataja kt),
• Anni SŠŠr (›igusekspert pagulasprogrammis),
• Kristi Toodo (pagulasprogrammi juht).
Lisaks töölepinguga töötavatele töötajatele pakkusid oma ekspertiisi aasta jooksul veel
ka käsunduslepinguga töötajad: Grete Anton, Mari-Liis Sepper, Kadi Viik. Samuti
kasutas EIK strateegiliste kaasuste raames õigusbüroode teenuseid.
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Võrdne kohtlemine
Strateegiline hagelemine ja huvikaitse
Strateegilise hagelemise tegevuse raames tegeles Eesti Inimõiguste Keskus 2016. aastal
kokku 32 inimese pöördumisega, neist 6 puhul oli potentsiaali strateegilise hagelemise
kaasuseks. Peale kohtumisi puudutatud inimeste, advokaatide ja
kommunikatsiooniekspertidega, otsustas EIK edasi liikuda kahe kaasusega. Mõlemal
puhul esitasime halduskohtusse kaebuse.
Pöördumised jagunesid temaatiliselt, nende seas oli esikohal kooseluseaduse
rakendussätete puudumisega seotud probleemid.

Kooseluseaduse rakendamine
Samasoolise partneri elamisluba
V››raviha

Soovahetus
Tšškiusamine
Erivajadused

Selleks, et konkreetne kaasus jõuaks strateegilise kaasusena kohtuni, on vajalik, et
ohvrid oleks nõus pikaks ja kohati avalikuks protsessiks, kaasus lahendaks mingeid
seadusest või praktikast tulenevaid puudujääke, mille lahendist saaks kasu rohkem
inimesi, kui konkreetne ohver ning juhtum puudutaks võrdse kohtlemise valdkonda.
2016. aastal toetasid valdkonna tegevusi inimõiguste keskuse annetajad ja
Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest saadud toetuse läbi).
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Võrdse kohtlemise võrgustik
Võrdse kohtlemise võrgustik jätkas 2016. aastal võrgustiku tugevdamist ning
laiendamist. Toimusid eraldi kohtumised võrgustiku liikmetega selleks, et tugevada
sidet võrgustiku ning uute liikmete vahel. Samuti kohtuti nende liikmetega, millel
vahetus kontaktisik võrgustikus. Uute liikmete ja uute inimeste aktiivne kaasamine on
oluline võrgustiku ühtseks tegutsemiseks ning tugevdamiseks.
2016. aastal liitus võrgustikuga MTÜ Oma Tuba, läbirääkimised käivad ka teiste
organisatsioonidega.
Suheldi Sotsiaalministeeriumiga seoses võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduste
eelnõudega (eelnõud nr 189SE ja 196SE). Võrgustik arendas 2016. aastal esimesel
poolaastal koostööd ka poliitikakujundajatega. Jätkati suhtlemist Riigikogu võrdse
kohtlemise toetusrühmaga, mida juhib Yoko Alender. Suheldi ka Riigikogu liikme
Monika Haukanõmmega, kes oli üks võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse
algatajatest (eelnõu 196SE). Koostöö jätkus ka võrdõigusvoliniku bürooga, toimus eraldi
kohtumine volinikuga.
Augustis toimus kahepäevane võrgustiku strateegiaseminar, kus osales seitse
organisatsiooni ning arutati võrgustiku töö tulevikku ning pandi paika ka võrgustiku
lähteülesanded poolaastaks. Samuti arutati Eesti ühiskonna sallivust ning arutati
seniseid arenguid ning ühiseid huvikaitsevõimalusi ja võrgustiku töö paremat
korraldamist.
Võrgustiku liikmed kohtusid ka detsembris, et arutada tegevusplaane ning edasisi
samme. Otsustati jätkata samade teemade raames, mis varem laual, ehk siis võrdse
kohtlemise seaduse muudatused, koostöö riigiasutustega (sotsiaalministeerium,
võrdõigusvolinik, õiguskantsler).
2016. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu
laekumisest saadud toetuse läbi).

Vaenukõne ja vaenukuriteod
2016. aastal jätkus projekt „UNI-FORM: bringing together NGOs and Security Forces to
tackle hate crime and on-line hate speech against LGBT persons“, mis toob kokku
inimõiguste ja LGBT inimeste õiguste eest seisvad kodanikuühendused Eestist,
Hispaaniast, Iirimaalt, Itaaliast, Leedust, Lätist, Maltalt, Suurbritanniast ja Ungarist, et
luua üleeuroopaline vaenukuritegudest ja online vaenuavaldustest teatamise
süsteem. Aasta jooksul viisid keskuse töötajad läbi süvaintervjuud erinevate
sihtrühmade (politsei, prokuratuur, kohtunikud, ohvriabi, ohvrid) esindajatega, mille
põhjal valmis raport Eesti olukorrast ja kitsaskohtadest. Samuti oli Eesti LGBT
kogukonnal võimalik vastata küsimustikule, milles uuriti nende kokkupuuteid vaenul
põhineva vägivalla ja online-vaenukõnega. Vaata lähemalt…
Projekti rahastab Euroopa Komisjon.
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Mitmekesisus ja kaasatus
Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik
Esimesel poolaastal liitus kokkuleppega viis uut liiget: rõivabränd Reet Aus (Aus Design
OÜ), If P&C Insurance AS, Vabaühenduste liit EMSL, Ericsson Eesti AS Tallinna tehas ja
Cash On Go Ltd.

Teisel poolaastal liitus kokkuleppega üheksa uut organisatsiooni: Ugala teater,
Kaubandus- ja Tööstuskoda, AS Hoolekandeteenused, Eesti Seksuaaltervise Liit, HML
Project Management, Irish Estonian Business Network, Eesti Pagulasabi, Eesti Skautide
Ühing ning Põhjasörk OÜ. seega liitus kokkuleppega 2016. aastal 14 uut liiget ning
kokku on Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastanud üle 80 organisatsiooni.
Võrgustiku liikmetele toimusid alljärgnevad seminarid:
- Aprillis toimus esimene seminar mitmekesisuse majandusliku kasu teemal, mille
peaesinejaks oli mitmekesisuse valdkonna tippspetsialist Gary Baker Rootsist, seminaril
osales 50 inimest.
- Teine seminar toimus septembris, kus räägiti võõrapelgusest töökeskkonnas ning
selles osales 20 inimest.
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- Kolmas seminar toimus detsembris, kus loengu andis 50 inimesele Tallinna
Kopenhaageni Ärikooli organisatsioonikäitumise osakonna teadur ja ISS Taani
mitmekesisuse valdkonna nõunik Lotte Holck.
2016. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu
laekumisest saadud toetuse läbi).

Mitmekesisuse päev
Mitmekesisuse päev toimus 13. aprillil ning selle raames korraldati üle Eesti ligi 100
üritust erinevates organisatsioonides. Osa võtsid nii era- kui avaliku sektori
organisatsioonid kui ka vabaühendused. Keskus korraldas mitmekesisuse päeva raames
koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga konverentsi, mille peaesineja Gary
Baker rääkis mitmekesisuse ja äriedu vahelistest seostest.
Terve päeva seisis Nordic Hotel
Forumi ees lilleinstallatsioon,
millega mitmekesisuse päeva
tähistavate ettevõtete töötajad ja ka
lihtsalt möödujad said end
pildistada. Lilleinstallatsioon oli
täidetud tulpidega, mis jagati
vabatahtlike abiga kella viiest
linnarahvale, soovides neile
seejuures head mitmekesisuse päeva
ning selgitades iga inimese olulisust
Eesti ühiskonnas.
Informatsiooni jagati nii eesti, vene
kui inglise keeles, et kindlustada sõnumi jõudmist võimalikult laia audientsini.
Õhtul korraldas Keskus koostöös Kino Sõprusega mitmekesisuseteemalise kinoseansi
ning vestluse, milles osalesid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse nooremteadur
Helga Kalm ning Eesti Inimõiguste Keskuse asutaja ja õigusekspert Kari Käsper.
2016. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu
laekumisest saadud toetuse läbi) ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Võrdsete võimaluste tagamine tööturul
Projekti „Töö-, pere- ja eraelu tasakaal võrdsete võimaluste tagajana tööturul“
eesmärgiks oli tuua Eesti tööandjaid koondava mitmekesisuse kokkuleppe tegevustesse
ja strateegiasse töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ühitamise temaatika. Nii valmis selle
käigus strateegia, kuidas kokkuleppe võrgustikus teemat edendada, aset leidsid erinevad
seminarid ja arutelud ning mitmekesisuse plaani lisandus töö-, pere- ja eraelu tasakaalu
valdkonna teema. Projekti lõpuseminaril esines Norra tunnustatud mitmekesisuse
ekspert Lisa Ann Cooper.
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Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi
„Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“
sotsiaalministeeriumi kaudu.

Sõbraliku töökoha juhend
Eesti Inimõiguste Keskusel valmis koostöös Eesti
mitmekesisuse kokkuleppe liikmetega juhend „Sõbralik
töökoht“. See on tööandjatele abiks sõbraliku
töökeskkonna loomisel, kus töötajate õigused on
kaitstud ning võrdne kohtlemine au sees. Lugejale
tutvustatakse valdkonna põhimõisted, antakse lihtsaid
juhiseid diskrimineerimisvaidluste vältimiseks ning
õpetatakse lahendama ebavõrdse kohtlemisega seotud
olukordi.
„Sõbraliku töökoha“ juhendi koostas õigusteadlane
Mari-Liis Sepper. Eessõna kirjutas sellele
ettevõtlusminister Liisa Oviir, kes tõdeb muuhulgas, et
Eesti majandusel ja ettevõtetel on mitmekesisuse austamisest palju võita ning need
organisatsioonid, kes seda senini pole mõistnud, jäävad väärtuslikust tööjõust lihtsalt
ilma.
Väljaannet rahastas ENAR (The European Network Against Racism).
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Inimõigused Eestis
Inimõiguste giid
Inimõiguste giid on inimõigushariduslik projekt Balti riikides. See alustas Lätis 2016.
aasta märtsis, järgnesid Eesti ning Leedu versioonid. Projekti lõi Läti valitsusväline
organisatsioon Baltic Human Rights Society, mille projektipartnerid on Eesti
Inimõiguste Keskus ja Human Rights Monitoring Institute Leedus.

Giidi üldeesmärk on Eesti elanike teadlikkuse tõus ja sallivuse suurendamine. Läbi
platvormi saab iga inimene ise oma olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumine
või lihtsalt teada saada oma õiguste kohta. Juhis ei ole abiks ainult üksikjuhtumite
korral, vaid on ka oluliseks üleüldise inimõiguste olukorra mõjutajaks ja parandajaks.
Juhis keskendub kõige probleemsematele valdkondadele: kohtusüsteemi ctoimimine,
mittekodanikud, halb valitsemistava, tingimused kinnistes asutustes, LGBT, üldine ja
peresisene vägivald.
Inimõiguste giidi projekti toetab Madalmaade välisministeerium, Madalmaade saatkond
Lätis ja Nordplus Adult – hariduskoostöö programm Põhja- ja Baltimaades.

Laste õigused
Eesti Inimõiguste Keskus oli partneriks üle-Euroopalisele projektile „Unlocking
Children’s Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights
of vulnerable children“, mille eesmärgiks oli tõsta lastega tegelevate spetsialistide
teadlikkust laste põhiõigustest ja alaealiste õigustest kohtumenetluses. Keskus viis
projekti raames läbi koostöös lastekaitsespetsialist Kati Valmaga neli kolmepäevast
multidistsiplinaarset koolitust laste inimõigustest ja lastega suhtlemisest. Kokku võttis
koolitustest osa ligi sada lastega tegelevat spetsialisti üle Eesti. Lisaks tõlkisime eesti
keelde laste õiguste koolitusmaterjalid ja need on vabalt kasutamiseks kõigile
huvilistele. Need leiab projekti kodulehelt.
Laste õiguste projekti toetas Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programm.

!12

Pagulased
Varjupaigataotlejate õigusabi kättesaadavus ja monitooring
2016. aastal tegid Keskuse juristid seirevisiite Harku kinnipidamiskeskusesse ja Vao ning
Vägeva varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusesse.
2016. aastal nõustasid Keskuse juristid 91 varjupaigataotlejat. Õigusabi saanud taotlejad
jagunesid järgmiste riikide vahel: 27 Iraagist, 8 Sudaanist, 7 Sudaanist, 7 Süüriast, 7
Iraanist, 6 Türgist, 5 Kamerunist, 3 Afganistanist, 3 Indiast, 3 Malilt, 2 Ukrainast, 2
Nigeeriat, 2 Palestiinast, vähem nõustatavaid olid pärit Eritreast, Egiptusest, Beninist,
Jeemenist, Nepalist, Armeeniast, Togost ja Valgevenest.
Kokku käisime 2016. aastal kohtus viieteistkümne varjupaigataotleja kaasusega.
Suurimateks strateegilisteks võitudeks olid:

• Politsei- ja Piirivalveamet andis eelnevalt kõigile Euroopa rändekava alusel Eestisse

ümberpaigutatud varjupaigataotlejatele algselt vaid täiendava kaitse. Kaks neist
pöördusid inimõiguste keskuse abil otsuse vaidlustamiseks kohtusse,
sest nende individuaalsed asjaolud viitasid, et nende puhul oleks pidanud täiendava
kaitse andmise asemel tunnustama nende pagulasseisundit. Kohtumenetluse ajal
peetud läbirääkimiste tulemusena jõuti järeldusele, et kohtumenetlust jätkata ei ole
vajalik ning menetluse lõpetamiseks saavutati kokkulepe. Kokkuleppest lähtudes
muutis PPA oma edasist praktikat ning edaspidi vaadatakse rändekava alusel Eestisse
saabunud isikute osas kõigepealt, kas nad vastavad pagulasseisundi kriteeriumitele, ja
kui mitte, siis alles hiljem antakse neile täiendav kaitse. Loe lähemalt: https://
humanrights.ee/2016/08/eesti-tunnustas-umberpaigutatu-pagulasseisundit/

• Meil oli 2016. aastal neli kohtuasja seoses aspektiga, kas Vene Föderatsiooni saab

määratleda turvaliseks kolmandaks riigiks. Kohtuasjad said alguse Politsei- ja
Piirivalveameti otsusest kaheksa varjupaigataotleja varjupaigataotlused jätta sisuliselt
läbi vaatamata kuna määras Vene Föderatsiooni kolmandaks turvaliseks riigiks. Eesti
Inimõiguste Keskus olid seisukohal, et Venemaad ei saa pidada kolmandaks turvaliseks
riigiks antud isikute suhtes. Kohtuvaidlused taandusid seega küsimusele, kas Venemaa
on käsitletav turvalise kolmanda riigina. Ringkonnakohus otsutas, et Venemaad ei saa
automaatselt kolmandaks turvaliseks riigiks pidada. Loe lähemalt: https://
humanrights.ee/2017/01/kohus-venemaa-ei-ole-automaatselt-kolmas-turvaline-riik/

• Ringkonnakohus otsustas, et eesti keele oskuse puudumine võib pikendada

kaebetähtaega. Antud lahend tagab, et kui varjupaigataotleja riigi õigusabi taotlust ei
rahuldata, siis on tal võimalik kaebus siiski esitada riigi õigusabi keeldumisest teada
saamisest mõistliku aja jooksul ning sellega ei võeta ära tema kaebeõigust. Loe
lähemalt: https://humanrights.ee/2016/08/ringkonnakohus-eesti-keele-oskusepuudumine-voib-pikendada-kaebetahtaega/

2016. aastal toetas valdkonna tegevusi UNHCR (ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet).
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Rahastuse mitmekesistamine
Rahastusallikad
Eesti Inimõiguste Keskuse tegevus sõltub eelkõige sellest, kuivõrd hästi suudame oma
tegevuste kuludele leida rahastust.
Lõviosa rahastusest pärineb erinevatest riigi või välismaistest projektitoetustest, mis on
oma iseloomult sihtotstarbelised ning ei võimalda kiirelt reageerida muutuvale
olukorrale.
Vaid 6% rahastusallikatest olid seotud annetuste või toodete ja teenuste müügiga. Ka
nendest olid osad sihtotstarbelised, nt kooseluperede kohtukaasuste annetused.
Jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja kiiremaks reageerimiseks muutuvale olukorrale on
hädavajalik edasipidi suurendada mittesihtotstarbeliste rahastusallikate osakaalu.
Samas, läbi annetuste kogumise ja toodete müügi sai Keskus 2016. aastal 6496 eurot,
mis on üle kahe korra suurem summa kui 2015. aastal.
Hasartmängumaksu nõukogu
ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet
Euroopa Komisjon
Muud projektitoetused (ENAR, Norra finantsmehhanism, NL välisministeerium, KÜSK)
Annetused
Toodete ja teenuste müük
2%
4%
16%

33%

23%
22%
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Püsiannetused
Üks jätkusuutlikumaid rahastusviise on püsiannetuste kogumine. See tagab kindla
sissetuleku igal kuul ning annab paindlikkuse kiirelt reageerida muutuvale olukorrale.
Püsiannetustest kogutud raha investeerisime peamiselt tagasi annetustegevuse
arendamiseks ning kandsime sellest projektide omafinantseeringu osa.
2016. aasta lõpus oli meil 18 püsiannetajat, kes annetasid kokku 180 eurot kuus.
Võrreldes 2015. aastaga on meil 11 püsiannetajat rohkem, 2017. aasta lõpuks on meil
eesmärk leida vähemalt 50 igakuist püsiannetajat, kes annetaks kuus kokku 800 eurot.

Annetuskampaania kooseluperede kohtukaasuste toeks
Lisas aastaringsele annetuste kogumisele nii kodulehel kui Ma Armastan Aidata
keskkonnas viisime 2016. aastal läbi ka ühe eraldi annetuskampaania.
84 annetajat toetasid kahe kuu jooksul kooseluperede kohtukaasusi kokku 2000 euroga.
Tänu annetajatele saime tasuda menetluskulusid, õigusabikulusid ning maksta
kommunikatsioonitegevuste eest, et ühest lahendist saaks kasu võimalikult paljud
pered. Veidi raha jäi ka üle uute kaasuste jaoks. Oma õiguste kaitsmine kohtus on raske,
eriti kui on tegemist sellise segadusega nagu Riigikogu otsustamatuse tõttu valitseb
kooseluperede elus.
Tänu annetajate rahalisele toele oleme saanud tänaseks otseselt pikemalt tegeleda kahe
kooselupaare puudutava kaasusega:
•

Kohtus on menetluses hagi Siseministeeriumi vastu kooseluperesisese lapsendamise
registrisse kandmata jätmise kohta, milles oleme saanud vastaspoolelt tänaseks
vastuargumendid ning neile omakorda vastanud. Kohus on otsustanud menetlusse
kaasata ka Justiitsministeeriumi, mille argumente ootame novembri lõpuks.
Taotleme selles kaasuses lihtsalt seda, et riiklik register vastaks tegelikkusele.
Sarnasel arvamusel on ka õiguskantsler.

•

USAs abiellunud Kristiina ja Sarah kaasuses oleme vaidlustanud Sarah'le elamisloa
andmata jätmise otsuse ning ootame selles osas Politsei- ja Piirivalveameti vastust.
Paraku ei jõudnud nad vastata enne kui Sarah viisa lõppes ning ta pidi USAsse
naasma. Otsime täna võimalusi, et ta saaks Eestisse tagasi tulla ja muidugi jätkame
elamisloast keeldumise vaidlustamist. Taotleme selles kaasuses, et Sarah't ja teisi
samasoolisi paare koheldaks võrdselt erisooliste paaridega elamisloa andmisel.
Sarnasel arvamusel on ka õiguskantsler ning meie argumentatsiooni toetavad ka
hiljutised Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid.

T-särgi müük
Eesti Inimõiguste Keskus alustas 2016. aastal koostööd Reet Ausiga, kellega loodi
maailma väikseima keskkonnajalajäljega T-särk, mida ostes aitavad toetajad inimõigusi
edendada. Särgil on kasutatud “erinevus rikastab” kampaaniast tuttavaid kujundeid.
!15

Särgi müügikampaanias
osalesid vabatahtlikuna Yoko
Alender ja Jim Ashilevi. Särki
kandes on igaühel võimalik
näidata, et hoolib sallivast
ning mitmekesisest
ühiskonnast, toetades nii
Keskuse tegemisi.
Särki müüdi nii Keskuse
veebilehel kui 2016. aastal ka
kahel korral inimõiguste
keskuse pop-up poes, aprillis
F-Hoones ja mais Tallinnas
Ülemiste Keskuses.
Särkide müügist teenisime
2016. aastal 1280 eurot.
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Muu tegevus
Keskuse arendamine

• 15. augustil said Paunküla heaolukeskuses kokku keskuse töötajad ja nõukogu

liikmed, et arutada, kuidas kõige paremini saavutada strateegia EIK2020 eesmärke,
sh kuidas oluliselt suurendada läbi keskuse Eestis inimõiguste arengusse panustajate
arvu.

Käisime välismaal teadmisi vahetamas ja kontakte kogumas

• Eesti Inimõiguste Keskuse töötajad külastasid märtsi alguses Norra organisatsiooni
OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) kutsel Oslot, kus kohtusid Skeiv
Verdeni, SEIF-i ja Oslo politsei esindajatega. Õppevisiidi eesmärk oli vahetada
kogemusi ja täiendada oma teadmisi diskrimineerimiskaasuste lahendamisel.

• Anni Säär käis 22.-27. aprillil UNITED’i konverentsil Itaalias. Konverentsi teemaks
oli „Liigutavad lood: väljakutse migratsiooni narratiividele“.

• Kari Käsper käis Brüsselis ILGA-Europe töötoas, mis oli pühendatud strateegilisele
hagelemisele samasooliste paaride perekonnaelu kaitseks.

• Keskuse pagulasprogrammi juht Kristi Toodo osales 23.-24. mail Stockholmis UNHCRi
poolt korraldatud päritoluriigiinfo seminaril, mille raames anti põhjalik ning
ajakohane ülevaade olukorrast Iraagis, Afganistanis ning Süürias.

• 25.-26. mail toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni ja Euroopa mitmekesisuse
kokkulepete initsiatiivil seminar, mis keskendus Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
väljakutsetele mitmekesisuse valdkonnas. Inimõiguste Keskust esindas
seminaril Kelly Grossthal.

• 9. ja 10. juunil toimus Brüsselis EL-i kodanikuühiskonna platvorm
inimkaubanduse vastu (EU Civil Society Platform against Trafficking in Human
Beings). Platvormi vedas ja päevad võttis kokku Euroopa Komisjoni inimkaubanduse
vastase võitluse koordinaator Myria Vassiliadou (EU Anti Trafficking Coordinator,
European Commission).

• 23.-25. juunil toimus Brüsselis iga-aastane Euroopa rassismivastase võrgustiku
(European Network Against Racism – ENAR) üldkoosolek, kus osales ka Kelly
Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest.

• Inimõiguste keskuse tegevjuht Egert Rünne osales septembris Ameerika
Riigidepartemangu kutsel Ameerika Ühendriikides koolitusel: “Ameerika
sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised väljakutsed”. Kokku oli kutsutud 17
noort Euroopa liidrit erinevates valdkondadest: poliitikud, avaliku sektori töötajad,
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ajakirjanikud ja vabakonna esindajad, kõigil neil olid omad huvid, seega oli
programm mitmekesine.

• 11. oktoobril esines EIK juhataja Kari Käsper Euroopa Parlamendi
petitsioonikomisjoni kuulamisel eksperdina inimeste vaba liikumise valdkonna
probleemidest.

• 12.-14. oktoobril viibis Eesti Inimõiguste Keskuse õigusnõustaja Kristi Toodo Berliinis,
ECRE (European Council on Refugees and Exiles) aastakonverentsil.

• Kari Käsper käis Brüsselis, et saada kokku JUSTICIA võrgustiku partneritega.
• 18. oktoobril toimus Dublinis Iirimaa mitmekesisuse kokkuleppe, Iirimaa
justiitsministeeriumi ja Euroopa Komisjoni koostöös juba järjekorralt seitsmes
Euroopa mitmekesisuse kokkulepete aastafoorum. Eestit esindasid
aastakogunemisel ETS Logistika, Skype esindajad ja Kelly Grossthal inimõiguste
keskusest.

• Kristi Toodo ja Kari Käsper olid Stockholmis ÜRO pagulasameti (United Nations High
Commissioner of Refugees, UNHCR) Põhja-Euroopa esinduses arutamas UNHCR
Multi-Year Multi-Partner Protection and Solutions Strategy't ning koostöö
jätkumist järgmisel aastal.

• Kari Käsper osales Belfastis toimunud konverentsil, kus arutati Euroopa
vastuseid vaenukõne ja vaenukuritegude levikule.

• 10.11.2016 toimus Vilniuses koolitus "Elus ja Terve: Mida saavad riigid ära teha,
et tagada Euroopas viibivate saatjata ja vanematest eraldatud laste
parimate huvide kaitse" Eesti, Läti ja Leedu ametnikele ja kodanikuühiskonna
vastava valdkonna spetsialistidele. Inimõiguste Keskust esindas Anni Säär.

• 24 - 25.11.2016 toimus Brüsselis ENARi (European Network Against Racism)

võrgustiku kohtumine. Kohtumisel oli esindatud ka Eesti Inimõiguste
Keskus. Vahetati kogemusi, häid praktikaid ning tehti ettekandeid hetkel toimuvast
mitmetes liikmesriikides ning õiguslikust olukorrast üldisemalt.

• 6.-7. detsembril Genfis toimuval Global e-Sustainability Initiative'i aastakoosolekul
arutati ka IKT ettevõtete väljakutseid inimõiguste valdkonnas. Ühe ettevõtteid
nõustava eksperdina lõi kohtumisel virtuaalselt kaasa ka EIKi juhataja Kari Käsper.

• Brüsselis toimus 14.-15. detsembril Euroopa rassismivastase võrgustiku ENAR
järjekorras juba kaheksas iga-aastane equal@work seminar. Seminar keskendub
mitmekesisuse ja kaasatuse erinevatele aspektidele ning toimub koostöös
ettevõtetega. Seekordne üritus oli pühendatud pagulaste lõimimisele Euroopa
tööturule. Seminaril olid esindatud nii ENARi liikmesorganisatsioonid, Euroopa
Komisjon, UNHCR kui ka suurettevõtted Adecco Group, Sodexo, L'Oreal ja IKEA. Eesti
kogemusi pagulaste lõimumise vallas jagas seminaril Kari Käsper.
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Koolitasime, nõustasime ja osalesime Eestis

• Võrdse kohtlemise eksperdid Merle Albrant ja Kelly Grossthal viisid Pärnumaa

Kutsehariduskeskuse õpilastele läbi koolituse, mis keskendus võrdse kohtlemise,
sallivuse ja soostereotüüpide teemadele.

• 4. märtsil külastasid Ukraina vabaühendused Eesti Inimõiguste Keskust, et
kogemusi jagada.

• Mitmekesisuse kokkulepe võõrustas külalisi Läti Riigikantseleist, ärisektorist ja
kolmandast sektorist ning Leedu ärisektorist ja Rootsi mitmekesisuse kokkuleppe
juurest, et tutvustada meie tegemisi.

• Mitmekesisuse kokkulepe alustas 2016. aasta kevadel uute mitmekesisuse
nõustajate lennuga. 11 tulevast nõustajat täiendasid end erinevatel teemadel
äriedust võrdse kohtlemiseni.

• Aprillis korraldas mitmekesisuse kokkulepe seminari, kus räägiti töö-, pere- ja

eraelu tasakaalu teemal ning tutvustati mitmekesisuse päeva
tegemisi. Seminaril esines mitmekesisuse juhtimise valdkonna tippekspert Lisa Ann
Cooper Norrast, kes rääkis enda kogemustest ettevõtete mitmekesisuse alasel
nõustamisel.

• Eesti Inimõiguste Keskus korraldas mais neli kolmepäevast multidistsiplinaarset
koolitust laste õiguste kohta. Need olid mõeldud erinevatele spetsialistidele, kes
puutuvad oma töös kokku laste ja laste õigustega.

• Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal tutvustas Tartus
toimunud koolitusel, kuidas tunda ära vaenu õhutamist ja vaenukõnet. Kelly
jagas selgitusi, mida saavad noorsootöötajad praktilisel tasandil ära teha ning kuidas
neid teemasid noortega arutada.

• 6. septembril toimus mitmekesisuse kokkuleppe liikmetele ja teistele huvilistele

seminar, kus käsitletakse võõraviha ja sallimatuse teemat töökeskkonnas ning
võimalusi pingeolukordade lahendamiseks.

• Eesti Inimõiguste Keskusest käis Arvamusfestivalil Anni Säär, kes osales rändealal
toimuval arutelul “Miks nad siis tulevad meie õue peale kaklema?”

• 16. septembril toimus Paunküla heaolukeskuses võrdse kohtlemise võrgustiku
kohtumine, kus arutati seniseid arenguid ning ühiseid huvikaitsevõimalusi. Samuti
arutati võrgustiku töö paremat korraldamist.

• Keskuse õigusekspert Anni Säär esines 18. oktoobril 2016 Riigikohtu
konverentsisaalis Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi
ettekandekoosolekul.

• Selle aasta investorite üritus, mis toimus 11. novembril Hiltoni hotellis, oli
pühendatud mitmekesisusele. Kari Käsper tutvustas inimõiguste keskuse poolt
üritusel osalejatele Eesti mitmekesisuse kokkulepet ja selle tulevikuplaane.
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• Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistriprogrammi tudengid tegid Euroopa Liidu
kohta videoloengud, et edendada elukestvat õpet. Arutelus Euroopa Liidust ja
rändekriisist osales ka EIK juhataja Kari Käsper (koos Ly Pärnaga
Siseministeeriumist ja Kert Valdaruga Sisekaitseakadeemiast).

• Kari Käsper nõustas 2016. aastal lisaks osalise tööajaga ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku
Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esindust. Ta aitas kokku panna pagulaste lõimimist
käsitlevat põhjalikku uuringut.
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Meediakajastused
Paberlehed ja online meedia

•

20.12.2016 Inimõiguslane terrorirünnakutest: radikaliseerumise vastu saab kõige
kindlamalt mõistusega, mitte vaenu õhutamisega vägivallatsüklit võimendades
(Delfi)

•

12.12.2016 Läänemaailma inimõigusi on tabanud vähikäik (Eesti Päevaleht)

•

28.10.2016 Õiguskindlus püsib au sees (Postimees)

•

14.10.2016 Lähiaastail on suuremad inimõigusi puudutavad väljakutsed seotud
terrorismi ja põgenikekriisiga (ERR)

•

28.09.2016 11 soovitust, kuidas töökeskkonnas võõrapelgusega hakkama saada
(Tarbja 24)

•

20.09.2016 Tumedanahalist meest rünnanu on tabamata (Postimees)

•

18.09.2016 Inimõiguste keskus kogub kooseluperede kohtukaasuste heaks
annetusi (Postimees)

•

15.09.2016 Kui kaua sa tõrksale riigile tõestad, et pole kaamel? (Eesti Päevaleht)

•

13.09.2016 Riik, ole kooseluperede suhtes inimlik (Koit)

•

08.09.2016 PPA muutis põgenike staatuse menetluse põhjalikumaks (Vooremaa)

•

07.09.2016 Inimõiguste keskus: riik, ole kooseluperede suhtes inimlik (Postimees)

•

07.09.2016 Inimõiguste keskus palub riigilt kooseluperede suhtes inimlikkust
(Pealinn)

•

07.09.2016 Inimõiguste keskus kutsub riiki üles inimlikkusele: lõpetage
kooseluperede õiguste rikkumine (Delfi)

•

07.09.2016 Lesbipaar adopteeris lapsed ja kaebas riigi kohtusse (Eesti Ekspress)

•

20.08.2016 25 aastat inimõigusi vabas Eestis: halvasti laotud vundament (Eesti
Päevaleht)

•

10.08.2016 Kohtusse pöördunud põgenik sai pagulasstaatuse (Meie Maa)

•

09.08.2016 Üks kohtusse pöördunud põgenik sai pagulasstaatuse (ERR)

•

09.08.2016 Üks kohtusse pöördunud põgenik sai pagulasstaatuse (Postimees)

•

08.08.2016 Üks kohtusse pöördunud põgenik sai pagulasstaatuse (Postimees)
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•

07.08.2016 Eesti inimõiguste keskuse koduleht langes küberrünnaku alla (Delfi)

•

07.08.2016 Inimõiguste keskuse kodulehte tabas pahavararünnak (Postimees)

•

07.08.2016 Хакеры атаковали Эстонский центр по правам человека (Postimees
RUS)

•

07.08.2016 Inimõiguste keskuse kodulehte tabas pahavararünnak (Pealinn)

•

28.07.2016 Kahe põgeniku kohtumenetlus lahenes kompromissiga (Pealinn)

•

27.07.2016 Kahe põgeniku kohtumenetlus lahenes kompromissiga (ERR)

•

27.07.2016 Kahe Eestis viibiva põgeniku kohtumenetlus lahenes
kompromissiga (Postimees)

•

24.07.2016 Департамент погранохраны озаботился условиями в Центре
временного содержания беженцев (Postimees RUS)

•

01.07.2016 Võrdsetest võimalustest ei saa enam mööda vaadata (Sotsiaaltöö)

•

20.06.2016 Uuritakse laste õiguste kohta (Õhtuleht)

•

19.06.2016 Inimõiguste keskus uurib teismeliste arvamust laste õiguste
kohta (ERR)

•

11.06.2016 Õigusekspert: illegaalse immigrandi vahistamisele tuleks eelistada
vabatahtlikku riigist lahkumist (ERR)

•

10.06.2016 Töövägivallaga kokkupuutunud pole kohtusse pöördunud (ERR)

•

10.06.2016 Общественность осуждает отсутствие реакции театра NO99 на
насилие со стороны директора (Delfi RUS)

•

10.06.2016 Avalikkus taunib NO99 olematut reaktsiooni Ojasoo
vägivallale (Delfi)

•

19.05.2016 Kas naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise
konventsioon toob Eestile head või halba? (Postimees)

•

19.05.2016 Kaks Eestisse saabunud põgenikku on pöördunud kohtusse (Delfi)

•

19.05.2016 Беженцы подали на Эстонию в суд (Postimees RUS)

•

17.05.2016 Kaks Eestisse toodud põgenikku pöördusid kohtusse (Pealinn)

•

16.05.2016 Kaks Eestisse toodud põgenikku pöödusid kohtusse (Postimees)

•

10.05.2016 Kristi Ockba vihakõnest: see, et Eesti inimesed on vakka, ei tähenda,
et kõik hästi (Delfi)

•

06.05.2016 Kui uut elu Eestis tervitavad Harku ja kummikuul (Eesti Päevaleht)
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•

25.04.2016 EIK: guinealaste väljavaated uut elu alustada on
olematud (Postimees)

•

25.04.2016 Eesti Inimõiguste Keskuse ekspert: kolme guinealase väljavaated
Eestis uut elu alustada on olematud (ERR)

•

25.04.2016 Illegaalsed sisserändajad Eesti kohta: siin on oodatust hullem, kas see
on tõesti Euroopa? (Pealinn)

•

24.04.2016 Riik ajab illegaalid Tallinna (Pealinn)

•

22.04.2016 Vabaühendused ootavad riigikogult avatumat valitsemist (Delfi)

•

12.04.2016 Mitmekesisuse päev (Terviseleht)

•

05.04.2016 Maris Sander: Rassism koduõuel (Lääne Elu)

•

04.04.2016 Norra toetusprojekt Eestis kasvab 68 miljoni euroni (Eesti Päevaleht)

•

03.04.2016 МВД о страхах перед беженцами: нельзя ставить гуманитарный
кризис и террор на одну полку (ERR rus)

•

25.03.2016 Poolt ja vastu: kas inimesi peaks terrori tõttu rohkem
kontrollima? (Eesti Päevaleht)

•

20.03.2016 Русские не потерпят терпимости (Vecherka)

•

20.03.2016 Эксперт: противники закона о совместном проживании ввели
общество в замешательство (Postimees rus)

•

17.03.2016 Eesti vabaühendused: kui Eesti ise HIViga ei tegele, hakkavad sellega
tegelema teised (Eesti Päevaleht)

•

03.03.2016 Varjupaigas töötanud mees pidi lahkuma oma seksuaalse sättumuse
tõttu (Eesti Päevaleht)

•

02.03.2016 Центр по правам человека: критика Лаврова не послужит
улучшению с правами человека в Эстонии (Postimees rus)

•

02.03.2016 Eesti Inimõiguste Keskus: Lavrovi kriitika ei aita kaasa Eesti
inimõiguste olukorra parandamisele (Õhtuleht)

•

02.03.2016 Eesti Inimõiguste Keskus: Lavrovi kriitika läks märgist mööda (Delfi)

•

02.03.2016 Riigi toetus Inimõiguste Instituudile tekitab konkurentides
pahameelt (Pealinn)

•

02.03.2016 Eesti inimõiguslaste vahel hõõgub rahastamistüli (Eesti Päevaleht)

•

24.02.2016 EIK kavatseb 10 000 euro eest edendada võrdset kohtlemist Eestis
(Postimees)

•

23.02.2016 ÜRO pagulasamet hoiab Eestil silma peal (Eesti Ekspress)
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•

22.02.2016 Pagulase peksmine tõi odinlaste toetajale 1500-eurose trahvi (Eesti
Päevaleht)

•

21.02.2016 Eestis teadaolevalt esimesena mustanahalise ründamise eest kohtus
süüdi mõistetud mees on odinlaste toetaja (Delfi)

•

17.02.2016 Madise: Eestis on uuesti tõusnud populismilaine ja otsedemokraatia
ülistamine (Postimees)

•

16.02.2016 BLOGI: Ülle Madise “Vabariigi kodanikes”: äärmuslikud erakonnad
valitakse riigikokku, kui on probleeme, millele reageerida (Delfi)

•

10.02.2016 «Ma loodan, et sind vägistatakse» (Postimees)

•

29.01.2016 Naiste varjupaiku ohustab sulgemine (Virumaa Teataja)

•

28.01.2016 Департамент полиции и погранохраны рекомендовал
проживающей в Вао албанской семье паковать чемоданы (Postimees rus)

•

27.01.2016 Kvoodipagulasi taga otsiv Eesti näitab keele ära õppinud Vao perele
ust (Postimees)

•

26.01.2016 Armeenlasest doktorant süüdistab Tartu Ülikooli
diskrimineerimises (Õhtuleht)

•

26.01.2016 Пробелы в эстонском законодательстве позволяют нелегалам
избегать депортации (RusDelfi)

•

25.01.2016 Armeenlasest doktorant süüdistab Tartu Ülikooli
diskrimineerimises (Tartu Postimees)

•

25.01.2016 Пробелы в эстонском законодательстве позволяют нелегалам
избегать депортации (Postimees rus)

•

24.01.2016 Aro Velmet: viisakuse poliitika (Postimees)

•

22.01.2016 Viisakuse poliitika (Õpetajate Leht)

•

11.01.2016 Rahvusluse ja äärmusluse vahelised piirid hägustuvad (Eesti
Päevaleht)

Raadio ja teleintervjuud:
•

02.11.2016 Pealtnägija (ETV)

•

14.10.2016 Aktuaalne Kaamera (ETV)

•

07.09.2016 Seitsmesed Uudised (TV3)

•

06.09.2016 Radar (Kanal 2)
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•

10.05.2016 Vihakõnest (Vabariigi kodanikud, ETV)

•

04.05.2016 Inimõiguslasega Harku keskusest (Podcast, Eesti Ekspress)

•

03.05.2016 Vaenu õhutamisest (AK, ETV)

•

13.04.2016 Mitmekesisuse päev (Raadio 2)

•

13.04.2016 Mitmekesisuse päev (Ärataja, Raadio Kuku)

•

12.04.2016 EKRE ei pea ennast parempopulistideks (AK, ETV)

•

25.01.2016 Armeenlasest doktorant süüdistab Tartu Ülikooli
diskrimineerimises (AK, ETV)

•

25.01.2016 Harku keskusest on 5 aastaga vabaks lastud üle 10 illegaalselt riigis
viibiva inimese (AK, ETV)

•

25.01.2016 Пробелы в эстонском законодательстве позволяют нелегалам
избегать депортации (venekeelne AK, ETV)
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

6 803

19 351

2

Nõuded ja ettemaksed

9 146

48 358

3

15 949

67 709

15 949

67 709

Võlad ja ettemaksed

5 724

17 781

4,5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 796

43 857

6

Kokku lühiajalised kohustised

9 520

61 638

9 520

61 638

13

13

6 058

5 853

358

205

6 429

6 071

15 949

67 709

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

179 671

223 365

6,7

6 412

0

0

1 083

186 083

224 448

-183 364

-223 893

-2 361

-350

-185 725

-224 243

Põhitegevuse tulem

358

205

Aruandeaasta tulem

358

205

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud

6
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

358

205

39 212

4 244

3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-12 057

-11 313

5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

133 935

193 813

6

Kokku rahavood põhitegevusest

161 448

186 949

6

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-173 996

-224 767

6

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-173 996

-224 767

-12 548

-37 818

19 351

57 169

-12 548

-37 818

6 803

19 351

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2014

Akumuleeritud tulem

13

Aruandeaasta tulem
31.12.2015

13

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

13

5 853

5 866

205

205

6 058

6 071

358

358

6 416

6 429
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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.
Sihtasutus on koostanud täismahus majandusaasta aruande.
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.

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,
mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustis 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 kohustisena
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 kohustisena
Seotud osapooled
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Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
1. asutajaid
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2016

31.12.2015

6 803

19 351

Summast 6 803 eur on kassas oleva raha summa 450 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Ettemaksed
Aruandvad isikud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

4 500

4 500

149

149

3 952

3 952

492

492

53

53

9 146

9 146

31.12.2015

Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

4 375

4 375

71

71

42 535

42 535

42 535

42 535

1 377

1 377

48 358

48 358

4
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 652

1 398

Sotsiaalmaks

3 048

2 696

Kohustuslik kogumispension

150

124

Töötuskindlustusmaksed

222

196

Intress

2

Ettemaksukonto jääk

149

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

149

71
5 074

71

4 414

Vaata lisa 3 ja 5

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

310

310

75

75

Maksuvõlad

5 074

5 074

Muud võlad

25

25

25

25

240

240

5 724

5 724

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Võlad aruandvatele isikutele
Kokku võlad ja ettemaksed

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

Muud võlad

2 540

2 540

2 540

2 540

444

444

17 781

17 781

Muud viitvõlad
Võlad aruandvatele isikutele
Kokku võlad ja ettemaksed

4

4

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Avatud Eesti Fond
EPIM
FRA
Pagulasfond 2012/363
MISA

5 522

-5 522

0

474

-474

0

25 940

2 061

-25 702

2 299

6 056

15 044

-21 100

0

-224

0

-45 055

0

-264

0

224

AKT 14

15 089

HMNS

2 401

29 966
-2 137

KYSK

1 986

503

-2 489

0

STHE

12 313

3 332

-15 645

0

-4 806

0

-21 471

1 458

VKV

4 806

2015 UNHRC

25 112

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

3 250

-1 430

1 820

Kaasfinantseering

-2 183

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
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31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
FRA

2 299

UNHRC

-4 642

0

1 458

-1 458

0

CREU

17 602

-17 602

0

EGUI

4 904

-4 904

0

EIGE

3 140

-2 230

910

PPA

24

TKK

12 610

2 343

24
890

-13 500

0

-1 800

20

15 841

-15 841

0

5 000

-5 000

41 043

-41 043

EU 16

1 344

-1 333

11

ENAR 2

4 500

-2 336

2 164

AEF

2 500

Kaasfinantseering ENAR 1

1 820

ILGAP
MKP
UNHRC 16

MISA

-413

-2 087

474

HMNS 16

474

60 000

-408

-59 399

193

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

43 857

133 935

-821

-173 175

3 796

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

43 857

133 935

-821

-173 175

3 796

1. Projekti otsesed kulud sisaldavad ka tööjõukulusid vt lisa 7 ja 8.
2. Tulemiaruande annetuste ja toetuste summa 179 671 eur sisaldab sihtfinantseerimisest tuludesse võetud summat 173 175 eur ja 2016
a laekunud annetusi 6 496 eur vt lisa 7.
3. Tulemiaruande sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud summa 183 364 eur sisaldab tabelis tulusse võetud summat 173
175 eur ja projektide ülekulu 10 189 eur.

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

173 175

220 447

6

6 496

2 918

179 671

223 365

2016

2015

Rahaline annetus

179 671

223 365

Kokku annetused ja toetused

179 671

223 365

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
Lisa nr
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

79 472

116 107

Sotsiaalmaksud

26 861

40 078

Kokku tööjõukulud

106 333

156 185

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

106 333

156 185

5

8

31.12.2016

31.12.2015

1

1

2016

2015

0

9 686

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa nr

6

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KARI KÄSPER

Juhatuse liige

05.06.2017

Resolutsioon:

kiidan heaks

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule
Oleme üle vaadanud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, 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 26 kuni 35.
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 31.12.2016 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 tn 5, Tallinn, Harju maakond, 10114
06.06.2017

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANNE NUUT

Vandeaudiitor

06.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6445148

Faks

+372 6465148

E-posti aadress

info@humanrights.ee

Veebilehe aadress

www.humanrights.ee

