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TÄNUAVALDUS 
 
PROGRESS 
 
Selle trükise väljaandmist toetab Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse 
programm (PROGRESS, 2007 - 2013). Käesolevat projekti haldab Euroopa 
Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasamise peadirektoraat. 
Programm loodi eesmärgiga toetada rahaliselt EL eesmärkide täitmist tööhõive ja 
sotsiaalküsimuste valdkonnas, nagu on sätestatud sotsiaalmeetmete kavas ning 
seeläbi aidata kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele neis 
valdkondades. 
 
7-aastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada 
asjakohast ja tõhusat tööhõive alast ja sotsiaalset seadusandlust ning poliitikat   
Euroopa Liidus tervikuna (EL27), ETTA/EEA (Euroopa Vabakaubanduse / Euroopa 
Majanduspiirkonnas), EL kandidaatriikides ning potentsiaalsetes kandidaatriikides.  
 
PROGRESSI eesmärk on suurendada EL toetust liikmesriikidele nende kohustuste 
täitmiseks ja jõupingutusteks luua rohkem ja paremaid töökohti ning tugevdamaks 
ühiskonna sidusust. Selleks pakub PROGRESS järgmisi meetmeid: 
 
• vastavate poliitikate analüüs ja nõustamine; 
• EL nende valdkondade õigusaktide ja poliitika rakendamise järelevalve ja 

aruandlus; 
• liikmesriikide vastavate poliitikate ülekandmine, vastastikune kogemuste 

levitamine ja toetamine EL eesmärkide ja prioriteetide elluviimisel; 
• tuginemine huvirühmade ja laiemalt kogu ühiskonna arvamustele. 
 
Lisateabe saamiseks vt. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327. 
 
Selles käsiraamatus avaldatud informatsioon ei pruugi tingimata kajastada Euroopa 
Komisjoni seisukohti ja arvamust. 
 
KÄSIRAAMAT 
 
Käesoleva käsiraamatu on koostanud  Human European Consultancy (HEC) 
koostöös Migratsioonipoliitika grupiga (Migration Policy Group, MPG). 
 
Human European Consultancy haldab ja viib ellu projekte koostöös  Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ametiga  ja teiste EL valitsustevaheliste organisatsioonide ja asutustega. 
Võtmevaldkondadeks on inimõigused, võrdsed õigused ja mittediskrimineerimine, 
kodanikeühiskonna arendamise metoodikad, järelevalve kvaliteetse arstiabi 
kättesaadavuse  üle. Teenuste hulka kuuluvad teaduslike analüüside ja aruannete 
koostamine nii üksike riikide kohta kui ka rahvusvahelises ulatuses. Peamised 
töövormid on koosolekud, ekspertide seminarid ja koolitused.       
http://www.humanconsultancy.com 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
http://www.humanconsultancy.com/
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Migratsioonipoliitika grupp (MPG) on sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon , mis 
on pühendunud inimeste territoriaalse liikumise, erinevuste, võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise poliitikale ja õiguslikele probleemidele; saavutamaks paremaid 
tulemusi tehakse koostööd kõigi ühiskondlike huvirühmadega. Olles Euroopa 
mittediskrimineerimise alase õigusekspertide võrgustiku sisuline juht, on MPG 
alaliselt seotud EL diskrimineerimisvastase seadusloome ning vastava õiguse 
täitmise  jälgimisega rahvusriikides. Ta toimetab liikmesriikide aastaaruandeid, teeb 
võrdlevaid analüüse, koostab temaatilisi aruandeid ja märgukirju.Vt lähemalt: 
http://www.migpolgroup.com 
 
Antud  käsiraamat on koostatud projekti "Teadlikkuse tõstmise seminarid 
kodanikuühiskonnaƒ organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse 
vallas" (VT/2010/007) ning selle eesmärk on luua õppematerjal kodanikeühenduste 
jaoks selleks, et aidata neil suurendada võimekust mittediskrimineerimise ja võrdsuse 
tagamise valdkonnas. 
 
Selle projekti peaeesmärk on kodanikeühenduste  mõju ja tulemuslikkuse 
suurendamine võrdsuse ja mittediskrimineerimise alase seadusandluse ja poliitika 
kujundamises. Selle sihiga korraldatakse 32 seminari Euroopa eri riikides. 
 
Selle käsiraamatu üldosa tugineb  kahele MPG ja HEC varasemale algatusele, nimelt 
„Kodanikuühiskonna võimekuse kaardistamine diskrimineerimise vastu võitlemisel“ 
(2004) ja “Diskrimineerimise vastu võitlemine ja mitmekesisuse edendamine“ (2006). 
Kõik õppemoodulid on koostatud pärast kõigi sihtrühmade vastavate ettepanekute 
hindamist 2011.a veebruaris.    
 
PROJEKTI MEESKOND 
 
Projekti juhtimine: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk (HEC) 
ja Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Käsiraamatu koostajad ja rahvusvahelied koolituse nõunikud: Łukasz Bojarski, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas ja Romaniţa Iordache. 
 
 

http://www.migpolgroup.com/
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SISSEJUHATUS  
 
Tere tulemast tutvuma käesoleva diskrimineerimisalase õppekäsiraamatuga! 
 
See õppekäsiraamat töötati välja Euroopa Liidu rahastatud projekti „Awareness-
raising seminars in the areas of non-discrimination and equality targeted at civil 
society organisations” (Kodanikuühiskonna organisatsioonidele suunatud teadlikkuse 
parandamise seminarid mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise valdkonnas) 
raamistikus – VT/2010/007, mis viidi läbi 32 Euroopa riigis: ELi liikmesriigid v.a 
Luxemburg, Norra, kandidaatriigid Türgi, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariik ja Serbia ning ühinev riik Horvaatia1 Viies kandidaatriik Montenegro selles 
projektis ei osalenud. 
 
Projekt toimub Euroopa Komisjoni algatusel ning seda rahastab ühenduse tööhõive 
ja sotsiaalse solidaarsuse programm (PROGRESS). Projekti viivad läbi Human 
European Consultancy (www.humanconsultancy.com), Migratsioonipoliitika töörühm 
(www.migpolgroup.com) ja kohalikud partnerid kõigis 32 riigis.  
 
Projekti eesmärk on tugevdada mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse 
valdkonnas töötavate kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekust, töötades 
nende jaoks välja õppematerjale ja -tegevusi. Valitsusvälistel organisatsioonidel on 
oluline osa diskrimineerimisvastase poliitika ja diskrimineerimisvastaste õigusaktide 
mõistetavaks ja täidetavaks muutmises. Need on olulised nende inimeste huvide 
eest seismisel ja nende kaitsmisel, keda see poliitika ja õigusaktid esindavad, ning nii 
diskrimineerimise ohvrite ja võimalike ohvrite – kes ei tea väga sageli oma õigusi – 
kui ka üldsuse teadlikkuse tõstmiseks. 
 
See väljaõppe käsiraamat on mõeldud avaliku sektori koolitajatele, kes viivad läbi 
riiklikke koolitusseminare, ja abiks valitsusvälistele organisatsioonidele nende töös 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise edendamisel. Riiklikel seminaridel 
osalejad esindavad väga erinevaid valitsusväliseid organisatsioone ja ühendusi ning 
puutuvad kokku mitmesuguse diskrimineerimisega nii rassilise või etnilise päritolu (sh 
romad), usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude kui ka seksuaalse 
sättumuse alusel. Kuigi soolist diskrimineerimist selles õppeprojektis üksikasjalikult ei 
käsitleta, kaasatakse soolised aspektid kõikidesse projekti õppetegevustesse. 
 
Väljaõppe käsiraamat tugineb eelnevatest ELi rahastatud projektidest saadud 
kogemustele ja materjalidele, näiteks Mapping capacity of civil society dealing with 
anti-discrimination (Kodanikuühiskonna võimekuse kaardistamine diskrimineerimise 
vastu võitlemisel) (VT/2004/45) ja Anti-discrimination and diversity training 
(Diskrimineerimise vastu võitlemine ja mitmekesisuse edendamine) (VT/2006/009). 
Need projektid hõlmavad kodanikuühiskonna organisatsioonide olukorra 

                                                 
1  Liechtenstein ja Luksemburg ei ole projekti kaasatud, kuna nende riikide valitsusvälistel 

organisatsioonidel on alternatiivsed õppevõimalused. Serbia oli projekti alguses potentsiaalne 
kandidaatriik, EL kandidaatriigi  staatuse sai ta 2. märtsil 2012.aastal. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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kaardistamist ning koolitusseeriate kavandamist ja rakendamist kodanikuühiskonna 
organisatsioonide teadmiste, mõistmise ja suutlikkuse parandamiseks.  
Tegemist on olulise jätkuprojektiga, kuna see täiendab eelmisi projekte, püüdes 
ennekõike suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide mõju ja tõhusust 
seoses võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise strateegiate rakendamise ja 
edendamisega.  
 
Väljaõppe käsiraamatus kirjeldatakse ELi õiguslikku raamistikku, sh antakse 
ülevaade mittediskrimineerimist puudutava ELi õigustiku üldistest põhimõtetest ja 
allikatest ning sellest, milline on ELi institutsioonide, organite ja asutuste (Euroopa 
Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus (EK) ja 
põhiõiguste ameti (FRA)) roll mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse edendamisel 
ja tagamisel. See kirjeldab ka valitsusväliste organisatsioonide rolli olulisust 
mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse poliitika ja õigusaktide arendamises ja 
rakendamises. 
 
Käesoleva väljaõppe käsiraamatu ettevalmistamise ajal viidi kõigis projektis osalevas 
32 riigis läbi hindamine, mille eesmärk oli tuvastada riikide vajadused ja erijooned. 
Selle tulemusena koolitatakse avaliku sektori koolitajaid järgmistes moodulites, mis 
kajastavad vajaduste hindamise etapis tuvastatud riigisiseseid vajadusi ja riigi 
konteksti: 
 
1. Teabe kogumine ja tegevuse kavandamine 
2. Seire (monitooring) 
3. Partnerlussuhted/koostöö; 
4. Teeseldud olukord (testimine) 
 
Seetõttu sisaldab see väljaõppe käsiraamat konkreetseid jaotisi iga eespool 
nimetatud teema kohta. Need jaotised moodustavad käsiraamatu tuuma. 
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1 TAUSTTEAVE: EUROOPA DISKRIMINEERIMISVASTASE ÕIGUSE 
INSTITUTSIOONILINE JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

 
Kavandatud õpitulemused 
 
• Osavõtjad saavad ajakohased põhiteadmised mittediskrimineerimist käsitlevate 

ELi õigusaktide ja institutsioonide olemusest. 
• Osavõtjad saavad aru diskrimineerimise mõistest, nagu see kajastub kehtivates 

Euroopa standardites. 
 
1.1 Euroopa Liidu tutvustus 
 
Euroopa Liidus (EL) on 27 liikmesriiki, kes on andnud osa oma suveräänsusest või 
seadusandlikest volitustest ELile: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, 
Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, 
Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, 
Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. 
 
Selle teksti kirjutamise ajal Horvaatia on Euroopa Liiduga ühinev riik. 2011.a 
detsembris allkirjastatud Euroopa Liidu ja Horvaatia vaheline EL ühinemisleping   
ratifitseeritakse kõigi EL liikmesriikide poolt. Horvaatiast saab EL 28.liikmesriik 1. 
juulil 2013.a. 
 
EL ametlikud kandidaatriigid on Island, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, 
Serbia, Montenegro (selles projektis ei osalenud) ja Türgi. 
 
EL peab läbirääkimisi ka võimalike kandidaatriikidega: Albaania, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1244 alusel . 
 
1.1.1 ELi institutsioonid ja nende roll mittediskrimineerimise ja 

võrdõiguslikkuse vallas 
 
Euroopa institutsioonide ja organite seast on mittediskrimineerimise ja 
võrdõiguslikkusega seotud ELi ülesannete täitmine Elis2 usaldatud neiljale 
eraldiseisvale institutsioonile ja ühele sõltumatule ametile: 
 
EL institutsioonid 
A. Euroopa Parlament (esindab Euroopa Liidu inimesi); 
B. Euroopa Liidu Nõukogu (esindab riikide valitsusi); 
C. Euroopa Komisjon (esindab ja toetab ELi huvid üldiselt); 
D. Euroopa Kohus (tagab Euroopa õiguslike põhimõtete järgimise); 
                                                 
2  Mittediskrimineerimise alane tegevus väljaspool EL on osa EL ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast 

(CFSP).Euroopa Nõukogu poolt nimetatud Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat  (CFSP) juhib 
Kõrge Esindaja (TEU artikkel 27.3) koostöös Euroopa välisteenusega (EEAS), mis on loodud 
Nõukogu otsuse 26.oktoobril 2010, OJ L.201/30 3. August 2010 (TEU artkkel 27.3) alusel. EEAS 
struktuuri  kohta: http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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EL amet 
E. Põhiõiguste Amet (ELi asutus, mis annab ELi institutsioonidele ja ELi 

liikmesriikidele põhiõigustega seotud abi ja teadmisi ELi õiguse 
rakendamiseks).  

 
A. Euroopa Parlament 
 
• Parlamendil on kolm põhirolli: 

o koos nõukoguga arutleb ja võttab vastu El seadusi; 
o ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, 

eeskätt komisjoni tegevuse üle. Tema võimuses on heaks kiita või tagasi 
lükata volinike nimetamine ja tal on õigus kritiseerida komisjoni tegevust 
tervikuna; 

o ta jagab nõukoguga pädevust hallata ELi eelarvet. Menetluse lõpus 
võtab ta koostöös nõukoguga eelarve tervikuna vastu või lükkab selle 
tagasi. 

• Parlamendi igakuised plenaaristungid toimuvad Strasbourgis (Prantsusmaa). 
Komisjonide, samuti parlamendi lisaistungeid peetakse Brüsselis, samas kui 
haldusametid (peasekretariaat) paiknevad Luxembourgis. 

• Euroopa Parlamendi 736 liiget valitakse viieks aastaks üldise valimisõiguse 
alusel; iga ELi kodanik võib valimistel kandideerida ning iga ELi kodanik saab 
hääletada, ükskõik mis liikmesriigis ta elab. 

• Komisjonid luuakse konkreetsete probleemidega tegelemiseks. EPs on 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjon, välisasjade komisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjon. Petitsioonikomisjon vastab nende inimeste pöördumistele, kes 
arvavad, et nende Euroopa Liidus kaitstavaid õigusi on rikutud. 

 
B. Euroopa Liidu Nõukogu 
 
• Institutsioon asub Brüsselis (Belgia) ja on Euroopa Liidu peamine otsuseid 

tegev organ. 
• Nõukogu ülesanded seostuvad otsuste tegemise ja koordineerimisega: 

o vastu võtta Euroopa seadusi; mitmes valdkonnas teeb ta seda koos 
Euroopa Parlamendiga; 

o koordineerida liikmesriikide üldist majanduspoliitikat; 
o määratleda ja rakendada ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat 

Euroopa Ülemkogu koostatud suuniste põhjal (Euroopa Liidu 
liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide korrapärased kohtumised); 

o sõlmida rahvusvahelisi kokkuleppeid ELi ja ühe või mitme riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga; 

o koordineerida liikmesriikide tegevust ja kooskõlastada 
kriminaalasjades tehtavat politsei- ja õigusalast koostööd; 

o kinnitada koos Euroopa Parlamendiga ELi eelarve. 
• Nõukogu koosneb liikmesriikide valitsuste esindajaist, kes kohtuvad Euroopa 

Liidu Nõukogus. Sõltuvalt päevakorras olevast küsimusest esindab iga riiki selle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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valdkonna eest vastutav minister. 
• Nõukogu eesistuja ülesandeid täidavad liikmesriigid rotatsiooni korras kuue kuu 

kaupa. Lisaks sellele, omab Välisasjade nõukogu, mis koosneb liikmsriigide 
välisministritest, oma alatist eesistujat – EL välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja. 

• Euroopa Liidu Nõukogu võib välja anda määruseid, direktiive, otsuseid, 
ühismeetmeid,, soovitusi või arvamusi. Samuti võib ta võtta vastu järeldusi, 
avaldusi või otsuseid. 

• Euroopa Liidu Nõukogu tuleks eristada Euroopa Ülemkogust, kes määrab 
Euroopa Liidu üldise poliitilise suuna ja prioriteedid ja kuhu kuuluvad Euroopa 
Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid koos ülemkogu eesistuja ja 
komisjoni presidendiga. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aasta 
detsembris on Euroopa Ülemkogu üks Euroopa Liidu seitsmest institutsioonist. 
Ülemkogu eesistuja (hetkel Herman Van Rompuy Belgiast) valitakse 
kvalifitseeritud häälteenamusega; eesistuja ametiaeg on kaks ja pool aastat 
ning eesistuja võib tagasi valida ühe korra. 

 
C. Euroopa Komisjon 
 
• Täidesaatev organ asukohaga Brüsselis (Belgia). 
• Euroopa Komisjonil pädevuste hulgas on järgmised ülesanned: 

o teha seaduste ettepanekuid parlamendile ja nõukogule;  
o juhtida ja ellu viia ELi poliitikat (nt diskrimineerimisvastast poliitikat) ja 

eelarvet;  
• „EL lepingute täitmise seireja“ ehk komisjon teeb kindlaks, et liikmeriigid 

rakendavad EL seadusi korrapäraselt; Komisjon koosneb liikmesriikide 
valitsuste poolt esitatud, Nõukogu poolt nimetatud ja Euroopa Parlamendi poolt 
heaks kiidetudvolinikest, kelle ametiaeg on viis aastat ning kes tegutsevad 
erapooletult ja sõltumatult, vastutades konkreetse poliitikavaldkonna eest. Iga 
riik esindab  ühe voliniku. 

• Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat koosneb neljast 
direktoraadist: tsiviilõiguse, kriminaalõiguse, põhiõiguste ja liidu kodakondsuse 
direktoraat ning alates 2011. aasta jaanuarist ka võrdõiguslikkuse direktoraat. 
Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi ülesanded hõlmavad 
järgmist: 
o edendada Euroopa Liidu põhiõiguste hartat; 
o koordineerida ja edendada poliitika arengut  rassilise või etnilise päritolu, 

usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimise vastu võitlemiseks, kasvatada teadlikkust  
võrdõiguslikkusest ja mittediskrimineerimisest. Koordineerida 
rahvusvähemuste mittediskrimineerimist ja eriti romadega seotudpoliitika 
arengut; 

o täiustada kodakondsust, edendades ja kaitstes kodanike õigusi nende 
igapäevaelus, tagades, et nad saaksid täielikku kasu Euroopa 
integratsioonist, eriti vaba liikumise õigusest Euroopa Liidus; 
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o arendada Euroopa Liidu õigusel rajanevat ala ning tagada õiguskindlus ja 
võrdsete võimalustega ala kodanikele, tarbijatele ja ettevõtjatele, 
rakendades nende õigusi riigisiseselt ja riikidevaheliselt; 

o arendada ELile välja ühtne kriminaalpoliitika, mis põhineks minimaalsete  
nõuete  kohtuotsuste vastastikusel tunnustamisel, ühtlustades 
kriminaalmenetlusõigust, sellist nagu ohvrite õigused, kriminaal tegu 
toemepanemises kahtlustavate või süüdistavate inimeste õigused. 

o pidada dialoogi ELi institutsioonide ja liikmesriikide parlamentidega 
usaldusväärse õiguspoliitika arendamise üle. 

 
D. Euroopa Kohus 
 
• ELi kõrgeim kohus asukohaga Luxembourgis. 
• Kohtu ülesanne on tõlgendada EL õigust ja veenduda, et ELi õigust 

rakendatakse kõigis ELi liikmesriikides samamoodi. 
• Igast liikmesriigist kuulub Euroopa Kohtu koosseisu üks kohtunik; kohustabistab 

kaheksa kohtujuristi, kelle ülesandeks on esitada kohtule põhjendatud 
seisukohti kohtuasjade kohta. Valitsustevahelise kokkuleppe alusel määratud 
kohtunike ametiaeg on kuus aastat ning ametiaega on võimalik pikendada.  

• Peamised pädevusalad: 
o eelotsuste langetamine: kui riigi kohtul on kahtlusi ELi seaduste 

tõlgendamise või kehtivuse suhtes, võib ta pöörduda – teatud juhtudel 
isegi peab pöörduma – nõuande saamiseks Euroopa Kohtu poole. 
Menetluspooled võivad esitada siseriiklikule kohtule palve sellise 
pöördumise tegemiseks või kohus võib otsustada ise Euroopa Kohtu poole 
pöörduda. Pöördumise võivad esitada kõik kohtud, kuid selleks on 
kohustatud ainult viimase astme siseriiklikud kohtud. See nõuanne 
antakse eelotsuse vormis, millega Euroopa Kohus võib näiteks otsustada, 
kas siseriiklikud õigusaktid on kooskõlas ELi õigusega. Siseriiklik kohus, 
kellele kohtuotsus on suunatud, on talle esitatud vaidluse lahendamisel 
antud tõlgendusega seotud. Samuti seob Euroopa Kohtu otsus teisi 
siseriiklikke kohtuid, kellele esitatakse lahendamiseks sama probleem; 

o toimingud kohustuste rikkumise korral: komisjon või liikmesriigid võivad 
algatada toiminguid, kui neil on alust arvata, et teatud riik ei täida oma ELi 
seadusest tulenevaid kohustusi. Pärast esialgset menetlust, kus 
asjaomasele liikmesriigile antakse võimalus vastata tema suhtes esitatud 
kaebustele, võib komisjon anda rikkumise Euroopa Kohtusse; 

o lisapädevusala ELi institutsioonide korrektseks toimimiseks: apellatsioonid 
esimese astme kohtus ELi institutsioonide vastu langetatud otsustele, 
Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste peale esitatud kaebuste 
kohta Üldkohtu tehtud otsuste ülevaatamised, Euroopa Liidu institutsiooni, 
organi, ameti või asutuse vastuvõetud meetmete tühistamishagid, 
Euroopa Liidu institutsioonide, organite, ametite või asutuste tegevusetuse 
seaduslikkust hindavad tegevusetushagid. 

• Euroopa Kohus võib tulla kokku täiskoguna, 13 kohtunikust koosneva 
suurkoguna või kolmest või viiest kohtunikust koosneva kojana. Otsused 
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võetakse vastu häälteenamusega.  
Eriarvamusele jäämise võimalust ei ole; avalikul istungil ette loetud kohtu 
otsuse allkirjastavad kõik asja arutamisel osalenud kohtunikud. 

 
E. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 

 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on iseseisev ELi amet, mis asutati 1. märtsil 2007. 
aastal ja see asub Austrias Viinis. 
 
Põhiõiguste ameti eesmärk on anda ELi institutsioonidele ja ELi liikmesriikidele 
põhiõigustega seotud abi ja teadmisi ELi õiguse rakendamisel. 
 
Ameti peamine ülesanne on koguda ja levitada objektiivseid, usaldusväärseid ja 
võrreldavaid andmeid põhiõiguste olukorra kohta kõigis ELi liikmesriikides ELi õiguse 
kohaldamisalas. 
 
Põhiõiguste amet tegeleb ka teadlikkuse tõstmisega põhiõigustest. 
 
Ametil ei ole volitusi:  
 
• vaadata läbi individuaalseid kaebusi; 
• rakendada regulatiivset otsustusõigust; 
• teostada süstemaatilist ja alalist järelevalvet ELi liikmesriikides.  
 
Põhiõiguste ameti korraldus ja funktsioonid on sätestatud ameti tegevust 
reguleerivas määruses nr 168/2007. 
Amet kavandab oma uuringuid aasta tööprogrammide põhjal ja selle mitmeaastastes 
raamistikes nimetatud teemavaldkondade ulatuses. Praegune mitmeaastane 
raamistik hõlmab ajavahemikku 2007–2012 ja järgmisi teemavaldkondi:  
 
(a) rassism, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatus; 
(b) diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või 

veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse ja vähemuste hulka 
kuulumise alusel ja nende põhjuste mis tahes kombinatsiooni (mitmekordne 
diskrimineerimine) alusel; 

(c) ohvritele hüvitise maksmine; 
(d) laste õigused, kaasa arvatud laste kaitsmine; 
(e) varjupaik, sisseränne ja ümberasujate lõimimine; 
(f) viisa- ja piirikontroll; 
(g) Euroopa Liidu kodanike osalus ELi demokraatlikus toimimises; 
(h) infoühiskond ning eriti eraelu austamine ja isikuandmete kaitse; 
(i) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule õigusemõistmisele. 
 
Põhiõiguste amet teeb koostööd teiste organite ja institutsioonidega, tegutsedes nii 
riikide kui ka Euroopa tasandil. Tal on spetsiaalne koostööleping Euroopa 
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Nõukoguga ja ta teeb põhiõiguste platvormi kaudu koostööd ka 
kodanikuühiskonnaga. 
 
Põhiõiguste amet hõlmab kogu Euroopa Liitu ja selle 27 liikmesriiki. Lisaks võivad 
kandidaatriigid osaleda ameti töös vaatlejatena. Assotsiatsiooninõukogud (mis on 
olemas iga kandidaatriigi jaoks) määravad iga riigi põhiõiguste ameti töös osalemise 
laadi, ulatuse ja viisi. 
 
Horvaatia osaleb põhiõiguste ameti töös vaatlejana alates 2010. aasta juulist. 
 
Euroopa Liidu Nõukogu võib kutsuda põhiõiguste ameti töös osalema ka Euroopa 
Liiduga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlminud riike. 

 
1.1.2 Mittediskrimineerimist ja võrdõiguslikkust puudutava ELi õiguse üldised 

põhimõtted ja allikad 
 
EL peab tegutsema oma võimkonna piires, nagu seda sätestavad ELi 
asutamislepingud. Liidu kompetentsi teostamise seaduslikkus tugineb subsidiaarsuse 
põhimõttele, mis tähendab, et neil aladel, millele liidu pädevus ei laiene (vaid on 
näiteks jagatud liikmesriikidega), saab liit võtta meetmeid vaid neil juhtudel, kui 
liikmesriik ei saa täita ülesandeid rahuldavalt. 
 
Konfliktide korral on ELi seadused ülimuslikud riiklike seaduste suhtes. Euroopa 
Kohus on juhindunud sellest, et EL loob uue õiguskorra, milleks liikmesriigid piiravad 
oma suveräänseid õigusi, ja et riiklikud kohtud on kohustatud täiel määral rakendama 
ELi seadusi isegi siis, kui sellega kaasneb vajadus mitte järgida riiklikku seadust, mis 
on vastu võetud enne või pärast ELi vastavat seadust.  
 
ELi õiguse allikad võib jagada kolme kategooriasse:. 
 
• Esmased allikad: liikmesriikide omavahelised lepingud ja nende kokkulepped 

kolmandate riikidega; 
• Teisesed allikad: määrused, direktiivid, otsused, soovitused ja arvamused, 

kaasa arvatud need, mida ei ole nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 288: teatised ja soovitused; 
Täiendavad allikad: ELi õiguse üldpõhimõtted, mida arendatakse Euroopa 
Kohtu pretsedendiõiguse.   

 
Esmased allikad 
 
Esmane õigus (õiguse esma- või originaalallikas) on Euroopa Liidu ülim õiguse 
allikas, sel on eelisõigus kõigi teiste õigusallikate ees. Euroopa Kohus vastutab selle 
ülimuslikkuse tagamise eest erinevate tegevuste, näiteks tühistamishagide (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 263) ja eelotsuste (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 267) kaudu. 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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Esmased allikad on: 
• Lepingud millega on loodud: Euroopa Söe- ja Teraseühendus ja Euroopa 

Majandusühendus (EMÜ) (Pariisi leping (18. aprill 1951), Rooma lepingud – 
Euratomi asutamisleping ja Euroopa Majandusühenduse asutamisleping (25. 
märts 1957);  

• Euroopa Liidu - Maastrichti leping (7. veebruar 1992)) ja Liitmisleping (8. aprill 
1965). 

• Suuremad ELi muutvad lepingud: ühtne Euroopa akt (17. ja 28. veebruar 1986), 
Amsterdami leping (2. oktoober 1997), Nice'i leping (26. veebruar 2001) ja 
Lissaboni leping (13.detsember 2007, jõustus 1. detsembril 2009). 

• Nendele lepingutele lisatud protokollid. 
• Täiendavad lepingud, mis muudavad aluslepingute konkreetseid jaotisi. 
• Euroopa Liidu uute liikmesriikide ühinemislepingud (1972: Ühendkuningriik, 

Iirimaa ja Taani; 1979: Kreeka; 1985: Hispaania, Portugal; 1995: Austria, 
Soome ja Rootsi; 2003: Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, 
Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia; 2005: Bulgaaria ja Rumeenia). 

• Lissaboni lepinguga nähti ette aluslepingutes sisalduva põhiõiguste harta 
siduvus. Lisaks antakse ELi lepingu artiklis 6 hartale samasugune juriidiline 
jõud nagu lepingutele. Näiteks 2011. aasta märtsis pani Euroopa Kohtu otsus 
kohtuasjas C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ja 
teised direktiivi 2004/113/EÜ põhjal märkimisväärse rõhu harta artiklitele 21 ja 
23, leides, et kui kindlustuslepingute koostamisel võetakse riskitegurina arvesse 
kindlustatu sugu, on see diskrimineerimine.  

• Harta rakendub kõigi ELi institutsioonide ja organite tegevusele, kuid kehtib 
liikmesriikidele ainult siis, kui nad rakendavad ELi õigust. 

• Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon 
on esimene Euroopa Liidus läbi räägitud, allkirjastatud ja ratifitseeritud 
inimõiguste konventsioon. Sellega kehtestatakse Euroopa Liidule ja kõigile 
osalisriikidele uued kohustused. Nende uute kohustuste täpset ulatust ja piire 
tuleb veel analüüsida. 

 
MITTEDISKRIMINEERIMISE JA VÕRDÕIGUSLIKKUSE VALLAS ON 
ASJAKOHASED JÄRGMISED SÄTTED: 
EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 
 
Artikkel 10. Oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel püüab liit 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
 
Artikkel 19 (varem Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 13). 
 
1. Ilma et see piiraks aluslepingute teiste sätete kohaldamist ja talle liidu poolt antud 

volituste piires võib nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist astuda vajalikke samme, et võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
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2. Erandina lõikest 1 võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt võtta vastu ühenduse edendamismeetmete 
aluspõhimõtted, mis ei tähenda liikmesriikide õigusnormide ühtlustamist, et 
toetada liikmesriikide poolt lõikes 1 osutatud eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamiseks võetavaid meetmeid. 

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA 
 
Artikkel 20. Kõik on seaduse ees võrdsed. 
 
Artikkel 21. 
 
1. Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, 

rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu. 

2. Igasugune kodakondsuse alusel diskrimineerimine on aluslepingute 
reguleerimisalas keelatud, ilma et eelöeldu piiraks nende erisätete kohaldamist. 

 
Teisesed allikad 
 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 288 loetletakse ELi õiguse teisesed allikad: 
määrused (kohaldatakse üldiselt, tervikuna siduvad ja vahetult kohaldatavad kõigis 
liikmesriikides), direktiivid (siduvad iga liikmesriigi suhtes, kellele need on 
adresseeritud, kuid jätavad vormi ja meetodi valiku nende riikide ametiasutuste 
otsustada), otsused (adressaatidele tervikuna siduvad), soovitused ja arvamused (ei 
ole siduvad). 
 
• Määrused 

o on siduvad; 
o otseselt kohaldatavad: jõustuvad pärast nende avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas vastavalt määratud jõustumise tähtajale või, kui seda pole 
täpsustatud, siis alates kahekümnendast päevast pärast avaldamist; 

o ei nõua riiklikke rakendusmeetmeid; 
o riiklikku kohtusse pöördumise korral võib üksikisik neile tugineda; 
o kohaldatavad kõikidele liikmesriikidele ja kõikides liikmesriikides. 

 
• Direktiivid 

o on siduvad; 
o jõustuvad kas neis määratud tähtajal või kahekümnendal päeval pärast 

Euroopa Liidu Teatajas avaldamist;  
o nõuavad riiklikke rakendusmeetmeid teatud aja jooksul pärast direktiivi 

vastuvõtmist; 
o liikmesriigid peavad rakendusmeetmed ellu viima enne määratud tähtaega 

nii, et riigi seadused kajastaksid direktiivi seisukohti, seda nimetatakse 
direktiivi ülevõtmiseks (transponeerimiseks); 
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o riiklik kohus peab tagama mittediskrimineerimise üldpõhimõtte täieliku 
tõhususe, nagu see on esitatud asjakohastes direktiivides, jättes kõrvale 
riikliku õiguse mis tahes sätte, mis võib olla vasturääkiv ELi õiguse suhtes, 
isegi kui selle direktiivi rakendustähtaeg ei ole veel möödunud; 

o pärast rakendustähtaja möödumist saab üksikisik tugineda kohtus 
direktiivile, kuid seda ainult hagi esitamise korral riigi või selle organite 
vastu ja tingimusel, et teatud tingimused on täidetud; 

o liikmesriigid võivad olla vastutavad direktiivide mitterakendamise või 
puuduliku transpositsiooni eest. 

 
• Otsused 

o on siduvad; 
o kuid ainult neile, kellele need on adresseeritud, nt ettevõttele, kes on 

rikkunud konkurentsiõigust; 
o üksikisik võib  tugineda neile rahvuslikku kohtusse pöördumise korral. 

 
Mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas kasutatakse ELi õiguse teisese 
allikana direktiivi. Kõige olulisemad direktiivid on järgmised nõukogu direktiivid: 

• 2000/43/EÜ, 29. juuni 2000, millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (tuntud ka 
rassidirektiivi ja rassilise võrdsuse direktiivina); 

• 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (tuntud ka 
nimetuste tööhõive raamdirektiiv ja tööhõive võrdõiguslikkuse direktiiv all). 

Võrdõiguslikkuse direktiivid, näiteks: 
• 2004/113/EÜ, 13. detsember 2004, meeste ja naiste võrdse kohtlemise 

põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja 
pakkumisega; 

• 2006/54/EÜ, 5. juuli 2006, meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes 
(uuestisõnastamine). 

 
2008. aastal tegi komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis rakendaks inimeste 
võrdse kohtlemise printsiipi hoolimata nende usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest väljaspool tööhõive valdkonda, et 
tõsta kaitse vanuse, puude, seksuaalse sättumuse ja usutunnistuse või veendumuste 
põhjal samale tasemel kui rassilise või etnilise päritolu põhjal vastavalt direktiivile 
2000/43/EÜ. Seda direktiivi ei ole veel vastu võetud, kuid nõukogu jätkab ettepanekut 
puudutavaid läbirääkimisi.  
 
Täiendavad õigusallikad 
 
Täiendav õigus hõlmab Euroopa õiguse kirjutamata allikaid, mis on õigusalast 
päritolu ja mida kasutatakse juhtudel, kui esmaste allikate ja/või teiseste allikatega ei 
suudeta küsimust lahendada. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Euroopa Kohus on arendanud õiguse üldpõhimõtteid, mis hõlmavad alljärgnevat: 
 
• võrdõiguslikkus/mittediskrimineerimine; 
• proportsionaalsus; 
• õiguskindlus / õiguspärane ootus / tagasiulatuva jõu puudumine; 
• õigus olla ära kuulatud. 
 
Euroopa Kohus on teinud mitu kohtuotsust kus tõlgendas nõukogu direktiivi 
2000/43/EÜ, 29. juuni 2000, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ja nõukogu direktiivi 
2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ning samuti 
nõukogu direktiive meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega, eriti direktiive 
2004/113/EÜ ja 2006/54/EÜ.  
 
1.1.3 ELi õiguse rakendamata jätmine 
 
Kui ELi liikmesriik ei võta üle (transponeeri) direktiivi täielikult ja õigesti ettenähtud 
ajaks, st rakendustähtaja möödumise hetkeks, võib isik sellele vaatamata tugineda 
nende direktiivide sätetele, esitades oma hagi riiklikku kohtusse. Seda tuntakse 
otsese mõju põhimõttena.  
 
Hageja peab näitama, et säte, millele tuginetakse, on täpne ja tingimusteta printsiip, 
mis on piisav asja arutamiseks kohtus, ning viimane on seetõttu pädev lahendama 
isiku küsimust. Samas on üldine tava, et direktiivi otsese mõju põhimõte kohaldub 
ainult avalik-õiguslike asutuste või ‘riigi käepikenduste’ vastu esitatud kaebuste 
suhtes. 
 
Sellisena on direktiividel eraisikute või eraõiguslike isikute vahelistes õigustülides 
kaudne mõju. Nagu nähtub ülaltoodust, peavad riigid ja eriti kohalikud kohtud 
tegema kõik selleks, et saavutataks direktiivides ette nähtud tulemused. Direktiivide 
kaudse mõju tõttu on seepärast nõutav, et kohalikud kohtud tõlgendaksid riiklikke 
seadusi nii palju kui võimalik selliselt, et saavutataks kooskõla rakendamist vajanud 
direktiivi põhimõtetega.  
 
Näiteks diskrimineerimisvastaste direktiivide puhul on Euroopa Kohtu ülesanne 
lõplikult otsustada, millistel direktiivi sätetel on otsene ja millistel kaudne mõju. 
 
Kui liikmesriik ei rakenda direktiivi ettenähtud aja jooksul, on ta vastutav kahjude 
eest, mida see põhjustab isiku jaoks. Seda nimetatakse Francovichi doktriiniks.3  
                                                 
3  Francovich ja Bonifaci vs. Itaalia (liidetud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90), Euroopa Kohtu otsus 1991. 

aastal. Francovichi juhtumis loetles Euroopa Kohus kolm tingimust, mis on nii vajalikud kui ka 
küllaldased riigi vastutuse tuvastamiseks selle põhimõtte kohaselt. Need olid: 
• reegliga, mida rikuti, pidi kaasuma isiku õiguste kaitse; 
• nende õiguste sisu peab olema kindlaks tehtud vastava direktiivi alusel; 
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Liikmesriigid pidid teavitama ELi rassilise võrdsuse direktiivi (2000/43/EÜ) 
rakendamisest 19. juuliks 2005 ja tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivi (2000/78/EÜ) 
rakendamisest 2. detsembriks 2005 ning pärast seda iga viie aasta järel. Komisjon 
esitas 2006. ja 2008. aastal aruande rassilise võrdsuse direktiivi ja tööhõive 
võrdõiguslikkuse direktiivi rakendamise kohta. Üldiselt peetakse direktiivide 
rakendamist positiivseks ja liikmesriigid on need võtnud üle oma riiklikku õigusse. 
Siiski käib veel arvukalt nende direktiivide ebaõiget transponeerimist puudutavaid 
menetlusi.  
 
Valitsusvälised organisatsioonid peavad kindlustama, et nad edastavad komisjonile 
täiendusi ja lisasid ning kritiseerivad ja parandavad vajaduse korral oma riigi 
valitsuse poolt komisjonile esitatud informatsiooni vastavalt direktiivi 2000/78/EÜ 
artiklile 19 ja direktiivi 2000/43/EÜ artiklile 17. 
 
Kasutatud materjalid: 
 
Euroopa Liidu toimimise leping; 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta;  
direktiiv 2000/43/EÜ, 29. juuni 2000, millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust; 
direktiiv 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel.                                    
 
Lisavahendid: 
 
Euroopa Inimõiguste Kohus, põhiõiguste amet: Handbook on European non-
discrimination law, 2010. 
 
1.2 Euroopa Nõukogu asjakohaste diskrimineerimisvastaste ja 

võrdõiguslikkuse institutsioonide ning õigusnormide lühitutvustus 
 
1.2.1 Asjakohased Euroopa Nõukogu institutsioonid  
 
Euroopa Nõukogu loodi Teise Maailmasõja lõpus eesmärgiga edendada Euroopa 
ühtsust, kaitsta inimõigusi ja aidata kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele progressile. 
Nõukogul on 47 liikmesriiki, nende hulgas kõik Euroopa Liidu liikmes- ja 
kandidaatriigid. Euroopa Nõukogu on asutanud mitmeid organeid konkreetse 
mandaadiga kaitsta inimõigusi ja eelkõige vähemuste õigusi, näiteks: 
 
a. Euroopa Inimõiguste Kohus, mis jälgib Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni täitmist. Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Kohus 
peavad väga dünaamilist dialoogi, mõjutades teineteist ja arendades uusi 

                                                                                                                                                         
• peab olema põhjuslik seos riigipoolse seaduse rikkumise ja kannatanule tekitatud kaotuse või 

kahju vahel. 
 Lisaks peab õiguse saamiseks kahju hüvitamisele olema ELi õiguse rikkumine piisavalt selge. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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kaitsestandardeid; seega mõjutas ELi õigus Euroopa Inimõiguste Kohut leidma 
kaudset diskrimineerimist, otsustama positiivse toimimisviisi vajaduse üle, 
määratlema uuesti tõendamiskohustust ning kasutama statistilisi andmeid ja 
sotsiaalõiguslikke vahendeid artikli 14 võimaliku rikkumise hindamiseks, nagu 
ilmnes juhtumis D.H. ja teised vs. Tšehhi Vabariik (2007). Sarnaselt kaasab 
Euroopa Kohus nüüd tihedamini oma otsustesse inimõigustega seotud 
mõisteid, nagu inimväärikus, näiteks kohtuasjas P. vs. S. ja Cornwall maakonna 
volikogu. Nimelt on Euroopa Inimõiguste Kohus võimeline kaaluma 
diskrimineerimist valdkondades, mis langevad direktiivide kohaldamisalast välja, 
kuid jäävad Euroopa konventsiooni tagatud õiguste, nagu on sätestatud artiklis 
14, või siseriiklikes õigusaktides sätestatud õiguste raamesse protokolli nr 14 
ratifitseerinud osalisriikide puhul; 

b. Euroopa Nõukogu inimõiguste ülemvolinik, kes on volitatud edendama 
inimõiguste tõhusat jälgimist ja abistama liikmesriike Euroopa Nõukogu 
inimõiguste standardite rakendamise juures, tuvastama võimalikke puudujääke 
inimõigusi käsitlevates õigusaktides ja tavades ning andma nõu ja teavet 
inimõiguste kaitse kohta kogu regioonis; 

c. Euroopa sotsiaalõiguste komitee, mis jälgib Euroopa sotsiaalharta, 1988. 
aasta lisaprotokolli ning parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 
järgimist; 

d. Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandev 
komitee, mis jälgib vähemusrahvuste kaitse konventsiooni rakendamist; 

e. Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastane komisjon, mis on 
Euroopa Nõukogu iseseisev inimõiguste jälgimise organ, mis keskendub 
rassistliku suhtumise ja diskrimineerimise vastu võitlemisele, ksenofoobiale, 
antisemitismile ja sallimatusele. 

 
1.2.2 Asjakohased sätted  
 
− Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 
 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 14 pakub 
mõningast kaitset diskrimineerimise vastu, mis piirneb konventsioonis sätestatud 
teiste õiguste kasutamisega.4  
 
− Konventsiooni protokollis nr 12,5 mis jõustus 1. aprillil 2005, esitleti üldist 

diskrimineerimise keeldu. Selle teksti kirjutamise ajal (2011. aasta mai) on 

                                                 
4  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 14. Selles konventsioonis 

sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma mis tahes diskrimineerimiseta selliste 
tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud 
veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- 
või muu seisund. 

5  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 12 jõustus 1. aprillil 2005; 
2011. aasta märtsiks oli sel 18 ratifitseerimist ja 19 allkirja, millele ei järgnenud ratifitseerimist. 
Artikkel 1. 1 Seaduses sätestatud õiguste kasutamine tagatakse ilma diskrimineerimiseta mis tahes 
tunnuste alusel, nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud 
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selles projektis osalevast 32 riigist Horvaatia, Küpros, Soome, Holland, 
Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Hispaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariik ratifitseerinud protokolli nr 12 ja on seetõttu sellega seotud. 

 
Kui kõik tõhusad siseriiklikud õiguskaitsevahendid on ammendunud, võib isik juhul, 
kui juhtum puudutab Euroopa inimõiguste konventsiooniga seotud teemasid ja selle 
lisaprotokolle, pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtu poole Strasbourgis. Seda saab 
teha vastavalt konventsiooni artiklile 14 eeldusel, et teine artikkel on samuti 
kaasatud, või kui riik on selle ratifitseerinud, siis vastavalt konventsiooni protokollile 
nr 12. 
 
- (Täiendatud) Euroopa sotsiaalharta 
 
Euroopa Nõukogu Euroopa sotsiaalharta hõlmab ka mittediskrimineerimise üldsätteid 
(artikkel E) ning konkreetseid sätteid erinevate võimalike ohualtite gruppide, nagu 
laste ja noorte, naiste, puuetega inimeste, võõrtöötajate ja vanurite õiguste osas. 
 
Samuti saab Euroopa sotsiaalharta alusel esitada Euroopa sotsiaalõiguste komiteele 
kollektiivkaebusi, kui kõnealune liikmesriik on võtnud vastu kollektiivkaebuste 
süsteemi (selle projektiga seotud 32 riigist on selle vastu võtnud järgmised: Belgia, 
Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Holland, 
Norra, Portugal, Sloveenia, Rootsi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik). 
Ainult Soome on võtnud vastu ka riiklike valitsusväliste organisatsioonide õiguse 
esitada kaebusi Euroopa sotsiaalharta alusel kollektiivkaebuste menetluskorra järgi. 
 
Selles jaotises kasutatud materjalid: 
 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (Euroopa inimõiguste 
konventsioon) ja selle lisaprotokollid; 
väljavõtted Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandva 
komitee koostatud nõuandvate arvamuste uuringutest; väljavõtted Euroopa Nõukogu 
rassismi- ja sallimatusevastase komisjoni või Euroopa sotsiaalõiguste komitee 
koostatud riikide aruannetest; 
Euroopa Inimõiguste Kohtu koostatud teabeleht homoseksuaalsuse, rassilise 
diskrimineerimise, vaimse tervise, romade ja ringirändajate ning transseksuaalide 
õigustest;6 Euroopa Inimõiguste Kohus, põhiõiguste amet: Handbook on European 
non-discrimination law, 2010. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- 
või muu seisund. 2 Riigivõimu esindaja ei tohi kedagi diskrimineerida lõikes 1 nimetatud alustel. 

6  Teabelehed on kättesaadavad aadressil 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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1.3 ÜRO asjakohaste diskrimineerimisvastaste ja võrdõiguslikkuse 
institutsioonide ning õigusnormide lühitutvustus 

 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis on välja arendatud täielik süsteem inimõiguste 
kaitseks, kaasa arvatud võrdse kohtlemise õigus inimese põhiõigusena, sealhulgas: 
 
- kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, mille rakendamist jälgib 

inimõiguste komisjon;7 
- majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, mille 

rakendamist jälgib majandus-, sotsiaal- ja kultuuriõiguste komitee;8 
- rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta, mille rakendamist jälgib rassilise diskrimineerimise kõigi 
vormide likvideerimise komitee;9 

- konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, mille 
rakendamist jälgib naistevastase diskrimineerimise likvideerimise komitee;10 

- lapse õiguste konventsioon, mille rakendamist jälgib lapse õiguste komitee;11 
- puuetega inimeste õiguste konventsioon, mille rakendamist jälgib puuetega 

inimeste õiguste komitee.12  
                                                 
7  Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 26. Kõik inimesed on seaduse ees 

võrdsed ja neil on ilma igasuguse diskrimineerimiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele. Selles 
suhtes tuleb igasugune diskrimineerimine keelata seadusega ja seadus peab kõikidele isikutele 
garanteerima võrdse ja efektiivse kaitse igasuguse diskrimineerimise vastu, olgu see siis rassi, 
nahavärvuse, soo, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude tõekspidamiste, rahvusliku või 
sotsiaalse päritolu, varandusliku seisundi, sünni või muu asjaolu põhjal. 

8  Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 2.2. Käesolevast 
paktist osavõtvad riigid kohustuvad garanteerima, et paktis väljakuulutatud õigusi teostatakse ilma 
igasuguse diskrimineerimiseta rassi, nahavärvuse, soo, keele, religiooni, poliitiliste või muude 
tõekspidamiste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, varandusliku seisundi, sünni või mõne muu 
asjaolu põhjal. 

9  Rahvusvahelise konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 
artikkel 1.1. Mõiste „rassiline diskrimineerimine” tähendab käesolevas konventsioonis mis tahes 
vahede või erandite tegemist inimeste vahel, neile kitsenduste seadmist või nende eelistamist 
rassi, nahavärvuse, sugukondliku, rahvusliku või etnilise päritolu tunnuste järgi, mille eesmärgiks 
või tagajärjeks on kaotada või vähendada inimõiguste või põhivabaduste tunnustamist, kasutamist 
või teostamist võrdsetel alustel poliitika, majanduse, sotsiaal-, kultuuri- või mis tahes muul 
ühiskondliku elu alal. 

10  Konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta artikkel 1. Käesolevas 
konventsioonis tähendab mõiste „naiste diskrimineerimine” mis tahes vahede või erandite tegemist 
või piiranguid soo järgi, mille eesmärgiks on luua olukord, kus inimõiguste ja põhivabaduste 
olemasolu naistel tunnistatakse vähem või üldse mitte, kus naistel on vähem võimalusi või 
puuduvad võimalused kasutada või realiseerida inimõigusi ja põhivabadusi poliitikas, majanduses, 
sotsiaal-, kultuuri-, tsiviil- või mis tahes muus valdkonnas meeste ja naiste võrdõiguslikkuse alusel 
olenamata nende perekonnaseisust. 

11  Lapse õiguste konventsiooni artikkel 2.1. Osalisriigid tunnustavad käesolevas konventsioonis 
esitatud õigusi ja tagavad need igale nende jurisdiktsiooni all olevale lapsele ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta, sõltumata lapse või tema vanema või seadusliku hooldaja rassist, nahavärvist, 
soost, keelest, usust, vaatamata tema poliitilistele või muudele seisukohtadele, kodakondsusele, 
etnilisele või sotsiaalsele päritolule, varanduslikule seisundile, puudele või sünnipärale või muudele 
tingimustele. 2. Osalisriigid võtavad tarvitusele kõik vastavad abinõud, et tagada lapse kaitse 
igasuguste diskrimineerimis- ja karistusvormide eest tema vanemate, seaduslike hooldajate või 
perekonnaliikmete seisundi, tegevuse, vaadete või nende tõekspidamiste pärast.  
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Kui riik on alla kirjutanud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 
esimesele lisaprotokollile või on vastu võtnud õiguse esitada individuaalne petitsioon 
vastavalt konventsioonile rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta, konventsioonile naiste diskrimineerimise likvideerimise kohta või puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, saab ta esitada asjaomastele komiteedele 
individuaalseid kaebusi. 
 
Valitsusvälised organisatsioonid peaksid alternatiivsete aruannete, arvamuste ja 
ettepanekute teel juhtima nende komiteede tähelepanu, kes kontrollivad riigi 
perioodilisi tegevusaruandeid vastavalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelisele paktile, rahvusvahelisele konventsioonile rassilise diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, naistevastase diskrimineerimise likvideerimise 
konventsioonile, lapse õiguste konventsioonile ja puuetega inimeste õiguste 
konventsioonile, diskrimineerimisjuhtudele või kohustuste täiel määral täitmata 
jätmisele võrdse kohtlemise tagamiseks. 
 
2006. aastal võttis ÜRO inimõiguste nõukogu kasutusele üldise perioodilise 
ülevaatuse, mis on ainulaadne protsess, mis hõlmab ÜRO kõigi 192 liikmesriigi 
kõikide inimõiguste kirjete läbivaatamist iga nelja aasta järel. ÜRO Peaassamblee 
resolutsioonis nr 60/251 volitatakse nõukogu „viima objektiivse ja usaldusväärse 
teabe põhjal läbi üldine perioodiline ülevaatus kõigi riikide inimõigusi puudutavate 
ülesannete ja kohustuste täitmise kohta viisil, mis kindlustab katvuse universaalsuse 
ja võrdse kohtlemise kõigi riikide suhtes”. 
 
Üldise perioodilise ülevaatuse kontekstis on valitsusvälistel organisatsioonidel oluline 
roll nii riikliku tasandi aruteludes osalemises ja riiklike aruannete ettevalmistamises 
kui ka teabe esitamises, mille saab lisada ülevaatamise ajal hinnatavale „teiste 
sidusrühmade” aruandele. Samuti võivad nad julgustada inimõiguste-sõbralikke 
valitsusi tõstatama ülevaatuse ajal teatud teemasid. Valitsusväliste organisatsioonide 
esitatavale teabele võib viidata ükskõik milline töögrupi kohtumisel ülevaatuse ajal 
toimuvast interaktiivsest arutelust osa võttev riik. Valitsusvälised organisatsioonid 
võivad võtta osa ka üldise perioodilise ülevaatuse töögrupi istungitest ja teha 

                                                                                                                                                         
12  Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 2. Diskrimineerimine puude alusel – puude alusel 

toimuv mis tahes vahetegemine, välistamine või piiramine, mille eesmärk või tagajärg on kõigi 
inimõiguste ja põhivabaduste teistega võrdsetel alustel tunnustamise, teostamise või kasutamise 
tõkestamine või tühistamine poliitika-, majandus-, sotsiaal-, kultuuri-, kodanikuühiskonna või mis 
tahes muus valdkonnas. See hõlmab kõiki diskrimineerimise vorme, kaasa arvatud põhjendatud 
ümberkorralduste tegemisest keeldumine; 
Vt ka artikleid 3 ja 5.1. Osalisriigid tunnistavad, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ning neil 
on ilma mingi diskrimineerimiseta õigus võrdsele seadusest tulenevale kaitsele ja soodustusele. 
2. Osalisriigid keelustavad mis tahes diskrimineerimise puude alusel ning tagavad puuetega 
inimestele võrdse ja tõhusa õigusliku kaitse mis tahes alustel toimuva diskrimineerimise eest. 3. 
Võrdsuse edendamiseks ja diskrimineerimise kõrvaldamiseks astuvad osalisriigid kõiki 
asjakohaseid samme, et tagada põhjendatud ümberkorralduste tegemine. 4. Konventsiooni 
mõistes ei loeta diskrimineerimiseks eriabinõusid, mis on vajalikud, et kiirendada puuetega 
inimeste võrdsuse saavutamist või see tegelikult saavutada. 
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avaldusi inimõiguste nõukogu tavaistungite ajal riikide ülevaatuste tulemuste 
arutamisel. 
 
Selles jaotises kasutatud materjalid: 
 
väljavõtted riiklike perioodiliste ülevaatuste hindamise asjakohastest osadest 
naistevastase diskrimineerimise likvideerimise komiteele, rassilise diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise komiteele, lapse õiguste komiteele ja inimõiguste 
komisjonile. 
 
ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo, Technical guidelines for the submission of 
stakeholders; 
 
Rahvusvahelise Inimõiguste Organisatsiooni delegatsioon ÜROs, The Universal 
Periodic Review handbook (2009). 
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2 TAUSTTEAVE: EUROOPA DISKRIMINEERIMISVASTASE ÕIGUSE 
ÕIGUSLIK RAAMISTIK  

 
Rassilise võrdsuse direktiivil (2000/43/EÜ) ja tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivi 
(2000/78/EÜ) deklareeritud eesmärk on „kehtestada raamistik [rassilise või etnilise 
päritolu alusel][puude, usutunnistuse või veendumuste, vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel] diskrimineerimise vastu võitlemiseks, et tagada võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamine liikmesriikides.” Meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtet (2006/54/EÜ – uuestisõnastatud direktiiv – tööhõive ja elukutse 
küsimused; 2004/113/EÜ – kaupade ja teenuste kättesaadavus ja pakkumine) 
rakendavatel direktiividel on enam-vähem sama eesmärk. Seega koos 
käsitletuna näevad ELi diskrimineerimisvastased direktiivid ette järgmist:  
 
• minimaalse kaitsetaseme määramine diskrimineerimise eest riiklikes seadustes;  
• liikmesriikide minimaalsed kohustused selliste sätete ja mehhanismide 

asutamiseks, mis on vajalikud niisuguste seaduste rakendamiseks ja 
jõustamiseks ning võrdse kohtlemise edendamiseks ja arendamiseks. 

 
Allpool on esitatud kokkuvõte rassilise võrdsuse direktiivi ja tööhõive 
võrdõiguslikkuse direktiivi peamistest sätetest. Seda lühikokkuvõtet ei tohiks pidada 
seaduse lõplikuks käsitluseks; kuigi selle teksti avaldamiskuupäeval (2012 mai) on 
tehtud kõik jõupingutused selleks, et muuta tekst võimalikult täpseks, areneb 
mittediskrimineerimise õigus lakkamatult. See kokkuvõte on mõeldud kasutamiseks 
käesoleva käsiraamatu põhijaotiste taustteabena. 
 
2.1 Diskrimineerimise mõisted 
 
Direktiivid (artikkel 2) keelavad nii otsese kui ka kaudse diskrimineerimise rassilise 
või etnilise päritolu (direktiiv 2000/43/EÜ) ja puude, usutunnistuse või veendumuste, 
vanuse ja seksuaalse sättumuse (direktiiv 2000/78/EÜ) alusel, millele viidatakse 
väljaõppe käsiraamatu käesolevas osas koos kui kaitstud alustele. 
 
2.1.1 Otsene diskrimineerimine  
 
Otsene diskrimineerimine (artikli 2 lõike 2 punkt a) leiab aset siis, kui üht inimest 
(B) koheldakse halvemini kui on koheldud, koheldakse või võidakse kohelda teist 
inimest (C) samalaadses olukorras ükskõik millisel kaitstud alusel.  
 
• Peale diskrimineerimise vanuse alusel ei ole otseseks diskrimineerimisele üldist 

põhjendust. 
• Diskrimineerija (A) ajend või kavatsus ei ole oluline; küsimus on selles, kas 

inimest B on koheldud halvemini. 
• „Halvem kohtlemine” võib hõlmata tagasilükkamist, keeldumist, kõrvalejätmist, 

halvemate tingimuste või kehvema teenuse pakkumist, valikuta või võimaluseta 
jätmist.  
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• Otsese diskrimineerimise tuvastamiseks tuleb leida tegelik või hüpoteetiline 
võrdlusalus (C), kelle asjakohane olukord on samasugune või sarnane, kuid 
keda koheldakse, on koheldud või võidakse kohelda paremini kui inimest B. 

• Asjakohane kaitstud alus ei pea kehtima inimesele (B), keda koheldakse 
halvemini. Inimest B võidakse tajuda, kas õigesti või vääralt, inimesena, kelle 
kohta see alus kehtib (tajumisega seotud diskrimineerimine), või teda võidakse 
seostada kellegagi, kelle kohta see alus kehtib, või teda võidakse pidada 
inimeseks, kelle kohta see alus kehtib (läbikäimisega seotud 
diskrimineerimine).13 

• Kuulutamine kavatsusest kohelda inimesi mis tahes kaitstud alusel teistest 
halvemini võrdub otsese diskrimineerimisega.14 

 
2.1.2 Kaudne diskrimineerimine  
 
Kaudne diskrimineerimine (artikli 2 lõike 2 punkt b) leiab aset siis, kui väliselt 
neutraalne säte, kriteerium või tava seab isikud, kellele kehtib üks kaitstud alustest, 
võrreldes teiste isikutega ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui 
kõnealune säte, kriteerium või tava on objektiivselt põhjendatav. Et säte, 
kriteerium või tava oleks objektiivselt põhjendatud, peab sellel olema 
õigustatud eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise vahendid peavad olema 
asjakohased ja vajalikud.  
 
• Säte, kriteerium või tava peab tunduma neutraalne kõigi kaitstud aluste suhtes 

(näiteks ületama teatud pikkuse või olema elanud piirkonnas kauem kui kaks 
aastat); kui see viitab või on suunatud selgesõnaliselt kaitstud alustele (näiteks 
olema valgenahaline), on see tõenäoliselt otsene diskrimineerimine. 

• Säte, kriteerium või tava võib olla formaalne nõue, näiteks töökoha või kooli või 
ülikooli sisseastumise tingimus; see võib olla kokkulepitud protseduur, näiteks 
koondatavate isikute valiku kriteerium; see võib olla mitteformaalne reegel või 
tava, näiteks suuline värbamine. 

• Mõnel juhul on halvem olukord selge ja kaheldamatu, näiteks kui peakatted 
keelustavad rõivastusreeglid seaksid ebasoodsasse olukorda moslemi naised ja 
sikhi mehed või kui töökohal nõutav viieaastane töökogemus paneks 
halvemasse olukorda noored kandidaadid. 

• Teistel juhtudel võib olla halvema olukorra näitamiseks vaja koguda teatud 
andmeid; näiteks sõltub selle näitamine, et osalise tööajaga töötajate 
koondamise korral on halvemas olukorras naistöötajad, tõestusest, et 
ebaproportsionaalselt rohkem naisi töötab osalise tööajaga ja mitte vähem mehi 
kui naisi töötab täistööajaga. 

• Säte, kriteerium või tava võib olla ühes olukorras objektiivselt põhjendatav ja 
teises mitte.  
 

                                                 
13  Coleman vs. Attridge Law ja Steve Law, kohtuasi C-303/06, 17. juuli 2008.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vs. Firma Feryn NV,kohtuasi 

C-54/07, 10. juuli 2008. 
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Direktiivide nõutavat proportsionaalsuse testi15 (kas väidetava diskrimineerija 
valitud säte, kriteerium või tava on sobiv ja vajalik vahend õigustatud eesmärgi 
saavutamiseks?) tuleb rakendada iga kord. Näiteks võib tööalane nõue omada 
juhiluba vähemalt kolm aastat suure tõenäosusega asetada halvemasse 
olukorda teatud puuetega inimesed ja mõnedes ühiskondades ka naised. Kui 
töökoha näol on tegu täiskohaga juhiga, siis on nõue õigustatud. Kui töö hõlmab 
sõitmist ainult aeg-ajalt, näiteks ülevaatuste läbiviimiseks või teises linnas 
toimuvatel kohtumistel viibimiseks, kuid juhiloa olemasolu nõudel võib olla 
õigustatud eesmärk, näiteks peab isik viibima erinevates asukohtades, ei pruugi 
selle eesmärgi täitmine olla kohane ja vajalik; tihti on võimalik kasutada teisi, 
vähem diskrimineerivaid meetmeid, mis ei lisa tööandjale suurt koormust. 
 

2.1.3 Ahistamine 
 
Direktiivide kohaselt peetakse diskrimineerimise vormiks ka ahistamist (artikli 2 lõige 
3), kui mõne kaitstud alusega seotud soovimatu käitumise eesmärk või selle tegelik 
toime on isiku (B) väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, 
alandava või solvava õhkkonna loomine.  
 
• Ahistamise asetleidmise tuvastamisel ei ole vaja otsida võrdlusisikut. 
• „Soovimatu” tähendab põhimõtteliselt sama mis „ebasoovitav” ja „kutsumata”. 
• Soovimatu käitumine võib hõlmata mis tahes käitumist, kaasa arvatud suuliselt 

või kirjalikult esitatud sõnu või solvanguid, kujundeid, grafitit, füüsilisi žeste, 
näoilmeid, järeletegemist, vempe või füüsilist kontakti. 

• Üks piisavalt tõsine juhtum võib võrduda ahistamisega.  
• Käitumine on seotud kaitstud alusega siis, kui alus kehtib isikule B või kui sel on 

kaitstud alusega mingi seos. Isikut B võidakse ahistada, kuna teda võidakse 
vääralt tajuda inimesena, kelle kohta see alus kehtib või teda võidakse 
seostada kellegagi, kelle kohta see alus kehtib (näiteks pereliige või sõber), või 
teda teatakse toetavat inimesi, kelle kohta see alus kehtib. 

• Kui isik (A) käitub soovimatult kavatsusega rikkuda isiku B väärikust ja luua 
ähvardav, vaenulik, halvustav, alandav või solvav keskkond, peetakse seda 
ahistamiseks hoolimata selle tegelikust mõjust isikule B. 

• Isegi kui isikul A ei olnud seda kavatsust, peetakse A soovimatut käitumist 
ahistamiseks juhul, kui sel on selline mõju. Käitumise sellise mõju hindamisel 
kaalub kohus tõenäoliselt isiku B taju ja teisi asjakohaseid asjaolusid. 
 

2.1.4 Korraldus diskrimineerida  
 
Direktiivide kohaselt (artikli 2 lõige 4) peetakse diskrimineerimiseks ka korraldust 
diskrimineerida mis tahes kaitstud aluse põhjal. 
 

                                                 
15  Regina v. Secretary of State for Employment ex p. Seymour-Smith & Anor. , C-167/97 [1999]; 

Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz, kohtuasi 170/84 [1986]. 
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• Korraldus võib viidata otsesele diskrimineerimisele, näiteks inimese, kellele 
kaitstud alus rakendub, tõrjumisele või väljajätmisele; samas võib korraldus 
viidata ka kaudsele diskrimineerimisele, näiteks sellise kriteeriumi 
rakendamisele, mis looks halvema olukorra inimestele, kellele konkreetne alus 
rakendub. 

• Korraldus võidakse anda organisatsiooni sees olevale inimesele või ühelt 
organisatsioonilt teisele, kus viimaselt oodatakse üldjuhul esimese juhiste 
järgimist, näiteks olukorras, kus tööandja annab värbamisagentuurile juhised 
mitte edastada teatud etnilise päritoluga inimeste andmeid. 

• Kui isik allub diskrimineerivale juhisele, paneb ta tõenäoliselt toime 
diskrimineeriva akti. 

• Kui isik keeldub korraldusele allumast ning kannatab selle tagajärjel 
ebasoodsamat kohtlemist, võib ta esitada kaebuse otsese diskrimineerimise 
kohta diskrimineeriva korralduse esemeks olnud kaitstud aluse alusel. 

 
2.1.5 Ohvristamine 
 
Direktiivide järgi ei ole ohvristamine diskrimineerimise vorm. Direktiivid (2000/43/EÜ 
artikkel 9; 2000/78/EÜ artikkel 11) nõuavad, et riiklikud seadused hõlmaksid 
meetmeid, millega on „vaja kaitsta üksikisikuid negatiivsete tagajärgede või 
pahatahtliku kohtlemise eest”, mis leiab või leiavad aset direktiivide või riiklike 
diskrimineerimisvastaste seaduste vastavuse jõustamiseks menetluse või kaebuse 
esitamise või toetamise tagajärjel. Selle nõude täitmiseks lisavad mitmed liikmesriigid 
ohvristamise teiste keelatud tegevuste hulka.  
 
• Kui ohvristamist peetakse keelatud tegevuse vormiks, nimetatakse kaebuse 

esitamist või menetluse algatamist või toetamist direktiivide või riiklike 
diskrimineerimisvastaste seaduste järgimise eesmärgil tihti kaitstud aktiks. 

• Kaitstud akt võib olla mis tahes isik, mitte ainult kaebust esitav või menetlusi 
alustav, vaid ka tõendeid esitav või ohvrit kohtus toetav inimene. 

• Samuti võib ohvristada mis tahes isik – mitte ainult tööandja või 
teenusepakkuja, kelle vastu kaebus on esitatud, vaid näiteks ka arvatav 
tulevane tööandja.  

• Näitamaks, et isikule on saanud kaitstud akti tagajärjel osaks pahatahtlik 
kohtlemine, ei ole vaja tuvastada võrdlusalust. 

• Ohvristamine võib aset leida ka siis, kui suhe, millele kaitstud akt viitab, on 
lõppenud – näiteks kui inimene on esitanud eelmisel töökohal kaebuse 
diskrimineerimise kohta ja endine tööandja ei anna talle soovitust või ei palgata 
teda uuele töökohale.16  

 
Kui liikmesriigid ei ole lisanud ohvristamist keelatud käitumise vormide hulka, peaks 
neil olema riiklikes seadustes ja menetlustes vajaliku kaitse tagamiseks teised viisid. 
 

                                                 
16  Coote vs. Granada, kohtuasi C-185/1997, 22. september 1998. 
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2.2 Direktiivide reguleerimisala 
 
Direktiiv 2000/78/EÜ (artikkel 3) keelustab diskrimineerimise järgmistel juhtudel: 
 
• tööle saamine, füüsilisest isikust ettevõtjaks või kutsealale pääsemine 

(sealhulgas ametialane edutamine); 
• kutsenõustamise, kutseõppe, täiendkutseõppe ja ümberõppe saamine; 
• töö saamine ja töö tingimused, kaasa arvatud töölt vabastamine ja töötasu; ning 
• kuulumine töötajate või tööandjate või teistesse professionaalsetesse 

organisatsioonidesse. 
 
Direktiivi 2000/43/EÜ (artikkel 3) reguleerimisalasse kuulub märksa laiem valdkond 
ning see pakub diskrimineerimisvastast kaitset järgmistes valdkondades: 
 
• tööle saamine, füüsilisest isikust ettevõtjaks või kutsealale pääsemine 

(sealhulgas ametialane edutamine); 
• kutsenõustamise, kutseõppe, täiendkutseõppe ja ümberõppe saamine; 
• töö saamine ja töötingimused, kaasa arvatud töölt vabastamine ja töötasu; 
• kuulumine töötajate või tööandjate või teistesse kutseorganisatsioonidesse; 
• haridus; 
• sotsiaalkaitse, sealhulgas sotsiaalkindlustus ja tervishoid; 
• sotsiaaltoetused; 
• avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste kättesaadavus, sealhulgas 

eluase. 
 

Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivi reguleerimisala on palju kitsam, kuna see 
rakendub ainult tööhõive valdkonnale.   
 
2.3 Direktiivide reguleerimisalasse kuuluvad isikud 
 
Direktiivid keelavad diskrimineerimise füüsiliste või juriidiliste isikute poolt avalikus ja 
erasektoris. See tähendab, et eraettevõtjal on samasugused kohustused 
mittediskrimineerimise alal nagu suurtel eraorganisatsioonidel või omavalitsustel või 
valitsusasutustel.  
Direktiivid kaitsevad üksikisikuid, s.o füüsilisi isikuid diskrimineerimise eest. Lisaks 
nähakse direktiivis 2000/43/EÜ (põhjendus 16) ette, et kui see on kooskõlas 
siseriiklike traditsioonide ja tavadega, peaks kaitse diskrimineerimise eest rakenduma 
ka organisatsioonile, millel on juriidilise isiku staatus, kui organisatsioon kannatab 
oma liikmete rassilisest või etnilisest päritolust tingitud diskrimineerimise all.  
 
Kodakondsus 
 
Direktiivid kaitsevad kõiki liikmesriikides olevaid inimesi diskrimineerimise eest kõigil 
kaitstud alustel olenemata nende kodakondsusest. Seega on näiteks Ukraina või 
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Hiina kodanik, keda diskrimineeritakse Ungaris ükskõik millise kaitstud aluse tõttu, 
kaitstud võrdselt Ungari kodanikuga, keda diskrimineeritakse samal alusel.  
 
Direktiivid (artikli 3 lõige 2) välistavad spetsiifiliselt kaitse diskrimineerimise eest 
kodakondsuse alusel seoses sisserände kontrolli aspektidega. Enamikes 
liikmesriikides kuulub kodakondsus siseriiklikes seadustes kaitstud aluste hulka. See, 
et direktiivid ei sisalda kodakondsust, võimaldab liikmesriikidel teha kodakondsusega 
seoses erandeid, mida ei oleks võimalik rakendada direktiividega kaitstud alustele. 
Erinevalt diskrimineerimisvastastest direktiividest pakub ELi liikmesriikide kodanike 
liikumisvabadus ELi piires ELi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele teatavat 
kaitset kodakondsusel põhineva diskrimineerimise eest (näiteks 29. aprilli 2004. 
aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil). On ka ELi 
õigusakte (näiteks direktiiv 2003/109/EÜ või 2003/86/EÜ), mis annavad teatud 
võrdõiguslikud õigused teatud ELi liikmesriikides asuvatele ja töötavatele kolmandate 
riikide kodanikele ja nende perekondadele. 
 
2.4 Positiivne toimimisviis  
 
Direktiivides (rassilise võrdsuse direktiivi artikkel 5, tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiivi artikkel 7) tunnistatakse, et täieliku võrdsuse tegelik saavutamine nõuab 
enamat kui vaid olemasoleva või tulevase diskrimineerimise keelamist, seetõttu 
võimaldavad nad meetmeid vältimaks või kompenseerimaks mis tahes kaitstud 
alustega seotud ülekohut minevikus või olevikus.  
 
• Sellist ülekohut on võimalik tuvastada näiteks ebaproportsionaalselt väikese 

juurdepääsu kaudu tööhõivele või avalikele või erasektori teenustele, madala 
osaluse kaudu tööhõives või kodanikuühiskonna aspektides või erivajadustes. 

• On selge, et positiivsed meetmed peavad olema proportsionaalsed, see 
tähendab, et nad peavad olema neile seatud eesmärgi – vältida või 
kompenseerida puudutatud grupi konkreetset puudust – saavutamiseks sobivad 
ja vajalikud ning nad ei tohi asetada teisi ebaproportsionaalselt halvemasse 
olukorda. 

• Positiivsed meetmed peaksid seetõttu olema ajaliselt mõõdetavad ja neid tuleks 
regulaarselt kontrollida, et hinnata nende jätkuvat proportsionaalsust. 

 
2.5 Mõistlikud abinõud puuetega inimeste arvessevõtmiseks 
 
Et tagada puuetega inimeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine, nõuab direktiiv 
2000/78/EÜ (artikkel 5) tööandjailt, et nad võtaksid asjakohaseid ja konkreetsel juhul 
vajalikke meetmeid, et võimaldada puudega inimestel tööle pääseda, töös osaleda 
või edeneda või saada koolitust, välja arvatud juhul, kui sellised meetmed 
põhjustavad tööandjale ebaproportsionaalselt suurt koormust. Tööandjailt 
eeldatakse, et nad kaaluksid oma võimalusi sobivate meetmete võtmiseks juhul, kui 
puudega isik on tööhõive või koolitusega seoses halvemas olukorras sätte, 
kriteeriumi või tava, füüsiliste omaduste või sobiva täiendava abi puudumise tõttu. 
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• Direktiiv (artikli 2 lõike 2 punkti b alapunkt ii) tõstab esile seose kohustuse vahel 
võtta asjakohaseid meetmeid olukorras, kus puudega inimene on või hakkab 
tõenäoliselt olema halvemas olukorras sätte, kriteeriumi või tava tõttu, ja 
vajaduse vahel vältida kaudset puuetega inimeste diskrimineerimist. Kui 
tööandjal on võimalik võtta mõistlikke abinõusid, on tööandjal keeruline seda 
sätet, kriteeriumi või tava objektiivselt põhjendada. 

• Tööandja ei saa viidata sellele, et tema koormus, kaasa arvatud 
finantskohustus, on ebaproportsionaalne puuetega inimeste jaoks mõistlike 
abinõude võtmisel, kui selleks on võimalik saada toetust vastavatest fondidest 
või muud abi. 

 
Mõistlike abinõude näiteid: 

 
• pärast tööõnnetust pole tööline võimeline edasi töötama oma alal; tööandja võib 

võimaldada talle ümberõpet ja rakendada teda kontoritööl; 
• liikumispuudega ratastoolis inimene taotleb vastavalt töökuulutusele juhi 

assistendi kohta. Asutus on neljandal korrusel. Kui tööandjal on tööruumid ka 
teistel korrustel, kaasa arvatud esimesel korrusel, võiks tööandja korraldada töö 
ümber, võimaldades juhiabi tööd esimesel korrusel ning paigutades teise 
töötaja, kes on võimeline kasutama treppe, ümber neljandale korrusele. Kui aga 
tööandjal on ruumid vaid neljandal korrusel ja hoones pole lifti, siis sellisel juhul 
pole ettevõtjal võimalik võtta mõistlikke meetmeid antud isiku palkamiseks ilma, 
et koormus oleks talle ebaproportsionaalselt suur; 

• juhtkoera kasutava pimeda töö hõlbustamiseks saaks tööandja muuta töötunde 
nii, et tööletulek ei langeks liikluse tippajale. 

 
2.6 Erandid diskrimineerimise keelule direktiivides 
 
Kuna direktiivide eesmärk on kehtestada üldine raamistik diskrimineerimisega 
võitlemiseks, lubavad nad erandkorras diskrimineerimist ainult konkreetsetes piiratud 
oludes ja ainult juhul, kui teatud tingimused on täidetud. 
 
2.6.1 Olulised kutsenõuded 
 
Kõigil direktiividega (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 4, tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikli 4 lõige 1) diskrimineerimist keelustavatel aladel on lubatud oluliste 
kutsenõuete täitmiseks teha töö iseloomust tulenevaid erandeid. Nii võib tööandja 
diskrimineerida kandidaate ühe kaitstud aluse põhjal, valides töötajaid teatud 
ametisse, kus antud kutsetegevuse laadi või sellega liituvate tingimuste tõttu on 
konkreetse alusega seotud omaduse olemasolu näol tegemist „olulise ja määrava” 
kutsenõudega, tingimusel, et eesmärk on õigustatud ja nõue sellega 
proportsionaalne. Näiteks võib filmi režissöör diskrimineerida näitlejaid rassilise või 
etnilise päritolu alusel ja nõuda, et Nelson Mandela rolli mängiks mustanahaline 
näitleja, kuna sel juhul on tegemist olulise kutsenõudega.   
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Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiiv (artikli 4 lõige 2) võimaldab kirikutes ja teistes 
usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega avalikes või 
eraorganisatsioonides kohelda isikuid erinevalt nende usutunnistuse või 
veendumuste alusel, kui isiku usutunnistus või veendumus on nimetatud tegevuse 
laadi või sellega liituvate tingimuste tõttu oluline õigustatav ja põhjendatud, 
organisatsiooni eetost silmas pidav kutsenõue. Samuti lubatakse direktiiviga kirikutel 
ja teistel usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioonidel 
nõuda nende heaks töötavatelt isikutelt lojaalsust organisatsiooni eetosele. 
 
Tööandja, kes suudab tõestada, et võib konkreetse ametikoha juures rakendada 
oluliste kutsenõuete erandit ühes valdkonnas, näiteks usutunnistuse osas, ei tohi 
diskrimineerida teistel alustel, näiteks seksuaalse sättumuse alusel, välja arvatud 
juhul, kui kõne all olevale ametipostile kohaldub veel teine, eraldiseisev oluline 
kutsenõue. 
 
Pika aja jooksul kujunenud enesestmõistetavad arusaamad inimestest, kes on 
sobilikud teatud töödeks, võivad sattuda vastuollu olulise kutsenõude nõuetega. 
Näiteks saab tööandja vaevalt tõestada, et vastuvõtuametnik (registraator) peaks 
olema „noor ja energiline”. Niisuguse nõude esitamine võib tõenäoliselt olla 
diskrimineeriv vanuse ja puude alusel.  
 
2.6.2 Erinev kohtlemine vanuse alusel  
 
Vastavalt tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivile (artikli 6 lõige 1) võivad liikmesriigid 
siseriiklike õigusaktidega lubada erinevat kohtlemist vanuse alusel, kui sellel on 
siseriikliku õigusega objektiivselt ja mõistlikult põhjendatud õigustatud 
eesmärk (mis hõlmab õigustatud tööhõivepoliitika, tööturu ja kutseõppe eesmärke), 
kui selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud. Vastavalt 
direktiivile võib selline erinev kohtlemine vanuse alusel seisneda järgmises: 
 
– tööle ja kutseõppele pääsemise, töö saamise ja kutsealale pääsemise ning töölt 

vabastamise ja palga eritingimuste kehtestamine noortele, vanematele 
töötajatele ja hooldamiskohustusi täitvatele isikutele, et edendada nende 
kutsealast integreerimist või tagada nende kaitse;  

– vanuse, töökogemuse või teenistusalase vanemusega seotud tööle pääsemise 
või teatavate töösoodustuste miinimumtingimuste kehtestamine; 

– töölevõtmise vanuse ülempiiri kehtestamine kõnealuse ametikoha 
koolitusnõuete alusel või selleks, et pensionile jäämisele eelneks mõistlik 
tööstaaž. 
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Enamikus liikmesriikides on olemas tööhõivet puudutavad siseriiklikud õigusaktid, 
mis hõlmavad vanusega seotud sätteid; siseriiklikelt kohtutelt ja Euroopa Kohtult 
küsitakse järjest enam, kas sellised sätted on vastavalt artikli 6 lõikele 1 õigustatud.17 
 
Ühtlasi sätestatakse direktiivis (artikli 6 lõige 2), et vanusepiiride kehtestamist 
pensioni- või invaliidsushüvitiste saamiseks ning vanusekategooriate kasutamist 
kindlustusstatistikas ei peeta vanuseliseks diskrimineerimiseks, kui sellest ei tulene 
soolist diskrimineerimist. 
 
2.6.3 Muud erandid või väljajätud 
 
Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiiv (artikli 3 lõige 4) võimaldab siseriiklikel 
õigusaktidel mitte kohaldada puude ja vanuse alusel diskrimineerimise vastast kaitset 
relvajõudude suhtes.  
 
Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivis (artikli 3 lõige 3) sätestatakse, et direktiivi ei 
kohaldata mingite riigiabi- või samalaadsetest kavadest, kaasa arvatud riigi 
sotsiaalkindlustus- või sotsiaalkaitsekavadest tehtavate maksete suhtes.   
 
Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiiv (artikli 2 lõige 5) sätestab, et direktiiv ei piira 
siseriikliku õigusega sätestatud meetmeid, mis demokraatlikus ühiskonnas on 
vajalikud avaliku julgeoleku ja korra tagamiseks, kuritegude ennetamiseks, tervise 
ning teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Samuti ei piira see siseriiklikke 
õigusnorme perekonnaseisu ning sellest sõltuvate soodustuste kohta (põhjendus 22). 
 
2.7 Õiguste kaitse: õiguskaitse kättesaadavus 
 
Kõik liikmesriigid peavad tagama, et kõikidel isikutel, kes leiavad, et neid on 
diskrimineeritud vastuolus kummagi direktiiviga, oleks võimalik kasutada haldus- või 
kohtumenetlust kohustuste täitmise küsimuses isegi juhul, kui see töösuhe, millega 
väidetav diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud (direktiiv 2000/43/EÜ, artikkel 7; 
direktiiv 2000/78/EÜ, artikkel 9). 
 
Mõlemad direktiivid sätestavad, et järgimise tagamiseks õigustatud huvi omavad 
ühingud ja organisatsioonid võivad toetada diskrimineerimise ohvreid või võtta nende 
nimel (ja nende loal) õiguslikke meetmeid. „Õigustatud huvi” omavate 
organisatsioonide kriteeriumid on määratud siseriikliku õigusega.  
 
2.8 Tõendamiskohustus 
 
Direktiivides (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 8; tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikkel 10) sätestatakse tingimused, mille korral tõendamiskohustus liigub 
                                                 
17  Vt näiteks: Palacios de la Villa, kohtuasi C-411/05  [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees 

of the National Council on Ageing (Age Concern England) v. Secretary of State for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform, kohtuasi C-388/07, 5. märts 2009; Kucukdeveci v. Swedex 
GmbH & Co LG, C-555/07, 19. jaanuar 2010. 
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diskrimineerimisega seotud tsiviil- või haldusmenetlustes kaebuse esitajalt 
vastustajale.  
 
• Kui kaebuse esitaja (või tema nimel tegutsev isik) esitab faktilised asjaolud, 

millest kohus või muu asutus võib järeldada, et diskrimineerimine (otsene või 
kaudne) oli üks vastustaja põhjustest kaebuse esitaja kohtlemisel, siis pöördub 
kohus või muu asutus selgituse saamiseks vastustaja poole. Kui vastustaja ei 
ole võimeline tõestama, et diskrimineerimine ei mänginud vähimatki rolli 
kaebuse esitaja kohtlemisel, peab kohus või muu pädev asutus toetama 
kaebuse esitaja kaebust. 

• Kui kaebuse esitaja ei ole võimeline tekitama diskrimineerimise asetleidmise 
eeldust, peab kohus või muu organ kaebuse tagasi lükkama. 

 
Tõendamiskohustus ei kehti kunagi kriminaalmenetlustele, isegi kui menetlused 
seonduvad diskrimineerimise või ahistamise väitega. Mõnedes liikmesriikides ei 
rakendu see juurdlusmeetmetele.  
 
2.9 Sanktsioonid  
 
Direktiivide (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 15; tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikkel 17) ülevõtmise käigus peavad liikmesriigid kindlustama, et 
kehtestataks sanktsioonid vastuvõetud siseriiklike diskrimineerimisvastaste 
õigusnormide rikkumise eest ning et neid sanktsioone kohaldataks. 
Diskrimineerimisjuhtudele järgnevad sanktsioonid peavad olema „tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad”; see tähendab, et need peaksid heastama ohvritele 
tekitatud kahju ja hoiatama nii süüdlast kui ka teisi samalaadsete 
diskrimineerimisjuhtude eest tulevikus. Sanktsioonid võivad ette näha 
kompensatsioonide maksmise, mille kõrgeimat määra ei kehtestata.  
 
2.10 Teadlikkuse tõstmine, teabe levitamine ja kodanikuühiskonna kaasamine 
 
Direktiivides tunnistatakse, et riiklike õigusaktide kehtestamine on 
diskrimineerimisega võitlemise ja võrdse kohtlemise edendamise juures alles 
esimene samm. Seega on liikmesriikidel kohustus tõsta teadlikkust ja edendada 
võrdse kohtlemise põhimõtete laialdast mõistmist ja kasutamist kogu 
kodanikuühiskonnas, kaasates sellesse eesmärki ka valitsusvälised organisatsioonid 
ja tööturu osapooled. Samuti peavad liikmesriigid kindlustama selle, et direktiivide 
reguleerimisalasse jäävaid tegevusi reguleerivad õigusaktid, reeglid ja kokkulepped 
ei läheks vastuollu võrdse kohtlemise põhimõtetega. 
 
• Liikmesriigid (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 10; tööhõive võrdõiguslikkuse 

direktiiv, artikkel 12) peavad juhtima kodanikuühiskonna tähelepanu nende 
olemasolevatele seadustele võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise kohta 
ning kõigile uutele võetavatele meetmetele õigusaktide kooskõlastamiseks 
direktiividega. Seda tuleb teha „liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil”. See tähendab, et teavet tuleb anda kõigile 
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kogukondadele ja see peab olema esitatud vormis, mis on kättesaadav ja 
mõistetav kodanikuühiskonna kõigile gruppidele ning mis sobib erinevate 
puuetega ja tõlkevajadustega inimestele. 

• Liikmesriikidelt (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 12; tööhõive 
võrdõiguslikkuse direktiiv, artikkel 14) oodatakse „dialoogi arendamist” 
valitsusväliste organisatsioonidega, kel on õigustatud huvi diskrimineerimisega 
võitlemise vastu mis tahes kaitstud aluse põhjal (määratletud siseriiklikus 
õiguses). Selline dialoog peaks olema enam kui sümboolne ja peaks aset 
leidma regulaarselt. See liikmesriikide kohustus pakub valitsusvälistele 
organisatsioonidele olulist võimalust valitsuse direktiividele vastamiseks võetud 
sammude käigus tehtud arengute kindlustamiseks. 

• Liikmesriigid (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 11; tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikkel 13) peavad edendama tööturu osapoolte vahel sotsiaalset 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada võrdset kohtlemist. See võib hõlmata 
töökohtade olukorra kontrollimist, kollektiivlepingute ja tegevusjuhendite 
koostamist ning kogemuste ja heade tavade uurimist ja vahetamist. 
Liikmesriigid peavad kooskõlas siseriiklike traditsioonide ja tavadega julgustama 
selliste kollektiivlepingute sõlmimist, milles sätestatakse direktiivide ja 
siseriiklike õigusaktide miinimumnõudeid austavad diskrimineerimisvastased 
eeskirjad. 

• Liikmesriigid (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 14; tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikkel 16) peavad eelistama direktiive rakendavaid siseriiklikke 
õigusakte teistele seadustele ja määrustele, tühistades kõik võrdse kohtlemise 
põhimõttega vastuolus olevad õigusnormid. Et tagada terviklik lähenemine 
mittediskrimineerimisele ja võrdsusele, peavad liikmesriigid tagama, et 
lepingutes või kollektiivlepingutes, ettevõtete sisekorraeeskirjades või 
vabakutseliste ning töötajate ja tööandjate organisatsioonide tegevust 
reguleerivates eeskirjades sisalduvate võrdse kohtlemise põhimõttega 
vastuolus olevad sätted muudetakse või tunnistatakse kehtetuks. 

 
2.11 Võrdõiguslikkusega tegelevad organid  
 
Rassilise võrdsuse direktiivi (artikkel 13) järgi peab iga liikmesriik määrama organi või 
organid, kelle ülesanne on edendada kõikide isikute võrdset, rassilisest või etnilisest 
päritolust tingitud diskrimineerimiseta kohtlemist. Need organid võivad moodustada 
osa asutustest, kelle ülesandeks on riiklikul tasandil tegeleda inimõiguste kaitsega 
või üksikisiku õiguste kaitsega. Liikmesriigid on määranud eri tüüpi organeid ja on 
määranud neile erinevaid funktsioone. Direktiiv sätestab, et nende organite 
pädevusse kuulub minimaalselt alljärgnev:  
 
• diskrimineerimise ohvritele sõltumatu abi osutamine;  
• diskrimineerimist käsitleva sõltumatu uurimise korraldamine;  
• sõltumatute aruannete avaldamine ja soovituste esitamine seoses 

diskrimineerimise asjaoludega. 
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Tööhõive võrdõiguslikkuse direktiivis ei ole nimetatud nõuet määrata riiklik organ. 
Sellegipoolest tegelevad liikmesriikide võrdõiguslikkuse organid vastavalt 
siseriiklikule õigusele diskrimineerimise laiemate alustega, kaasa arvatud sooliste 
küsimustega.18  
 
2.12 Aruandlus  
 
Liikmesriigid (rassilise võrdsuse direktiiv, artikkel 17; tööhõive võrdõiguslikkuse 
direktiiv, artikkel 19) peavad esitama Euroopa Komisjonile iga viie aasta järel 
aruande kahe direktiivi rakendamisest. Komisjon võtab oma Euroopa Parlamendile 
esitatavas aruandes arvesse põhiõiguste ameti, asjaomaste tööturu osapoolte ja 
valitsusväliste organisatsioonide seisukohti. Komisjoni aruanne peab muu hulgas 
sisaldama hinnangut, kuidas iga liikmesriigi võetud meetmed on mõjunud naistele ja 
meestele. 
 
Allikad ja viited: 
 
direktiiv 2000/43/EÜ, 29. juuni 2000, millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust; 
 
direktiiv 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel; 
 
ELi põhiõiguste amet ja Euroopa Inimõiguste Kohus – Euroopa Nõukogu, Handbook 
on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(saadaval ka prantsuse ja saksa keeles) 
 
Euroopa mittediskrimineerimise valdkonna õigusekspertide võrgustiku väljaanded, 
muu hulgas the European Anti-discrimination Law Review, www.non-
discrimination.net/publications; 
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

                                                 
18  Täiendavat teavet leiate aadressilt http://www.equineteurope.org/. Soolise võrdõiguslikkuse 

direktiivid kehtestavad sarnase nõude sooliste küsimuste tarbeks spetsiaalse organi või organite 
asutamiseks.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.equineteurope.org/
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3 VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE ROLL DISKRIMINEERIMISEGA 
VÕITLEMISEL 

 
Kavandatud õpitulemused 
 
Osavõtjaile saab selgeks, kuidas valitsusvälised organisatsioonid saavad ja peaksid 
tegutsema, et mõjutada arengut ja arendada võrdsust edendavate ja 
diskrimineerimisega võitlevate poliitikate tõhusat rakendamist. 

 
3.1 Mis on valitsusväline organisatsioon? 
 
Valitsusväline organisatsioon on kohalik, riiklik või rahvusvaheline rühm, kel on 
seaduslikult kinnitatud põhikiri, selge eesmärk ja tegevuskava ning kelle juhtorganil 
on õigus esindada oma liikmeid. Harilikult on see mittetulundusühing, kes pole 
seotud ühegi valitsusasutuse, eraettevõtte või erakonnaga. Selle eesmärk on 
tavaliselt tõstatada sotsiaalseid ja õiguslikke probleeme sihiga soodustada üldist 
heaolu ja osaleda võrdselt teiste demokraatlike institutsioonidega kodanikeühiskonna 
arendamises.  
 
3.2 Milline on valitsusväliste ühenduste roll võitluses diskrimineerimisega?  
 
Võttes arvesse, millist rolli valitsusvälised organisatsioonid saavad 
diskrimineerimisega võitlemisel mängida, peaksid nad oma spetsiaalseid rolle, mis on 
neile antud nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ artiklitega 7 ja 12 ning nõukogu direktiivi 
2000/78/EÜ artiklitega 9 ja 14, täiel määral ära kasutama.  
 
Valitsusväliste organisatsioonide roll on hädavajalik riigi rahumeelsete, 
demokraatlike, tervisealaste, heaolu ja võrdsusega seotud eesmärkide tagamisel.  
Valitsusväliste organisatsioonide kui kodanikuühiskonna esindajate roll võitluses 
diskrimineerimisega võib sisaldada: 
 
• vahendeid diskrimineeritud inimeste vajaduste väljendamiseks ja nendega 

aktiivselt tegelemiseks; 
• diskrimineerimise ohvrite abistamist õiguste jaluleseadmiseks, muu hulgas 

strateegilise kohtuprotsessi kaudu; 
• ühiskonna mitmekesisuse ja võrdsuse edendamist teadlikkuse tõstmise 

tegevuste kaudu; 
• mehhanismide loomist otsuste tegemise mõjutamiseks; 
• mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise poliitika süvalaiendamist; 
• ametiasutuste ja ettevõtete kutsumist tegutsema diskrimineerimise vastu;  
• järelevalvet diskrimineerimise üle, diskrimineerimisjuhtumite registreerimist 

ja hukkamõistmist; 
• võrdsuse säilitamist poliitilises tegevuskavas ja mobiliseerumisele 

kaasaaitamist; 
• tõhusa võrdsuse ja mittediskrimineerimise poliitika vastuvõtmise 

propageerimist; 



 

 
36 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

• võrdsuse ja mittediskrimineerimise poliitikate rakendamise jälgimist ja 
hindamist. 

 
Valitsusväline organisatsioon saab: 
 
• teha koostööd teiste valitsusväliste organisatsioonidega ühiste eesmärkide 

saavutamiseks; 
• julgustada gruppe võtma osa kampaaniatest, olla iseenda eeskostja ning 

kinnitada ja jõustada oma õigusi; 
• kui see on vajalik, teha koostööd valitsustega ühiste sihtide ja eesmärkide 

saavutamiseks; 
• kui see on vajalik, tegutseda valitsuste vastu, kui valitsused edendavad 

võrdsuse ja mittediskrimineerimise eesmärkidele vastanduvat poliitikat; 
• kui see on vajalik, osutada tõhusalt ja tulemuslikult teenuseid valitsuse poliitika 

raamistikus ning võtta vastu, kui see on vajalik, valitsusväliste organisatsioonide 
ja valitsuse vahel arutletud strateegiaid; 

• osutada, kui see on vajalik ja asjakohane, tõhusaid ja tulemuslikke teenuseid 
väljaspool valitsuse poliitika raamistikku, et edendada valitsusväliste 
organisatsioonide eesmärke ja, kui see on asjakohane, võtta vastu valitsuse 
poliitikale vastanduvaid strateegiaid; 

• tagada oma teenuste koordineeritus ja kaasata valitsuses aruteludesse 
valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide teenuste koordineerimise üle; 

• anda valitsusele mureküsimustes professionaalset uuringutel põhinevat nõu; 
• propageerida muutusi ja õhutada muutusi tegema, et vajadustele vastata; 
• oluliselt panustada seadusloome ja poliitika kujundamise protsessi, andes 

uuringutel põhinevat professionaalselt nõu ja esitades nõudmisi nii valitsuses 
kui opositsioonis olevatele poliitikutele ning teistele mõjukatele isikutele; 

• olla teravapilguline „valvekoer” – märkida, kus valitsus ja ettevõtjad aktiivselt 
diskrimineerivad või ei täida oma kohustusi diskrimineerimisega võitlemiseks või 
kus nad peavad oma tegevust parandama, ning püüda tugevdada 
demokraatlikku ühiskonda iseloomustavat vastastikuse sõltuvuse ja tasakaalu 
süsteemi. Selles rollis peavad valitsusvälised organisatsioonid keskenduma 
valitsusele ja ärikogukondadele, korraldades vajaduse korral propageerivaid, 
lobi- ja läbirääkimisüritusi; 

• sobivalt valitud vahendeid kasutades vaidlustada võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eesmärkidega vastuolus olevat tegevust, 
haldustavasid ja poliitikat; 

• jälgida ja tagada, et diskrimineerimisega võitlemisel kasutataks kõigi uute 
arengute eeliseid, näiteks uusi õigusakte (riiklikku, ELi ja rahvusvahelist), uut 
poliitikat (riiklikku, ELi ja rahvusvahelist), uusi rahastamise allikaid ning uusi 
pöördepunkte kohtuotsustes (nii riiklikul, ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil);   

• olla avatud, läbipaistev ja vastutav oma liikmete ja avalikkuse ees; 
• suurendada valitsusväliste organisatsioonide osaluse mõju 

kodanikuühiskonnas, luues võrgustikke ja koalitsioone ning edendades 
originaalseid algatusi ja lahendusi. See aitab vähendada eelarvamusi 
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ühiskonnas, soodustades seeläbi võrdsust; 
• tegutseda avatult ja olla koostööaldis teiste piirnevates valdkondades 

tegutsevate valitsusväliste organisatsioonidega ning vältida konflikte ja 
erimeelsusi teiste valitsusväliste organisatsioonidega;  

• avaldada survet riigile, et ratifitseeritaks need rahvusvahelised instrumendid, 
mis lubavad heita valgust valitsuse tegevusele;  

• varustada riiklikke ja rahvusvahelisi organeid elulise ja usaldusväärse teabega, 
millele need võivad tugineda, kui uuritakse riigi aruandeid diskrimineerimise 
kohta. 

 
Kokkuvõttes saavad paljud valitsusvälised organisatsioonid kontrollida, jälgida ja 
kritiseerida valitsuse ja eraõiguslike asutuste tegevusi diskrimineerimisega 
võitlemisel ning aidata üksikisikuil ja gruppidel oma õigusi ellu viia.   
 
3.3 Mida vajab valitsusväline organisatsioon oma rolli täitmiseks? 
 
• inimressurssi, 
• oskusi, teadmisi, kogemusi,  
• avatust, läbipaistvust, vastutavust (valitsusvälised organisatsioonid on olnud 

vastutavuse ja läbipaistvuse arutelude esirinnas, kuna need on vabatahtliku 
tegevuse põhiküsimused), 

• rahastamist ja sobivaid materiaalseid ja IT-vahendeid, 
• mittediskrimineerivat suhtumist ja mitmekesist poliitikat oma organisatsiooni 

sees, 
• sobivat riiklikku õiguslikku ja poliitilist raamistikku alljärgneva jaoks: 

o avaliku teabe vabadus,  
o avalik-õiguslike asutuste otsustusprotsessi läbipaistvus,  
o kodanikuühiskonna osalus avaliku poliitika arengu aruteludes ja 

otsustusprotsessides, 
o vabatahtlike gruppide lobitöö ja propaganda, 
o diskrimineerimisjuhtudel valitsusvälistele organisatsioonidele individuaalse 

kaebeõiguse andmine. 
 
3.4 Miks on valitsusvälistel organisatsioonidel paremad võimalused 

diskrimineerimisega võitlemiseks?   
 
• Vabatahtlikel organisatsioonidel on väga oluline roll kogukondade kaasamises 

kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.   
• Samal ajal, kui poliitikaga rahulolematus suureneb, pakuvad vabatahtlikud ja 

kogukondlikud tegevused inimestele võimalust anda oma panust avalikku ellu, 
annetades oma aega või raha ja toetades neid puudutavaid probleeme.  

• Vabatahtlikud organisatsioonid on üha enam muutumas kohaks, kus inimesed 
saavad arutleda neid mõjutavate asjade üle ja nendega tegeleda ning kus nad 
tunnevad, et saavad muudatustele kaasa aidata. 

• Oma lakkamatu pühendumise tõttu avalikkuse huvidele on valitsusvälised 
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organisatsioonid võimelised arendama kogemusi, mida on vaja võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise poliitikate mõju ja tõhususe parandamiseks. 

 
3.5 Mis on valitsusväliste organisatsioonide kitsaskohad ja kuidas neid 

ületada? 
 
• Valitsusväliste organisatsioonide registreerimiseks kohustuslikke nõudeid 

ümbritsevad keerulised reeglid. End registreerida soovivad valitsusvälised 
organisatsioonid peaksid olema kindlad, et nad on reeglitega tuttavad ning on 
võtnud õiged meetmed ja on hankinud vajalikud dokumendid. 

• Registreerimata organisatsioonil on keelatud läbi viia teatud tegevusi. 
Organisatsioonid peavad otsustama, kui oluline see on ja kas registreerimine on 
vajalik.  

• Teatud tegevused on keelatud isegi pärast registreerimist. Valitsusvälised 
organisatsioonid peavad tegutsema kooskõlas riiklike õigusnormidega, või kui 
need on meelevaldsed või ebaproportsionaalsed, siis kohaste meetoditega.  

• Puudub õigus osaleda asjakohastes poliitilistes aruteludes. Valitsusvälised 
organisatsioonid peavad olema kindlad, et töötavad koos vastava õigusega 
üksikisiku või organisatsiooniga.  

• Puudub sobiv õiguslik raamistik avaliku teabe kättesaamiseks, 
otsustusprotsessi läbipaistvuseks, avalikeks aruteludeks, mõjutamiseks ja 
propageerimiseks, ka vabatahtlike gruppide jaoks. Kuna õigusliku regulatsiooni 
puudumine, mis võimaldaks valitsusvälistel organisatsioonidel viia ise 
adekvaatselt läbi oma tegevusi, takistab valitsusväliste organisatsioonide 
pingutuste tõhusust, peavad valitsusvälised organisatsioonid kasutama 
loominguliselt olemasolevaid õigusakte ja propageerima koos teiste gruppidega 
asjakohaste normide vastuvõtmist. 

• Puudub õigus esitada kaebusi. Valitsusvälised organisatsioonid saavad toetada 
ja abistada vastava kaebuse omanikke või püüda reformida strateegilise 
kohtuprotsessi reegleid.  

• Seotust valitsuse või erakonnaga peetakse kahjulikuks erapooletu eestkostja 
rollile. Võimekas valitsusväline organisatsioon peab toetama seda ideed ning 
mitte olema seotud ühegi erakonnaga; selle tagamiseks tuleb võtta 
konkreetseid meetmeid   

• Teadmiste ja oskuste vähesus, eriti korraldus- ja rahaküsimuste või IT-
küsimuste osas; selle tulemusena sõltutakse palju vabatahtlikest ja kaadri 
voolavus on suur. Valitsusvälised organisatsioonid peaksid veenduma, et 
mõistavad hea korralduse ja finantshalduse olulisust.  

• Piiratud rahalised vahendid ja ressursid, teabe ja juhiste puudumine 
kättesaadavate riiklike, ELi ja rahvusvaheliste fondide kasutamiseks. Sobivate 
rahastamisvõimaluste leidmiseks tuleks ühendust võtta riiklike võrdõiguslikkuse 
organite, valitsusväliste organisatsioonide koordineerimisasutuste, kohalike ELi 
esinduste ja piirkondlike rahvusvaheliste rahastajatega.   

• Efektiivse ‘partnerlussuhte’ puudumine valitsuse ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahel. Valitsused sätestavad ja jõustavad reegleid ja määrusi, 
mis määratlevad poliitilised keskkonnad, mida on vaja valitsusväliste 
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organisatsioonide tegevuse juurdumiseks. Tulundussektorilt saab oskusteavet, 
ressursse ja tehnilist abi, samas kui valitsusvälised organisatsioonid pakuvad 
praktilisust, reaalelulisust, teadmisi, suhteid ja rakendusvõrgustikke, mis 
kokkuvõttes annavad jätkusuutliku lõpptulemuse. 

• Ärisektori potentsiaalsete võimaluste ebapiisav kasutamine. Valitsusvälised 
organisatsioonid peaksid senisest enam püüdma luua sidemeid ärisektoriga.  
Üha rohkem valitsusväliseid organisatsioone loob partnerlussidemeid 
ettevõtetega, et tegeleda ühiselt võtmeküsimustega.  

• Kogukonna teatud osade kaasamise ebaõnnestumine tundetuse, väliselt valitud 
juriidiliste või poliitiliste eesmärkide kohustuse, kultuuriliste või keeleliste 
barjääride tõttu. Valitsusvälised organisatsioonid peaksid veenduma, et nende 
oma organisatsioonidel on mitmekülgne tööjõud, kusjuures töötajad on 
teadlikud diskrimineerimise teadlikkuse probleemidest, ühiskondlikust ja 
poliitilisest ajaloost, kaasa arvatud teatud gruppide kõrvalejätmise ja 
diskrimineerimise ajaloost kogukonnas ning, kui see on asjakohane, valdaksid 
ka vastavaid keeli.  

• Kehvad mõjutamis- ja propageerimisoskused, uue meedia piiratud kasutamine. 
Valitsusvälised organisatsioonid, eriti need, kes töötavad haavatavate 
gruppidega, peaksid hoolikalt visandama oma kommunikatsioonistrateegiad, et 
vastata samal ajal vajadusele kaitsta oma kasusaajate õigusi ning tõsta 
teadlikkust ja harida üldsust ja sihtrühmi, kaasa arvatud meediat. 

 
Allikmaterjal 
 
Euroopa Nõukogu, „Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe” - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
See dokument on kättesaadav inglise, prantsuse, albaania, bulgaaria, läti, leedu, 
vene ja serbia keeles.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 ÕPPEMOODULID / VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE 
TEGEVUSED 

 
Kõigis osalevates riikides läbi viidud vajaduste hindamise ajal pakkusid riiklikud 
organisatsioonid ka ise mitmeid riigi tasandil huvi pakkuvaid koolitusteemasid, 
Käesoleva projekti raamistikku on kavandatud valik õppemooduleid, mis käsitlevad 
riiklike ekspertide poolt kõige enam esile tõstetud küsimusi: 
 
1) teabe kogumine ja tegevuse kavandamine; 
2) seire; 
3) huvikaitse; 
4) partnerlussuhted; 
5) meedia; 
6) teeseldud olukord (ingl k situation testing); 
7) toimumisjuhendid. 

 
Esimese, teabe kogumist ja tegevuse kavandamist käsitleva mooduli (4.1) eesmärk 
on anda valitsusvälistele organisatsioonidele (nt mittetulundusühingud (MTÜd)) 
sobivad vahendid poliitika paremaks rakendamiseks ja mõjutamiseks strateegilisest 
vaatenurgast. See moodul on kõigi riikide jaoks ühine.  

 
Järgmised kuus moodulit täiendavad ja täiustavad ühist moodulit, pakkudes veelgi 
tõhusaid meetmeid, et arendada strateegilist lähenemist mittediskrimineerimisele ja 
võrdsusele. 

 
Kõik moodulid on kavandatud nii, et need võtaksid arvesse vajaduste hindamise 
küsitluse käigus selgunud riiklikku nõudlust. 
 
Oleme nende moodulite ettevalmistamisel toetunud mitmetele allikatele, mis on 
loetletud leheküljel 88 ja järgmistel lehekülgedel. 
 
4.1 Teabe kogumine ja tegevuse kavandamine 
 
„Mul meeskond on, kes virk ja viks, 
(mind aitab õpinguis), 
ses mehed Mida, Millal, Miks 
ja Kuis ja Kus ja Kes.“  
Rudyard Kipling (tõlkinud Peep Ilmet) 
 
„Mõte, millele ei järgne tegevus, ei ole midagi erilist, ja tegevus, mis ei tulene mõttest, 
ei ole üldse midagi.“  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Määratlus 
 
Käesolevas käsiraamatus tähendab sõna „teave“ teadmisi, mis on vajalikud tegevuse 
alustamiseks. „Strateegiline planeerimine“ tähendab organisatsiooni edaspidise 
tegevuse ametlikku kaalumist, võttes arvesse olemasolevat teavet, rahalisi 
vahendeid, inim- ja materiaalseid ressursse. Sellise analüüsi lõplik eesmärk on 
töötada välja strateegiline plaan üldiselt ja/või konkreetse tegevuse rakendamiseks. 
 
4.1.2 Eesmärgid 
 
Käesoleva projekti eesmärk on parandada kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjukust ja tõhusust seoses võrdsuse ja mittediskrimineerimise poliitika 
rakendamisega. Strateegiline planeerimine on oluline iga valitsusvälise 
organisatsiooni (nt MTÜ) mõjusa tegevuse alustamise juures. Ühtegi strateegilist 
kava ei ole võimalik koostada ilma olemasolevat teavet hindamata ja sellele vastavalt 
tegevusi planeerimata. Käesoleva mooduli eesmärgid on järgmised: 
 
• Valitsusvälised organisatsioonid saavad teadmisi ja oskusi, millega alustada 

oma tegevuste strateegilist planeerimist – selle väljaselgitamist, milliste 
tegevuste läbiviimiseks neil on ja milliste jaoks neil EI OLE piisavalt ressursse. 
See võimaldab neil säästa aega ja raha ning leida oma tähelepanu keskpunkt; 

• Valitsusvälistele organisatsioonidele antakse parimad võimalikud vahendid oma 
sotsiaalse mõju maksimeerimiseks. Nad näevad seost olemasoleva ja soovitud 
teabe ning planeeritud tegevuste vahel. 
 

4.1.3 Ulatus 
 
Käesolevas moodulis arutatakse, kuidas valitsusvälised organisatsioonid saavad 
alustada strateegilist planeerimist, ühitades teabe tegevusega. Selles vaadeldakse 
üldiselt, mis on vajalik eri tegevuste kavandamise, planeerimise ja läbiviimise ning 
tulemuste ja mõju seire ja hindamise juures.  
 
Strateegilist planeerimist on võimalik teha üldisel tasandil, kuid samas ka seoses eri 
tüüpi tegevustega, millest räägitakse käesoleva käsiraamatu teistes moodulites. 
Käesolev moodul on selliste tegevuste planeerimise lähtepunkt, kuid neid tegevusi 
üksikasjalikult ei käsitleta. Tähelepanu keskpunktis on hoopis üksikute ohvrite 
toetamine, sh kohtuprotsessid, mille jaoks on oluline tuvastada eri tüüpi 
diskrimineerimised. Käesolevas moodulis aga eri tüüpi diskrimineerimisi ei käsitleta, 
kuna valitsusvälised organisatsioonid võivad planeerida (ja tavaliselt planeerivadki) 
tegevusi ilma eelneva põhjaliku õigusanalüüsita. 
 
Käesolev moodul ei käsitle rahastamist ega tootlikkuse tõstmist. Esitatakse 
diskrimineerimise tuvastamiseks vajalik taustmaterjal (nt vt käesolevast 
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käsiraamatust ja Euroopa mittediskrimineerimise valdkonna õigusekspertide 
võrgustiku diskrimineerimise hagi esitamise käsiraamatust).19  
 
Käesolevas moodulis esitatud harjutusi tuleks kohandada vastavalt konkreetsele 
riiklikule kontekstile. 
 
4.1.4 Sisu 
 
HARJUTUS. Tehke ajurünnak järgmiste küsimustega. 
 
a) Mis on diskrimineerimine? 

• Kes on diskrimineerimise põhjustanud isikud? 
• Kes on ohvrid? 
• Millistes valdkondades see aset leiab? 
• Millistel alustel see aset leiab? 

 
Arutlege.  
• Mida hõlmab Teie riigi diskrimineerimisvastane seadusandlus? 
• Mida hõlmab Euroopa diskrimineerimisvastane seadusandlus? 

 
HARJUTUS. Tehke ajurünnak järgmiste küsimustega. 
 
b) Mida saavad valitsusvälised organisatsioonid teha diskrimineerimisega 

võitlemiseks? 
• tõsta teadlikkust 
• teostada diskrimineerimise / avaliku poliitika / ennetusmeetmete (ja nende 

puudumise) seiret 
• teatada diskrimineerimisest 
• toetada poliitikat ja seadusi 
• toetada inimesi, keda diskrimineeriti (sh kohtuprotsessis) 
• õhutada muutusi 
• arendada kontaktide võrgustikku 

 
Arutlege.  
• Selgitage, millised tegevused peaksid vastama ühele või teisele laiemale 

tegevusvaldkonnale. 
 

c) Mida calitsusvälised organisatsioonid vajavad oma rolli täitmiseks? 
• nägemust/missiooni 
• teavet 

                                                 
19  European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf. 

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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• inimressursse 
• materjaliressursse 
• tegevusstrateegiat 
• rahalisi vahendeid 
 
Arutlege. 
• Selgitage nende vajaduste erinevaid elemente (nt teadmised ja 

kogemused võivad kuuluda inimressursside juurde). 
• Paluge osalejatel hinnata valitsusväliste organisatsioonide vajadusi 

strateegilist planeerimist silmas pidades. 
 

d) Milline teave peab olema valitsusvälistele organisatsioonidele nende rolli 
täitmiseks kättesaadav? Millised on teabeallikad?  

 
Teabe tüüp Teabe allikas 
Rahvaloendus Statistikaamet 
Sotsioloogilised uuringud Uuringuasutused 
Ajaleheartiklid Meedia 
Akadeemilised artiklid Akadeemilised institutsioonid 
Tele- või raadioteated Televiisor või raadio 
Teie kliendi ütlused Klient 
Tunnistaja ütlused Tunnistaja 
Dokumendid Võimalik diskrimineerimise põhjustanud isik 
Statistika Riiklikud haldusorganid/institutsioonid 
Eksperthinnangud Faktileid 
Heli- või videosalvestised YouTube, sotsiaalmeedia 
Fotod  
Poliitikadokumendid (Kohalik) valitsus 
Seadused Internet 
Teeseldud olukordade 
tulemused 

Testijad 

Seireorganisatsioonide 
aruanded 

ÜRO, Euroopa Nõukogu, ELi põhiõiguste 
amet, riigisisesed või rahvusvahelised 
valitsusvälised organisatsioonid 

Vastused avaliku teabe 
nõuetele ja küsimustikele 

 

 
HARJUTUS. Kirjutage eri värvi märkmepaberitele eri tüüpi teave ja erinevad 
valitsusväliste organisatsioonide tegevused. Laske osalejatel sobitada teave 
tegevustega. 

 
e) Kuidas saada juurdepääsu teabele ja/või kuidas seda koguda 

 
Avaliku teabe leidmiseks sirvige internetti, taotlege üldsust huvitavat teavet vastavalt 
riiklikele õigusaktidele teabele juurdepääsu kohta ja/või otsige ise andmeid, nt 
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külastage institutsiooni või kogukonda, mille liikmetel on asjakohast teavet, ja 
vestelge selle liikmetega. 
 
HARJUTUS. Laske osalejatel jagada oma kogemusi teabega tutvumise või selle 
kogumisega seoses. 
 
NÄIDE HEAST TAVAST. Juhtumiuuring pärineb Article XIX ja Asociación por los 
Derechos Civiles artiklist „Access to Information: An Instrumental Right for 
Empowerment“, lk 27–28, kättesaadav aadressil 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Tai: õigus haridusele 
 
1998. aastal kasutas lapsevanem, kelle last ei võetud vastu mainekasse riiklikku 
põhikooli (Kasetsart Demonstration School), salajase vastuvõtusüsteemi 
avalikustamiseks oma õigust teabele. Kooli, mille õpilasteks olid enamjaolt jõukatest 
perekondadest pärit lapsed (deksen), vastuvõtukorra juurde kuulus 
sisseastumiseksam. Tai ametlik teabekomisjon otsustas, et 120 vastuvõetud õpilase 
sisseastumistestid kuulusid avaliku teabe hulka. Pärast nende avalikustamist selgus, 
et 38 testist läbi kukkunud õpilast võeti kooli vastu altkäemaksu, st nende vanemate 
poolt koolile tehtud maksete tulemusena. Murelik lapsevanem esitas hagi, mille 
valitsuse seadusandlik nõuandev organ rahuldas vanema kasuks, otsustades, et Tai 
konstitutsiooni võrdsuse klauslit on rikutud. Samuti nõuti kõigilt riigikoolidelt 
korruptiivse ja diskrimineeriva poliitika hülgamist. 
 
f) Kuidas siduda teavet ja tegevust – individuaalsete ohvrite toetamine 

 
Diskrimineerimist on võimalik tuvastada nii kohtumenetluse käigus kui ka väljaspool 
seda. Tsiviil- ja tööasjades kehtib üldine nõue, et nende väidetavate faktide 
tõendamiskohustus, millest osapool tuletab soodsaid õiguslikke tagajärgi, lasub 
nende esitajal. Üldjuhul tuleb tsiviil- ja töökohtus tõestada, et kaebus 
diskrimineerimise kohta on pigem tõenäoline, nii et esitatud faktid paneksid mõistliku 
inimese eeldama, et diskrimineerimine on aset leidnud. Haldus- ja kriminaalasjades 
uurivad ja esitavad erineva kindlusega fakte asutused. Võrdõiguslikkuse organid 
järgivad kas halduskorda või uurivad kaebusi vastavalt oma sisemistele reeglitele.  
 
Kõigi menetluste juures on tüüpilisteks tõenditeks tunnistajate ütlused, dokumendid 
ja üldine teadmine. Kõigis menetlustes on diskrimineerimise kohta väite esitanud 
üksikisikutel kohustus esitada neile kättesaadavad tõendid. Mitmetel juhtudel 
tuvastatakse diskrimineerimise eeldus tunnistajate ütluste ja diskrimineerimise 
põhjustanud isikult saadud dokumentide või teabe põhjal. 
 
Mittediskrimineerimist käsitlevates direktiivides määratletakse diskrimineerimise eri 
tüübid. Ükskõik mis tüüpi diskrimineerimisega on tegu, peavad ohvrid kaebust 
esitades esitama põhiteabe. 
 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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HARJUTUS. Esitage osalejatele lugu ja koguge põhiteave paberilehele.  
 
Kohalikud romade juhid on Teile teatanud, et nende linnas elavad roma lapsed 
saavad astuda ainult nende kohalikule mustlaste laagrile kõige lähemal asuvasse 
kooli. Samuti on nad öelnud, et mõned roma lapsed, kelle vanemad on üritanud neid 
saata teistesse koolidesse, on suunatud laagri läheduses olevasse kooli. Selles 
koolis järgitakse vaimupuudega lastele suunatud õppekava. Juhtide sõnul ei testita 
laste koolitee jooksul kõikide laste vaimseid võimeid. Koolil on Teie riigile omane 
sisseastumispoliitika. 
 

Küsimused Vastused 
1. Kes tegi?  
2. Mida?  
3. Kellele?  
4. Millal?  
5. Kus?  
6. Kuidas?  
7. Mis on rikkumise tagajärg?   
8. Kes on rikkumise eest vastutav?  
9. Kes nägi või kuulis rikkumisest või oli selle 
tunnistajaks?  

10. Kas väite tõestamiseks on dokumente, 
statistikat või ekspertarvamusi?  

11. Mis on ohvri kaitstav alus: rassiline või 
etniline päritolu, vanus, puue, seksuaalne 
sättumus, usutunnis või veendumused? Kas 
tegu on tõelise diskrimineerimisega, oletatava 
diskrimineerimisega, diskrimineerimisega 
seotuse tõttu või mitmekordse 
diskrimineerimisega? 

 

12. Kes on kontrollisik või -grupp, kellega ohvri 
läbi elatud kohtlemine on võrreldav?  
Võrdlust ei ole vaja tuua ahistamise, 
tagakiusamise, korralduse puhul 
diskrimineerida või mõistlike abinõude 
võtmatajätmise korral.  
Mõnedes liikmesriikides võib diskrimineerimist 
tuvastada seoses ideaalse minimaalse 
kohtlemise tasemega, näiteks inimväärikuse 
austamisest tingitud käitumisega. 

 

13. Kas juhtum kuulub (Euroopa) 
diskrimineerimisvastase seaduse alla?  

 
HARJUTUS. Küsige, kas osalejad säilitavad oma valitsusvälises organisatsioonis 
kaebuste aruanded ning kui jah, siis millist malli nad kasutavad. Kas selle malli abil 
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saaksid nad jälgida kaebusi, kanda ette oma tegevustest ja jagada teavet teiste 
valitsusväliste organisatsioonidega? 
 
Küsige neilt, milliseid õigusi sellel juhul rikuti ja mis on nende arvates selles olukorras 
valesti. Kas see probleem on individuaalne või süsteemne? Milline põhiteave on 
puudu ning milliseid täiendavaid tõendeid on vaja hankida ja kuidas?  
 
Liikudes edasi strateegilise planeerimise juurde, paluge osalejatel tuvastada juhtumis 
individuaalseid roma lapsi ja vanemaid puudutavad küsimused, ning üldisele tavale 
viitavad ja strukturaalse diskrimineerimiseni viivad küsimused. Küsige neilt, kas 
nende valitsusvälised organisatsioonid tegelevad individuaalsete juhtumite, 
strukturaalsete probleemide või mõlemaga. Kui mõlemaga, siis kuidas nad 
tasakaalustavad oma tegevuse üksiku ja üldise tasandi vahel? 
 
Diskrimineerimise ohvritel lasuvat kohustust oma väite tõestamiseks võivad toetada 
mitmed tõendusmaterjalid, kaasa arvatud statistika, nn teeseldud olukord (ingl k 
situation testing), avalike andmete / avaliku teabe taotlemine, audio- või 
videosalvestused, kohtueksperdi arvamuste kasutamine ja kaudsetest tõenditest 
järelduste tegemine.  
 
Teeseldud olukorra kasutamise kohta leiate rohkem teavet teeseldud olukorra 
moodulist (4.4). Samuti leiab täiendavat teavet teeseldud olukorra rakendamise 
kohta käsiraamatust „Proving Discrimination Cases – the Role of Situation Testing“, 
mis on kättesaadav aadressil 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Tõendusmaterjali kohta saab põhjalikumalt lugeda 
Euroopa mittediskrimineerimise valdkonna õigusekspertide võrgustiku 
diskrimineerimise hagi esitamise käsiraamatust.20 

 
4.1.5 Mis on strateegiline planeerimine? 

 
ESITUS 
 
Strateegiliseks planeerimiseks nimetatakse organisatsiooni tegevust oma strateegia 
või suuna defineerimisel ja otsuste tegemist oma strateegia elluviimiseks ressursside, 
sealhulgas kapitali ja inimeste jaotamisel. Strateegilise planeerimise juures on 
võimalik kasutada mitmeid tehnikaid, näiteks TNVO-analüüsi (tugevused, nõrkused, 
võimalused ja ohud, ingl k SWOT), PEST-analüüsi (poliitilised, majanduslikud, 
sotsiaalsed ja tehnoloogilised aspektid), STEER-analüüsi (sotsiokultuurilised, 
tehnoloogilised, majanduslikud ja keskkonnategurid ja erinevad regulatiivsed 
mehhanismid) ja EPISTEL-analüüsi (keskkonnategurid, poliitilised, informaatilised, 
sotsiaalsed, tehnoloogilised, majanduslikud ja juriidilised aspektid). Kõik 
strateegilised planeeringud tegelevad vähemalt ühega neist kolmest küsimusest: 
 

                                                 
20 vaata märkus nr. 20. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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a) Mida me teeme? 
b) Kelle jaoks me seda teeme? 
c) Mille poolest oleme meie parimad? 

 
Paljudes organisatsioonides nähakse selles protsessi, mis kirjeldab organisatsiooni 
tulevikku järgneva aasta või tüüpilisemalt kolme kuni viie aasta jooksul, kuigi mõned 
laiendavad oma visiooni ka kahekümnele aastale. Selleks et määratleda oma kohta 
tulevikus, on organisatsioonil vaja täpselt teada, kus paiknetakse olevikus, ning 
seejärel sõnastada oma soovid selle kohta, kuhu soovitakse liikuda ning kuidas seda 
teha. Selle arutluse tulemusena valmivat dokumenti nimetatakse strateegiliseks 
kavaks. Strateegilise planeerimise viise on palju, kuid põhiliselt kasutatakse kolmest 
sammust koosnevat protsessi: 
 
• situatsioon – hinnatakse praegust olukorda ja seda, kuidas selleni on jõutud; 
• sihtmärk – määratakse kindlaks eesmärgid ja/või sihid (mõnikord nimetatakse 

seda ideaalseks olukorraks); 
• teekond – kaardistatakse eesmärkideni jõudmise potentsiaalne teekond. 

 
Üks alternatiivne võimalus on tuntud kui „Näe-Mõtle-Visanda” meetod. 
 
• Näe – milline on praegune situatsioon? 
• Mõtle – defineeri eesmärgid/sihid. 
• Visanda – kaardista eesmärkide/sihtide saavutamise teekond. 

 
TNVO-analüüs on kõige kasulikum strateegilisele planeerimise käsitlusviis. Selle 
tööriista põhieesmärk on analüüsida sisemisi strateegilisi tegureid, organisatsioonile 
omistatud tugevusi ja nõrkusi ning organisatsiooni kontrolli alt väljas olevaid väliseid 
tegureid, näiteks võimalusi ja ohte. TNVO-analüüsi kasutamise kohta leiate 
täiendavat teavet partnerlussuhete (4.3) moodulist.  
 
Strateegilise kava koostamisel on üks põhieesmärke kavandada see nii, et seda 
oleks lihtne tegevuskavadesse üle kanda. Suurem osa strateegilisi kavasid 
sisaldavad kõrgetasemelisi algatusi ja kõikehõlmavaid eesmärke, kuid neid ei 
rakendata kava realiseerimiseks vajalikesse igapäevastesse projektidesse ja 
tegevustesse. 
 
Spetsiifilistele, ajaliselt määratletud väidetele tulevikuks kavandatud tulemuste kohta 
ning üldistele ja jätkuvatele väidetele tulevikuks kavandatud tulemuste kohta 
viidatakse kui eesmärkidele või sihtidele. Inimestel on üldjuhul samal ajal mitmeid 
eesmärke. Eesmärgid peaksid omavahel ühilduma, st et neid peaks olema võimalik 
hästi üksteisega kombineerida. Kas eesmärk A sobib eesmärgiga B? Kas nad koos 
töötaksid ühildatud strateegia heaks?  
 
Üks vaatenurk soovitab kasutada lühiajalisi, keskmisi ja pikaajalisi eesmärke. Sellise 
mudeli puhul võib loota lühiajaliste eesmärkide suhteliselt lihtsat saavutamist: need 
paiknevad vaid natuke siruulatusest eemal. Teiseks äärmuseks on pikaajalised 
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eesmärgid, mida võib olla väga raske, peaaegu võimatu saavutada. Ühe eesmärgi 
kasutamine hüppelauana järgmisele liikumiseks moodustab eesmärkide jada. Isik 
või grupp alustab lihtsa lühiajalise eesmärgi saavutamisest, liigub edasi keskmise 
eesmärgi ning seejärel pikaajalise eesmärgi poole. Eesmärkide jada võib luua 
„eesmärkide trepina“. Organisatsioonis peaksid eesmärgid olema koordineeritud nii, 
et need ei satuks üksteisega konflikti. Organisatsiooni ühe osa eesmärgid peaksid 
sobituma sama organisatsiooni teise osa eesmärkidega.  
 
Strateegilise baastsükli elemente saab kasutada nii ulatuslike pikaajaliste 
strateegiate kui ka lühiajaliste strateegiatega seotud tegevuste juures.  
 
HARJUTUS. Demonstreerige allpool esitatud diagrammi (lk 50) põhjal strateegilise 
planeerimise protsessi, kasutades eespool esitatud romade kooli näidet. Kuigi selles 
moodulis keskendutakse õigusabile, k.a kohtuvaidlusele, võivad osalejad soovida 
valida strateegia, mis ei ole õiguslikku laadi. Pidage meeles, et ühe valitsusvälise 
organisatsiooni strateegilise planeerimise suunitluses võib teha ka 180-kraadise 
pöörde, liikudes õigusteenuste juurest teadlikkuse tõstmise juurde (või vastupidi). 
 
Meenutage osalejatele erinevusi õigusabiteenuste ja strateegilise kohtuvaidluse 
vahel. Küsige, kas nad teavad teisi valitsusväliseid organisatsioone (nt MTÜ-sid) või 
võrdõiguslikkuse organeid, kes saaksid neid juhtumi lahendamisel aidata. 
Alljärgnevad küsimused aitavad Teid vestluse suunamisel. 
 
• Millega Teie MTÜ tegeleb? 
• Milline toetus Teie MTÜ-l on: rahaline, isiklik, muu? 
• Mida ohver soovib? 
• Kas see sobib kokku Teie MTÜ eesmärkidega? 
• Kui kaugele on Teie MTÜ valmis minema? 
• Kes osalevad juhtumi lahendamises ja millisel tasandil? 
• Mida peaksid teised tegema? 
 
Strateegiline kohtuvaidlus vs. õigusteenused 
 
Strateegiline kohtuvaidlus (ingl k mõnikord ka impact litigation ehk otsetõlkes 
„mõjukohtuvaidlus“) hõlmab juhtumi valimist ja kohtusaali viimist eesmärgiga tuua 
ühiskonnas kaasa suuri muudatusi. Strateegilist kohtuvaidlust rakendavad inimesed 
tahavad kasutada seadusi nii, et see jätaks püsivama jälje kui lihtsalt konkreetse 
juhtumi võitmine. See tähendab, et strateegilise kohtuvaidluse puhul ollakse juhtumi 
lõpptulemusega võrdselt huvitatud ka laiemale elanikkonnale ja valitsustele 
avaldatud mõjust. 
 
Strateegiline kohtuvaidlus vs. õigusteenused. Oluline on märkida, et strateegiline 
kohtuvaidlus erineb suuresti õigusteenuste mitmetest traditsioonilisematest 
külgedest. Traditsioonilised õigusteenustega tegelevad organisatsioonid pakuvad 
üksikklientidele väärtuslikke teenuseid ning töötavad järjekindlalt selle nimel, et 
esindada ja nõustada oma kliente mis tahes neid huvitavates küsimustes. Kuna 
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traditsioonilised õigusteenused keskenduvad kliendile ja on piiratud teenuseid 
pakkuva organisatsiooni ressurssidega, ei ole nende puhul tihti võimalust vaadata 
juhtumeid suuremas plaanis. Strateegiline kohtuvaidlus on samas keskendunud 
poliitika ja laiemate käitumismustrite muutmisele. Seetõttu ei ole strateegiline 
kohtuvaidlus mõeldud (sarnaselt traditsiooniliste õigusteenustega) võimalikult 
paljudele inimestele parima teenuse pakkumiseks. 
 
Tutvustamine ja toetamine. Kohtusse pöördumise kaudu saavad sotsiaalse õiguse 
pooldajad kasutada kohtuid õiguslike ja sotsiaalsete muutuste kaasatoomiseks. See 
kuulub tihti konkreetsest küsimusest teadlikkuse tõstmise või ebasoodsas olukorras 
olevate inimrühmade õiguste edendamise tutvustus- ja toetuskampaania hulka. 
Mitmed strateegilist kohtuvaidlust rakendavad rühmad või üksikisikud püüavad 
veenda ka teisi nendega liituma või mõjutada valitsust oma seadusi muutma.  
 
Tulemused. Strateegiline kohtuvaidlus võib selle eduka rakendamise korral anda 
vapustavaid tulemusi. See võib ärgitada valitsusi pakkuma oma kodanikele 
elementaarset arstiabi, tagama vähemustele võrdsed õigused või peatama 
keskkonnakahjuliku tegevuse. Strateegilise kohtuvaidluse abil võib saavutada 
praktiliselt kõike.21 
Viimases, aruandeetapis tooge esile seosed küsimuste malli, strateegilise ratta ning 
osalejate võimalike tegevuste tüüpide ja vajamineva teabe vahel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Geary, P. (2009). Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Seire 
 
„Teaduslik meel ei anna mitte niivõrd õigeid vastuseid, kui küsib õigeid küsimusi.“  
Claude Lévi-Strauss 
 
4.2.1 Objekt 
 
Selles moodulis keskendutakse strateegiaseirele ja avaliku/erasektori asutuste 
võrdõiguslikkuse mõju hindamise tavadele ja poliitikale seoses võrdõiguslikkuse 
ja mittediskrimineerimisega.  
 
Selle mooduli abil saavad valitsusvälised organisatsioonid paremini aru 
strateegiaseire ja võrdõiguslikkuse mõju hindamise olemusest. Lisaks on 
valitsusvälised organisatsioonid võimelised looma seireprojekti lahendust ja seda 
kavandama. Ning lõpuks mõistavad valitsusvälised organisatsioonid paremini 
vabaühenduste rolli teiste asjaosaliste (avaliku ja erasektori asutused, ülikoolid jne) 
poolt teostatud seires ja hindamises. 
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4.2.2 Määratlused 
 
„Seire“ ja „hindamine“ on mõisted, mida kasutavad tihti mitmesugused ametid ja 
institutsioonid teadusvaldkonnas ja mittetulundussektoris.  
 
Neil sõnadel on eri kontekstides erinev tähendus. Arvukate määratluste olemasolust 
hoolimata mõistame meie neid termineid järgmiselt. 
 
Seiret defineeritakse tihti kui mingi olukorra või individuaalse juhtumi pidevat jälgimist 
eesmärgiga teha kindlaks, milliseid täiendavaid meetmeid on vaja võtta.22 
 
Käesolevas moodulis räägime valitsusväliste organisatsioonide 
strateegiaseirest, mida võib defineerida sotsiaalse tegelikkuse valitud fragmendi 
planeeritud ja süstemaatilise uurimisega (meie puhul on see keskendunud 
inimõigustele ning, konkreetsemalt, võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
küsimustele), mis viiakse läbi kooskõlas vastuvõetud raamistikuga ja tõhustamise 
eesmärgil.23 
 
Mõjuhinnang on teatud poliitika või protseduuride nende poolt mõjutatud isikutele 
avalduva mõju (või kavandatava poliitika või protseduuride võimaliku mõju) 
hindamine.  
 
Selles moodulis keskendutakse võrdõiguslikkuse mõju hindamisele (ingl k 
equality impact assessment, EIA), mida saab määratleda kui olemasoleva või 
kavandatava poliitika (kirjaliku või kirjutamata, ametliku või mitteametliku), 
protseduuri, projekti või teenuse ja erinevatele võrdõiguslikele gruppidele (mida 
eristatakse vanuse, puude, soo, rassilise ja etnilise kuuluvuse, usutunnistuse või 
veendumuste või seksuaalse sättumuse alusel) selle poolt avaldatava mõju 
põhjalikku ja süstemaatilist analüüsi.  
 
4.2.3 Ulatus 
 
Mooduli piiranguid arvestades keskendume peamiselt Valitsusväliste 
organisatsioonide teostatavale inimõiguste seirele (asetades rõhku eelkõige 
võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisega seotud seirele) ja ainult osaliselt 
võrdõiguslikkuse mõju hindamisele.  
 
Me ei käsitle diskrimineerimisega võitlevate valitsusväliste organisatsioonide seire ja 
hindamise küsimusi – teatud projekti või organisatsiooni arengut puudutava teabe 
süstemaatilist kogumist ja analüüsi ning tulemuste võrdlemist ega projekti mõju selle 
eesmärkidele ja sihtidele.  
 
                                                 
22  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, lk 5. 
23  Kohandatud väljaandest M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for 

Human Rights, Varssav 2004, lk 13. 
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4.2.4 Sisu 
 
A. Seire 
 
Miks seiret teostada? 
 
Valitsusvälistel organisatsioonidel on seires kaasalöömiseks mitmeid erinevaid 
põhjusi. Kõige tavalisem neist on see, et soovitakse saada rohkem teadmisi 
konkreetse tegelikkuse kohta. Võrdõiguslikkus ja diskrimineerimise keelamine on tihti 
õiguslikud standardid. Inimeste elus mängib paberile kirjutatud seadusest olulisemat 
rolli aga hoopis sotsiaalne tegelikkus.  
 
Valitsusvälised organisatsioonid peaksid kasutama sotsiaalse tegelikkuse kohta 
saadud teavet muutuste tekitamiseks ja olukorra parandamiseks. Konkreetsete 
seirete ülesanded võivad olla erinevad. 
 
Juurdlusülesanne – tahame lihtsalt teada, milline on antud valdkonna olukord, kuna 
meil ei ole seda teavet. Diskrimineerimise laadi ja ulatuse kohta dokumenteeritud 
teadmiste saamiseks on võimalik läbi viia projekt. 
 

Näited. Meil ei ole väga palju teavet pensioniikka jõudnud töötajate 
vallandamise tavade kohta ja me kavatseme seda uurida. Oleme kuulnud 
juhtumitest, kus pensioniikka jõudnud inimesi sunnitakse töölt lahkuma, kuid me 
ei tea, kas see on tegelik probleem või esineb ainult üksikutel juhtudel; me ei 
tea probleemi ulatust.  
 
Teame, et mõnikord mainitakse tööpakkumistes vanust (või sugu), mis viitab 
tööandja kavatsusele võimalikke kandideerijaid diskrimineerida, kuid me ei tea 
selle praktika ulatust. Otsustame tegeliku olukorra väljaselgitamiseks korraldada 
seireprojekti. Kas tegu on tõsise probleemiga? Kui jah, siis mis on probleemi 
laad ja ulatus ning milliseid lahendusi see nõuab? 

 
Täiendav ülesanne – soovime osaleda mõnes teises tegevuses eesmärgiga 
tekitada muutusi: meil on üsna täpsed teadmised diskrimineerimise laadist ja 
ulatusest, meie teave tuleneb mitmetest erinevatest allikatest (nt meediaraportid, 
kaebused, vestlused jne), kuid me tahame saada konkreetseid tõendatavaid 
andmeid. Meil on vaja koguda fakte ja tõendeid ning esitada tõendusmaterjali põhjal 
argumenteeritud põhjendusi. 
 

Näited. Teame mitmetest allikatest (nt meediaraportid, üksikud juhtumid, 
mitteametlikud kaebused, teised projektid), et seksuaalvähemuste (homo-, bi- ja 
transseksuaalid, LGBT) kogukond kogeb tihti töökeskkonnas ahistamist. See on 
tegelik ja tõsine probleem. Võiksime tutvustada ja toetada lahendusi või 
olemasolevatel teadmistel põhinevaid muutusi poliitikas või tavades, kuid me 
tahame, et meie üleskutsel muuta oleks kõrval ka tõendatavad andmed. 
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Tahame näidata probleemi täielikku ulatust ja demonstreerida arvustajatele, et 
teame, millest räägime.  
 
On üldtuntud fakt, et meie riigis diskrimineeritakse üht usulist rühmitust. Teame 
meedia ja rühmituse enda esitatud kaebuste kaudu, et neil on probleeme kiriku 
jaoks ehitusloa saamisega, avalike kohtade rentimisega usuliste sündmuste 
jaoks jne. Muutuste tutvustamiseks ja toetamiseks otsustame läbi viia 
seireuuringu, näidates detailselt rühmituse probleeme (muu hulgas teiste 
rühmitustega võrrelduna).  

 
Ennetav ülesanne – kuigi seire eesmärk on üldjuhul uurimine, andmete kogumine ja 
dokumenteerimine, leidub olukordi, mil valitsusvälised organisatsioonid tahavad 
eelkõige seiratavat olukorda mõjutada. Ainuüksi fakt, et teatud asutusi jälgitakse, 
võib nende käitumist muuta. See eristab valitsusväliste organisatsioonide seiret ja 
puhtakujulist teaduslikku uurimistööd (millel võib samuti olla kõrvalmõjusid, kuid teist 
laadi). 
 

Näited. Eri tüüpi jälgimine annab häid näiteid ennetava seire kohta. 
Kohtumenetlust seirava valitsusvälise organisatsiooni vaatleja eesmärk on tihti 
õiglase kohtuliku arutluse tagamine ja ühele pooltest moraalse toe pakkumine.  
 
Seega võib vaatleja, kes jälgib võimalike eelarvamuste või diskrimineerimise 
tuvastamiseks teatud etnilise vähemuse esindajate vastu suunatud 
kohtumenetlusi, vaid oma kohaloluga menetlust ja kohtuprotsessis osalejaid 
mõjutada. Varjamatu või väga silmatorkav vaatlemine võib diskrimineerimise või 
eelarvamused ära hoida.  
 
Valimiste jälgimisel (nt valimisjaoskonnale juurdepääsu seisukohast puuetega 
inimeste puhul) võib olla sarnane mõju. Lisaks tagab vaatlejate kohalolu lisaks 
olukorra dokumenteerimisele tihti vabade ja demokraatlike valimisstandardite 
järgimise.  
 
Viimaks, kui teostame avalike kogunemiste, nt usuliste rühmituste kohtumiste, 
(protesti)marsside, meeleavalduste või geiparaadide seiret (rahumeelse 
kogunemise õiguse ja riigi kohustuse seisukohast tagada vajalikud 
ohutusmeetmed ja osalejate kaitse), on meie eesmärk jäädvustada olukord 
objektiivselt; samas tahame lihtsalt vaatlejate (kes kannavad tavaliselt märke 
või muud nähtavat sümboolikat, mõnikord politsei nõudmisel) kohaloleku kaudu 
kindlustada selle, et avalik kogunemine viidaks läbi nõutud standarditega 
kooskõlas.  

 
HARJUTUS. Tooge näiteid erinevatest seireprojektidest, millel on eelkõige juurdlus-, 
täiendavad ja/või ennetavad ülesanded (nii teile teadaolevatest eksisteerivatest kui 
väljamõeldud projektidest).  
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Mida seirata? 
 
Põhimõtteliselt võime seirata ükskõik mida, millest oleme huvitatud – alustades 
kohalikul tasandi väikeste seireprojektidega, mis on keskendunud ühele teemale (nt 
teatud etnilise vähemuse segregatsiooni seirele ühes kohalikus koolis), ning 
lõpetades laiade ja keeruliste uurimisprojektidega (nt selle vähemuse olukorra 
seirega kogu riigi haridussüsteemis diskrimineerimise seisukohast või mitte ainult 
haridussüsteemis, vaid mitmetes valdkondades).  
 
Enne lõplike otsuste tegemist seire teostamise kohta võiksime vastata mõnedele 
põhiküsimustele. 
 
• Miks me soovime seiret teostada? Kuidas sobib see kokku meie 

organisatsiooni missiooni ja strateegiaga ning meie üldiste eesmärkide ja 
sihtidega? Mida me soovime seire abil saavutada? Kas selle eesmärgiks on 
saada teadmisi (juurdlusülesanne), toetada juba väljatöötatud strateegiat ning 
tutvustada ja toetada eesmärke tõendatavate andmetega (täiendav ülesanne) 
või hoida konkreetse juhtumi puhul diskrimineerimist ära (ennetav ülesanne)? 

• Kas seireprojekti läbiviimine on vajalik? Kas meie eesmärkide 
saavutamiseks on teisi, paremaid, lihtsamaid, odavamaid vahendeid või 
meetodeid? Näiteks peaksime kontrollima olemasolevaid andmeid ja teadmisi – 
teised (avaliku sektori asutused, võrdõiguslikkuse organid, ülikoolid, 
rahvusvahelised organisatsioonid, teised valitsusvälised organisatsioonid) 
võivad juba olukorda seirata. Nende jõupingutuste kordamisel ei oleks mingit 
kasu; peaksime selle asemel üritama kasutada olemasolevat teavet.  

• Kuidas me kasutame seire tulemusi? Kas meil on selge nägemus sellest, 
kuidas meie saame või teised saavad kogutud fakte, tõendusmaterjale ja teavet 
kasutada?  

• Lõpetuseks peame vastama oma ressursse puudutavatele küsimustele – kas 
me oleme piisavalt pädevad? Kas me oleme organisatsioonilisest seisukohast 
valmis? Kas meil on tõhusa ja kasuliku seireprojekti läbiviimiseks piisavalt 
töötajaid ja materjale? Kas me vajame välist abi? Kui jah, siis kellelt? Kas meil 
on vajadusel piisavalt kontakte või raha? 
 

Konkreetse seiratava objekti valimine sõltub loomulikult meie organisatsiooni 
missioonist ja strateegiast, kohalikust või riiklikust kontekstist, olemasolevatest 
vajadustest, teabe puudujääkidest jne. Lisaks eespool mainitud teemadele esitatakse 
allpool veel mõned näited küsimustest, mille puhul võiks seire olla kasulik, ja 
võimalikud konkreetsed seireprojektid.  
 
Üldiselt: 
 
• kuidas vähemuste teatud õigusi tunnustatakse (rakendatakse) avaliku sektori 

asutustes (kohalikud riigiasutused, avalike teenuste pakkujad, politsei, vangla 
juhtkond jne); 
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• kuidas vähemuste teatud õigusi tunnustatakse konkreetsetes eraõiguslikes 
organites (tööandjad, teenusepakkujad jne); 

• kuidas konkreetne seadus (või poliitika) mõjutab vähemuste õiguste tagamist 
(enne selle jõustumist või pärast teatud ajavahemikku). Selle kohta leiate 
rohkem teavet võrdõiguslikkuse mõju hindamise jaotisest B allpool.  

 
Konkreetselt: 
 
• töökeskkonnas konkreetse tööandja poolt vanuse alusel diskrimineerimise seire 

– tingimused (palk, puhkus), edutamine ja juurdepääs koolitustele; 
• LGBT-kogukonna politseipoolse ahistamise seire; 
• diskrimineerimise seire haridussüsteemis – teatud etnilise vähemuse 

juurdepääs haridusele; 
• puuetega inimeste teatud teenustele juurdepääsu seire; 
• usutalituste täitmise õiguse seire avatud või kinnistes institutsioonides (vanglad, 

haiglad, sõjaväeobjektid ja inimeste muud elukohad).  
 
HARJUTUS. Tuvastage teema (või teemad), mis on teie arvates oluline ja mida 
tuleks seire abil uurida. Vastake põhiküsimustele, mis käsitlevad selle teema seotust 
Teie organisatsiooni missiooni ja strateegiaga, teema vajalikkust, tulemuste 
võimalikku kasutamist ja ressursse.  
 
Kes peaks teostama võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastaste tavade ja 
poliitika seiret?  
 
Kas võrdõiguslikkusega tegelevad ja diskrimineerimisega võitlevad valitsusvälised 
organisatsioonid peavad teostama seireprojekte? Võime igasuguste probleemideta 
väita, et selle küsimuse vastus on „ei“.  
 
On olemas mitmeid institutsioone, mis peaksid koguma andmeid, teostama 
uurimusi ja viima läbi uuringuid. Mõnedel juhtudel on institutsioonidel seire 
kohustus, samas kui teistel juhtudel sõltub see, kas nad teevad seda või mitte, nende 
enda tahtest ja otsusest. Kes nad on? Võimalikud asutused on järgmised: 
 
• riiklikud statistikaametid ja nende iga-aastased uuringukavad; 
• võrdõiguslikkuse organid, kes peaksid vastavalt EL-i direktiividele viima läbi 

diskrimineerimist puudutavaid iseseisvaid uuringuid, avaldama iseseisvaid 
aruandeid ja andma soovitusi sellist diskrimineerimist puudutava mis tahes 
küsimuse kohta (nt direktiivi 2000/43/EÜ artikkel 13); 

• teised riiklikud või kohalikud avalikud asutused (sõltuvalt kohalikust kontekstist), 
mis peaksid koguma statistilisi andmeid ja muud teavet ning hindama oma 
poliitikat ning oma poliitika ja tavade tulemusi; 

• rahvusvahelised institutsioonid ja organisatsioonid, kellel peavad olema 
võrdlevad andmed erinevate riikide kohta, kaasa arvatud 
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o Euroopa Komisjon (pikaajalised projektid ja mitmeid küsimusi käsitlevad 
üksikud uuringud ning spetsiaalsed ekspertide võrgustikud, kes esitavad 
aruandeid arengu kohta oma riigis)24 ja 

o Euroopa Nõukogu, OSCE, ÜRO (andmete kogumine, erinevate uuringute 
volitamine); 

• teadlased ja akadeemikud, ülikoolid ja teised teadusasutused, mõttekojad, kes 
viivad läbi palju sotsiaalseid uuringuid; 

• eraõiguslikud organid, nt ettevõtted, mis koguvad andmeid ja teevad uurimusi 
oma klientide ja võimalike klientide ning nende töötajate kohta; 

• meedia – teatud piirini, kuigi mõnikord võidakse meedias läbi viia üsna 
muljetavaldavaid uurimusi ja seiretegevusi.  

 
Mis on seega valitsusväliste organisatsioonide ülesanne? Valitsusvälised 
organisatsioonid on kaasatud vähemalt neljal eri tasandil.  
 
• Inspireerimine. Valitsusvälised organisatsioonid ei peaks asendama teisi 

organeid nende seirekohustustes. Selle asemel peaksid nad inspireerima, 
stimuleerima, küsima uurivaid küsimusi ja julgustama teisi institutsioone 
(avalikke ja eraõiguslikke asutusi, ülikoole) koguma andmeid, viima läbi 
uuringud ja seirama poliitikat. Valitsusvälised organisatsioonid võivad esitada 
näiteid ja jagada teiste riikide parimaid tavasid. 

• Koostöö. Valitsusvälised organisatsioonid võivad võtta osa teiste poolte 
korraldatud seireprojektidest. Nad võivad anda teavet ja tõendeid oma töö 
kohta, töötada partneritena või olla rahvusvahelistes võrdlevates uurimustes 
kohalikud või riiklikud teabekeskused. Näiteks peavad EL-i liikmesriigid toetama 
dialoogi valitsusväliste organisatsioonidega, kes töötavad diskrimineerimise 
vastu võitlemise vallas eesmärgiga toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgimist (direktiivi 2000/43/EÜ artikkel 12 ja direktiivi 2000/78/EÜ artikkel 14). 
Seega tuleks valitsusväliste organisatsioonidega konsulteerida alati, kui nende 
teadmised ja kogemused on asjakohased.  

• Järelevalve. Mõnikord on teabe kogumine ja seire teostamine asjakohaste 
institutsioonide (nt võrdõiguslikkuse organite) kohustus, kuid tegelikkuses ei 
täida avaliku sektori asutused teatud juhtudel pädevalt oma ülesannet. 
Valitsusvälised organisatsioonid võiksid ja peaksid tegelema järelevalvega, et 
hinnata, kas (ja kuidas) konkreetsed institutsioonid täidavad oma kohustusi. Et 
uurida, kas teised institutsioonid täidavad oma seirekohustusi, võib 
valitsusväline organisatsioon viia läbi isegi seireprojekti. 

• Iseseisva valitsusväliste organisatsioonide seire teostamine. Kui andmeid ei 
ole piisavalt, olemasolevas teabes on puudujääke või teiste uurimuste 
usaldusväärsus on kahtluse all, võivad valitsusvälised organisatsioonid alustada 
iseseisvat seiret. Mõnikord on valitsusvälised organisatsioonid selle ülesande 
täitmisel lihtsalt paremad, kuna nad on diskrimineerimise ohvritega 
lähedasemad, neid usaldatakse rohkem kui teisi institutsioone ja neil on parem 

                                                 
24  Täiendavat teavet erinevate ekspertide võrgustike ja Euroopa Komisjoni volitatud uuringute kohta 

leiate aadressilt http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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juurdepääs delikaatsetele andmetele. Seetõttu hõlmab seire küll andmete 
kogumist, aga tutvustamise ja toetamise strateegia järgi ka 
tagasiside/soovituste andmist seiratavatele avaliku sektori asutustele/organitele 
ning leitust üldsuse teavitamist (aruandlus). 

 
HARJUTUS 
 
1. Loetlege kõik institutsioonid (või nende tüübid), mis Teie riigi kontekstis peaksid 

teostama seiret, koguma andmeid, teostama uurimusi ja viima läbi uuringuid.  
2. Kes võiksid (või peaksid) Teie organisatsioonile huvipakkuvas valdkonnas (nt 

töökeskkonnas vanuse alusel diskrimineerimine või LGBT-kogukonna liikmete 
ahistamine) Teie arvates tegeleda seirega, koguda andmeid ja viia läbi 
uuringuid? Nimetage asjakohased institutsioonid. Kas nad täidavad oma 
kohustusi?  

 
HARJUTUS. Arutlege, kuidas valitsusvälised organisatsioonid võiksid mõjutada teisi 
(asjakohaseid nimetatud institutsioone) nende seirekohustuse täitmisel?  
 
Kuidas seirata – seire samm-sammult 
 
Lisas 1 („Skeem – seire etapid“) esitatud skeemil näidatakse hoolikat planeerimist 
vajava strateegiaseire projekti teatud etappe. Seire on loomulikult lähenemine, mida 
valitsusvälised organisatsioonid võivad kasutada mitmel moel; võimalik on teostada 
üsna lihtsaid väikesi lühiajalisi (nt ühe meeleavalduse jälgimine või kohaliku ajalehe 
(või kohalike ajalehtede) sisu seiramine ühe kuu vältel) kui ka keerulisemaid projekte 
(nt ühe teatud etnilise vähemuse juurdepääsu seiramine haridusele kogu riigis).  
 
Millised on suuremad sammud seire ettevalmistamises ja rakendamises? 
 
1. seireobjekti sõnastamine 
2. määratlemine, mida me soovime teada saada (seire probleemid ja küsimused) 
3. õigusanalüüsi ja kabinetiuuringu e kättesaadava teabe uuringu (ingl k desk 

research) läbiviimine 
4. seire meetodite valimine ja vahendite arendamine 
5. planeerimine (logistika) 
6. vahendite katsetamine ja täiustamine 
7. saadud andmete kogumine/töötlemine/analüüsimine 
8. aruandlus / tagasiside andmine / teabe edastamine 
9. seiretulemuste kasutamine 
 
Näide. Kasutame eespool mainitud seiresammude põgusa defineerimise juures 
näitena ka üht võimalikku seireprojekti ideed. Muidugi võivad valitsusvälise 
organisatsiooni huvivaldkonnast sõltuvalt seire konkreetsed elemendid olla erinevad. 
Esindame selles näites väikest kohalikku MTÜ-d, kes toetab muu hulgas puuetega 
inimesi ja tegutseb tavaliselt omavalitsusüksuse tasandil, kuid teeb riiklikul tasandil 



 

 
58 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

olevates võrgustikes koostööd ka teiste organisatsioonidega. Meie organisatsioonis 
on lisaks toetajatele ka mõned osalise tööajaga töötajad ja mitmed vabatahtlikud.  
 
Seireobjekti sõnastamine 
 
Objekti sõnastamine hõlmab selle määratlemist, mida tuleb seirata ja millist teavet 
otsitakse (meie tööst saadud kogemuste ning meie eeluurimise ja kabinetiuuringu 
põhjal).  
 
Meie organisatsiooni palutakse tihti toetada puuetega inimesi, kes teevad 
jõupingutusi meie omavalitsusüksuse teenustele nende jaoks juurdepääsu piiravate 
tõkete eemaldamiseks. Üksikud kaebused ja kõned toovad kaasa ainult väikesed 
muudatused; investeeritud summad ei ole piisavalt suured ja esineb jätkuvalt palju 
takistusi. Kohalik omavalitsus väidab, et annab oma parima ja teeb kõik, mis antud 
olukorras võimalik. Tutvustava ja toetava strateegia kavandamiseks 
omavalitsusüksuses otsustame teostada seire. Tahame seirata puuete inimeste 
juurdepääsu omavalitsuse halduses olevatele avalikele hoonetele ning hoonetes 
pakutavatele teenustele. Plaanime keskenduda kahele elemendile: jätkuvalt 
olemasolevatele ja eemaldamist vajavatele tõketele ja võimalusel ka viimastele 
arengutele (et kontrollida, mida on viimase paari aasta jooksul tehtud).  
 
Määratlemine, mida me soovime teada saada (seire probleemid ja küsimused) 
 
Seireobjekti tuvastamine on tavaliselt alles esimene samm.  
Objekt tuleb seejärel lahutada erinevateks elementideks/küsimusteks/probleemideks 
ja koostada konkreetsed küsimused, millele hakatakse vastuseid otsima. Siin 
tehakse suurem osa otsuseid seire ulatuse kohta.  
 
Otsustame teostada seiret avalikes hoonetes ja omavalitsuse halduses olevates 
hoonetes, näiteks kohalike riigiasutuste hoonetes, politseijaoskondades, kohtutes, 
postkontorites, ujulates, riigikoolides, tervisekeskustes ja haiglates. Tahame teada, 
kas hooned ja teenused on erinevate puuetega, liikumisraskustega (nt ratastoolis või 
karkudega), nägemispuudega või muude probleemidega inimestele kättesaadavad. 
 
Meie huviorbiidis on mitmed hooned ja teenused. Peame iga hoone ja teenuse kohta 
koostama konkreetsed küsimused; näiteks võime arhitektuuriliste tõkete osas uurida, 
kas postkontorisse pääseb ratastooliga, ning kui jah, kas see on mugav ja kas 
ratastooliga liikuvad inimesed kasutavad seda. Kui ei, siis kas ratastoolis olevatel 
inimestel on postkontori teenuste kasutamiseks mingeid teisi võimalusi? Kas 
postkontori lett on ratastoolis inimeste jaoks piisavalt madal? Kui ei, siis kuidas neid 
teenindatakse? 
 
Teine komplekt küsimusi viitab hiljutistele arengutele. Näiteks võidakse otsustada 
kontrollida, mida on tehtud viimase kolme aasta jooksul (mil praegune kohalik 
omavalitsus on olnud ametis). Seega peame iga seiratud institutsiooniga seoses 
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teadma, mis on juurdepääsu osas viimase kolme aasta jooksul muutunud, kes seda 
tegi, kes selle eest maksis jne. 
 
Kuna otsustati seirata mitmeid erinevaid hooneid, mis pakuvad erinevaid teenuseid, 
oleks küsimuste nimekiri väga pikk.  
 
Õigusanalüüsi ja kabinetiuuringu e kättesaadava teabe uuringu (ingl k desk 
research) läbiviimine 
 
Õigusstandarditevastaste tavade ja poliitika seireks peame teadma ja mõistma 
praegust õiguslikku seisundit. Selle juures on tavaliselt abiks valitsusvälise 
organisatsiooni advokaadid. Õigusanalüüs käsitleb erinevaid meie seire 
probleemide ja küsimuste jaoks asjakohaseid õigusallikaid (ja analüüsi sügavus 
sõltub neist probleemidest) alates rahvusvahelisest ja riigiõigusest parlamendi 
seaduste ja riigi kehtestatud normide kaudu (nii riiklikud kui kohalikud) kuni erinevate 
institutsioonide erineva töökorrani. See võib hõlmata ka kohtumäärusi.  
 
Kõigi projektide juures ei ole põhjalik õigusanalüüs muidugi vajalik: mitmetes 
seireprojektides piisaks seire probleemide lahendamiseks asjakohaste põhiõiguste 
teadmisest. Üldjuhul tuleks projekti käigus seirata kõiki olulisi seadusandlikke 
arenguid, et mitte jätta märkamata tähtsaid seadusemuudatusi või kohtumäärusi, 
mida on võimalik kasutada meie uurimustes ning tutvustamise ja toetamise vallas 
tehtavates jõupingutustes.  
 
Kabinetiuuring (olemasolevate andmete kogumine ja analüüsimine, mille hulka 
kuulub igasugune asjakohane teave, asjakohased materjalid, tõendusmaterjalid, 
väljaanded, aruanded, kajastused massiteabevahendites jne) on midagi, mida teevad 
üldjuhul regulaarselt teatud küsimusest huvituvad organisatsioonid. Sellega tuleks 
tegeleda põhjalikumalt ja teravamalt seireprojekti alguses.  
 
Tihti leidub dokumente, mis ei ole meile tuttavad või mille olemasolu oleme 
unustanud (kui need on ajaloolised). Asjatundlikkuse tagamiseks, inspiratsiooni 
saamiseks ja võrdluste tegemiseks on alati hea leida kõik seireobjektiga seotud 
materjalid. Lisaks tuleks kabinetiuuringut jätkata vähemalt kogu projekti vältel, kuna 
uute materjalide ilmnemisel (või avastamisel) peaksime olema neist teadlikud ja neid 
sobivusel kasutama.  
 
Meie juhtumi puhul võidakse õigusanalüüsides keskenduda kahele elemendile: 
üldistele diskrimineerimisvastastele standarditele, mis nõuavad tõkete (nt ÜRO 
konventsioonide) eemaldamiseks valitsusepoolset tegevust, ja kohalikele seadustele. 
Kas liikmesriikide õigusaktidest või määrustest tulenevalt on selles osas kohustusi, 
millele saaksime viidata?  
 
Kabinetiuuring peaks hõlmama mitmeid asju. Kas keegi on minevikus sarnast seiret 
teostanud? Teistes omavalitsusüksustes? Riiklikul tasandil? Teistes riikides? Kas on 
metodoloogiat, mida me saame kasutada? Kas leidub küsimust käsitlenud aruandeid 
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kohalikult omavalitsuselt, dokumente, kavandeid, eelarveid, lubadusi või kohaliku 
nõukogu kohtumiste protokolle? Kas riiklikul tasandil on kogutud võrdlevaid andmeid, 
mis võiksid aidata meil näidata oma omavalitsusüksuse juhtumit võrdluses teistega?  
 
Seire meetodite valimine ja vahendite arendamine 
 
VALITSUSVÄLISE ORGANISATSIOONI seire ei ole teadusuuring. See kasutab küll 
tavaliselt teadusuuringute vahendeid ja sellesse võidakse mõnikord kaasata 
sotsioloogi või statistiku abi.  
 
VALITSUSVÄLISE ORGANISATSIOONI seire toetub tihti juhtumiuuringutel, 
intervjuudel ja ohvrite tunnistustel põhinevatele kvalitatiivsetele andmetele. Alati ei 
ole võimalik leida usaldusväärseid kvantitatiivseid andmeid (numbrid ja statistika), 
eriti võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise valdkonnas. Sõltuvalt küsimusest on 
tõenäoline, et mõnedel juhtudel on parimaks kättesaadavaks teabeks kvalitatiivsed 
andmed. Näiteks tööhõivealal on küllaltki lihtne koguda kvantitatiivseid andmeid 
töötajate soo ja vanuse kohta, kuid on väga ebatõenäoline saada võrreldavaid 
andmeid seksuaalse sättumuse kohta. Seega peame isegi kvalitatiivsete andmete 
kogumist hoolikalt ja delikaatselt planeerima.  
 
Muidugi on teavet (kaebustest, meediast, teiste esitatud aruannetest jne), mida 
organisatsioonid koguvad ja analüüsivad korrapäraselt. Strateegiaseire planeerimise 
juures on oluline püüda arendada vajaliku teabe süstemaatilisemat kogumist, 
valimist, analüüsimist ja töötlemist.  
 
Millised meetodid on valitsusvälistel organisatsioonidel teabe saamiseks? Võimalikud 
meetodid on näiteks järgmised: 
 
• pidev kabinetiuuring; 
• (diskrimineeritud inimeste) kaebuste analüüs; 
• massiteabevahendite analüüs (ajakirjandus, internet, audiovisuaalne meedia); 
• olemasolevate statistiliste andmete analüüs; 
• avalikult kättesaadavad andmed (kohtufailid, avalike institutsioonide 

dokumendid, arhiividokumendid); 
• isiklike kogemuste kuulmine ja salvestamine:  

o struktureerimata intervjuud / mitteametlikud mõttevahetused; 
o fookusgrupi intervjuud (rühmavestlused mitme inimesega); 
o suunatud intervjuud (osaliselt struktureeritud); 
o küsimustikupõhised intervjuud (avatud või suletud / valikvastustega 

küsimused); 
• küsimustikupõhised uuringud: interneti, posti teel jne (vastajad vastavad ise 

kirjalikult küsimustele); 
• juhtumite dokumenteerimine (juhtumiuuringud); 
• vaatlemine (üksikisikute, paikade, sündmuste), välimine või kaasav; 
• füüsilised mõõtmised (hoonete, rajatiste, seadmete); 
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• katsed (näiteks teeseldud olukord). 
 
Kui me oleme pärast kabinetiuuringut jätkuvalt veendunud, et meil ei ole kõigile 
eelnevalt püstitatud küsimustele vastuseid ja olulises teabes on ikka puudujäägid, 
tuleb vastu võtta otsus, kuidas puuduvat teavet saada. Selleks on palju võimalikke ja 
täiendavaid võimalusi: struktureerimata ja küsimustikupõhised intervjuud puuetega 
inimestega nende enda kogemuste asjus, teatud hoonete ja teenuste haldajad ja 
töötajad, kohaliku omavalitsuse esindajad, puuetega inimeste fookusgrupid, hoonete 
vaatlemine kindlaksmääratud indikaatoritega malli põhjal, avalikult kättesaadavate 
andmete analüüsimine arengute, eelarvestamise jne osas. Olukorra kohta saab 
(juurdepääsetavuse korral) koguda võrreldavaid andmeid teistes 
omavalitsusüksustes. 
  
Samuti on võimalik läbi viia katseid: võib paluda teatud puudega inimestel püüda 
pääseda juurde hoonetele ja teenustele ning dokumenteerida nende üritusi. Selle 
juures saab kasutada arhitektuuriliste tõkete füüsilisi mõõtmisi ja 
fotodokumentatsiooni.  
 
Planeerimine (logistika) 
 
Strateegiaseire nõuab head ja põhjalikku planeerimist. Otsustamist vajavad mitmed 
asjad, näiteks kes teeb mida ja millal, kui palju aega selleks kulub ja kui palju raha 
selleks vaja läheb. Soovitatav on alati koostada üksikasjalik tegevusplaan (isegi kui 
rahastaja seda ei nõua). Kava rakendamist tuleks seirata.  
 
Eelmistest valikutest olenevalt tuleks otsustada, kes arendab empiirilise uuringu 
vahendeid, kes neid kontrollib ja täiustab, kes viib läbi intervjuusid või teeb külastusi, 
kes analüüsib andmeid ja kirjutab raporteid, kes valmistab ette poliitikadokumente, 
tulemusi esitlevad lendlehti jne ning millal igaüks neist tegevustest peaks juhtuma. 
Otsuseid vajavad ka järgmised küsimused. Kuidas tuleks aruandeid avaldada ja 
jagada? Millal tuleks tulemusi esitleda? Kas selle jaoks on iseäranis hea 
ajaperiood/kuupäev (mõnikord on ajastus ülioluline)? Kas töötajaid ja/või 
vabatahtlikke on piisavalt? Kas nad vajavad koolitust? Milliseid seadmeid on vaja – 
kaamerat, diktofoni? Kui palju raha on vaja ja mille jaoks? Projektiplaani rakendamist 
tuleks seirata. Kasuks tuleb lihtsa, neljatulbalise tabeli koostamine, kus oleks kirjas, 
kes vastutab mille eest ning mis on ülesande tähtaeg ja staatus.  
 
Vahendite katsetamine ja täiustamine 
 
Väga oluline on testida kõiki teabe kogumise jaoks arendatud või vastu võetud 
vahendeid, mis tüüpi nad ka ei oleks (küsimustikud, juhised, mallid jne). Meil on vaja 
teada alljärgnevat. 
 
Kas inimesed (nii andmete kogujad kui intervjueeritud inimesed) mõistavad 
vahendeid? Kas juhised ja küsimused on piisavalt selged? Kas teatud vahendi 
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kasutamine annab tulemuseks soovitud tüüpi teabe? Kas võimalike vastuste valik 
(valikuvastused suletud küsimuste puhul) on sobiv? Täielik? Liiga pikk, liiga lühike? 
 
Vahendite testimist kutsutakse tihti „katseprojektiks“. Pärast testimist tuleks tulemusi 
analüüsida ja vahendeid sobivalt kohandada, nii et need oleksid muudetud, 
värskendatud või mõnikord kasutusest eemaldatud või on tehtud otsus arendada 
uued vahendid. 
 
Pilootuuringu teostamise ja vahendite testimise teel saab vältida tarbetut tööd ja 
eemaldada vigu, mis ilma nendeta aset leiaksid.  
 
Kui tehakse otsus kasutada küsimustikupõhiseid intervjuusid või koostada 
külastustabeleid, tuleb neid testida, et näha, kas koostatud on õiged küsimused, mis 
võib olla puudu ja millised küsimused tuleks kustutada või juurde lisada.  
 
Saadud andmete kogumine/töötlemine/analüüsimine 
 
Kõik sõltub teostatava seireprojekti tüübist. Olukord erineb ühekordse uuringu 
projekti (kui midagi tehakse vaid korra), korrapäraselt korduva projekti (kus tulemusi 
võrreldakse) ja püsiva seire (mis kestab mõnikord aastaid, perioodiliste aruannetega) 
puhul.  
 
Valitsusvälised organisatsioonid peaksid andmete kogumisel võtma arvesse paari 
olulist seika:  
 
• teabeallikate dokumenteerimist usaldusväärsuse huvides, kuid mitte alati nende 

avalikustamist; 
• seire tõttu ohus olla võivate (professionaalselt või oma maine poolest) inimeste 

isiku kaitsmist, mitte nende ohustamist otsese või kaudse identifitseerimise 
kaudu ilma nende kirjaliku loata; 

• andmete kinnitamist ja teabe kogumise meetodite vahetamist – erinevad 
meetodid täiendavad üksteist; 

• andmeid kogudes mitte ainult status quo’d käsitlevale teabe keskendumist, vaid 
sügavamale minemist – status quo põhjusteni või status quo’l põhinevate 
selgituste või soovitusteni minemist; 

• selliste juhtumite otsimist ja äramärkimist, mis illustreerivad selgelt seire 
probleeme, või headeks näideteks sobivate huvitavate tsitaatide otsimist ja 
äramärkimist; 

• objektiivne olemist, olukorra seiramist „nii nagu on“ põhimõttel, märkides ära 
mitte ainult rikkumisi (nagu mõned valitsusvälised organisatsioonid, eriti 
järelevalvega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid, kipuvad tegema), vaid 
ka häid tavasid ja edusamme, probleemi vaatlemist mõne teise osaleja/poole 
seisukohalt. 

 
Kvantitatiivsete andmete töötlemine sõltub kasutatud meetoditest ja valimi suurusest. 
Mõnikord piisab paberist ja pliiatsist, mõnikord läheb vaja taskuarvutit ning mõni 
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juhtum nõuab professionaalset statistilist tarkvara ja selle kasutamisega tuttavate 
ekspertide abi. Olemas on aga üks üldine reegel: väga oluline on teada enne 
uuringuvahendite kasutamist, kuidas andmeid töödeldakse.  
 
On ohtlik kavandada tore pikk küsimustik, koguda sellega andmeid ja hakata alles 
seejärel mõtlema, kuidas tulemusi töödelda. Andmetöötlusvahendid ja seirevahendid 
peaksid kvantitatiivsetes uurimustes olema koos kavandatud ja käima käsikäes.  
 
Meie projektis oleks ilmselt palju kvalitatiivset teavet, mis tuleneb puudega inimeste 
kogemustest, st tegelikest lugudest. Kuna me otsustasime aga seirata mitmeid 
hooneid, võime soovida teha ka mõned kvantitatiivsed analüüsid probleemi ulatuse 
näitamiseks (näiteks puudub 70% munitsipaalhoonetes ratastooliga juurdepääsu 
võimalus). Sellisel juhul piisaks arvutamiseks ilmselt paberist ja pliiatsist ning 
spetsiaalset tarkvara ei oleks tarvis.  
 
Aruandlus / tagasiside andmine / teabe edastamine 
 
Seirearuanded võivad olla välimuselt erinevad sõltuvalt projektist, organisatsiooni 
lähenemisest, kohalikest tavadest, kasutatud meetoditest ja sihtrühma(de)st. 
Lepingute mehhanismi variaruande struktuur erineb poliitikutele või otsustajatele 
suunatud aruandest. Üldsusele ja meediale suunatud aruanded näeksid välja 
teistsugused kui riiklikus või rahvusvahelises kohtus strateegilist kohtuprotsessi 
toetav spetsiaalsem aruanne.  
 
Siiski esineb mõningaid ühiseid elemente:  
 
• sisukord; 
• lühike sissejuhatus, mis selgitab, miks seiret oli vaja, nimetab seire ning annab 

seire autorite, selle ulatuse, ajalise raamistiku jne kohta veidi põhiteavet; 
• tunnustused ja tänusõnad inimestele, kes muutsid seire võimalikuks, tegid selle 

teostamise ajal koostööd, nõustusid vestlema või olla intervjueeritav, esitama 
tõendusmaterjali jne; 

• peamised järeldused ja peamised soovitused (või kommenteeritud kokkuvõte) 
aruande alguses või lõpus; 

• seaduse analüüs – millised on standardid (riigi-, rahvusvaheline, kohalik õigus); 
• aruande põhiosa – huvitaval viisil esitatud andmed, tõendusmaterjal, 

juhtumiuuringud, tulemused; 
• järeldused; 
• detailsemad soovitused; 
• teave seire käigus kasutatud metoodika kohta (mõnikord väga detailne, 

sisaldab näiteid seirevahenditest); 
• bibliograafia.  
 
Aruandele tuleks mõelda nii seire planeerimise kui selle rakendamise etapis. 
Aruandelt on vaja näiteks häid tsitaate, pilte, juhtumiuuringuid jne. Samuti tuleb 
otsustada, kas ainult aruandest piisab või tuleks kasuks ka eraldiseisev kokkuvõte 



 

 
64 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

või kas oleks mõistlik esitada täiendavaid dokumente, nt tegevuskava, ettepanekut 
linnavolikogule, lendlehte tulemustega või PowerPointi esitlust.  
 
Seiretulemuste kasutamine 
 
Seirearuande jagamine ei tohiks tähendada projekti lõppu (kuid see on tegelikkuses 
just nõnda: kirjalikud aruanded maanduvad riiulitel ega jõua alati internetti, projekti 
raamatupidamisaruanded lõpetatakse ja organisatsioon liigub edasi uute 
probleemide juurde).  
 
Seiretulemused võivad ärgitada tutvustamist ja toetamist. Tulemusi peaks kasutama 
kõigi tutvustus- ja toetustegevuste juures ning neid tuleks vajadusel korrata. Kuidas 
saab seiretulemusi kasutada? Selleks on mitmeid viise, näiteks  
 
• tutvustamisel ja toetamisel, lobitööl (kohtumised, seminarid, ümarlauad, töö 

massiteabevahenditega, tegevuskavad, infolehed, seaduseelnõud jne); 
• aruandluses, kaasa arvatud variaruannetes rahvusvahelistele organitele; 
• kohtuprotsessis (tõendusmaterjal, väited, seire ajal leitud teatud juhtumid); 
• teadlikkuse tõstmisel ja hariduses.  
 
Kavandada tuleks meedia- ja teavitusstrateegia, milles oleks määratud see, kellele 
tahame oma seire tulemusi esimesena näidata – kohalikule meediale, 
linnavolikogule, ümarlauale jne. 
 
HARJUTUS. Seireprojekti kavandamine 
 
Valige teema sõltuvalt oma organisatsiooni tegevus- või huvivaldkonnast. 
Millised on Teie strateegilised eesmärgid? Lühiajalised eesmärgid? 
Mis on Teie uurimisülesanne (seireobjekt)? Millised on uurimisprobleemid ja -
küsimused (millist teavet vajate ja miks)?  
Millised meetodid on selle teabe saamiseks kõige sobivamad/paremad (kuidas teavet 
saate)?  
 
Milline on kavandatud seire ulatus (geograafiline ulatus, valim, ajaline raamistik jne)? 
Milliseid vahendeid on vaja (raha, inimesed, muu)? 
HARJUTUS. Kavandage omal valikul seirevahend (juhised intervjuuks või 
küsimustik, kontroll-loetelu jne). 
 
HARJUTUS. Mis on valitsusvälise organisatsiooni (nt MTÜ) seire- ja 
sotsiaalteadustealaste uurimistööde sarnasused ja erinevused seoses eesmärkide, 
meetodite, valimite, tulemuste, soovituste, tutvustamise ja toetamise ja muu 
sellisega? 
 
B. Võrdõiguslikkuse mõju hindamine 

 
Mis on võrdõiguslikkuse mõju hindamine? 
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Võrdõiguslikkuse mõju hindamine (ingl k equality impact assessment, EIA) on tõhus 
viis praeguste ja uute poliitikasuundade, projektide ja teenuste põhjalikuks 
vaatlemiseks, et näha, millist mõju need avaldavad erinevatele võrdõiguslikele 
gruppidele. Selle eesmärk on teavitada asjakohaseid institutsioone, 
 
• kas võrdõiguslik grupp (või grupid) satuvad või võivad sattuda institutsiooni 

väljapakutud või olemasoleva poliitika või tava tõttu halvemasse olukorda ja 
• kuidas institutsiooni poliitikat ja tavasid saaks täiustada või kuidas need võiksid 

tõhusalt edendada võrdseid võimalusi. 
 

EIA-d ei tohiks kunagi käsitleda lõppeesmärgina; EIA abil saadud teabega peaks 
institutsioon võtma kõik võimalikud meetmed kindlustamaks, et poliitika või tavad ei 
diskrimineeri, vaid aitavad kaasa võrdõiguslikkuse edendamisele.  
 
EIA on arenenud ainult mõnedes EL-i riikides, samas kui paljudes teistes on see 
alles uus või isegi tundmatu idee. EIA-d tutvustati esimest korda (koos ametliku 
nõudega EIA-sid läbi viia) Põhja-Iirimaal 1998. aastal ning Inglismaal, Walesis ja 
Šotimaal 2001. aastal. 
 
EIA-sid viivad peamiselt läbi avaliku sektori asutused ja avalike teenuste 
institutsioonid. Võimalusel tuleks EIA teostada enne, kui avaliku sektori asutus teeb 
otsuse edasiste tegevuste osas, ning see peaks olema poliitika kujundamise 
protsessi osa.  
 
EIA viis etappi poliitika kujundamises 
 
(allikas: Ühendkuningriigi võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjon) 
 
• 1. etapp: poliitika eelkujundamine või poliitika läbivaatamise planeerimine 

o (i) otsustamine, kas poliitika või teenuse juures on vaja EIA-d 
o (ii) EIA ulatuse määramine 

• 2. etapp: poliitika koostamine ja mõju hindamine 
• 3. etapp: seire, hindamise ja läbivaatamise meetodi määramine 
• 4. etapp: poliitika heakskiitmine ja selle avalikustamine 
• 5. etapp: tegevuskava seire ja läbivaatamine 
 
Kui poliitika või tava oli juba olemas, pakub EIA sarnast teavet ja näitab 
organisatsioonile, kas muudatused on seaduslikkuse säilitamiseks või saavutamiseks 
vajalikud. 
 
Kuidas EIA kord toimib?  
 
Võrdõiguslikkuse mõju hindamiseks ei ole ühtegi viisi, mida kõik institutsioonid 
saaksid kõikidel juhtudel kasutada. See sõltub konkreetsest arutluse all olevast 
poliitikast või tavast ja antud asutuse või institutsiooni funktsioonidest, suurusest ja 
ressurssidest. Asjakohased institutsioonid peaksid arendama oma tegevuse 
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iseloomu ja eesmärkide täielikuks peegeldamiseks ning järjepidevuse tagamiseks 
välja omaenda EIA metoodika. Eri institutsioonid kasutavad erinevaid meetodeid. 
Siiski on olemas mõned põhiküsimused ja -probleemid, mida EIA peaks käsitlema ja 
mis on enam-vähem universaalsed.  
 
• Kas otsus, poliitika või tava võib ebasoodsalt mõjutada 

o mis tahes grupi (vanuse, soo, seksuaalse sättumuse, puude, etnilise 
päritolu vms alusel) võrdseid võimalusi? 

o erinevate võrdõiguslike gruppide liikmete või ühe võrdõigusliku grupi 
liikmete ja teiste inimeste vahelisi suhteid? 

• Kas ebasoodus mõju võib küündida otsese või kaudse diskrimineerimiseni või 
rikkuda muul moel diskrimineerimisvastaste seaduste sätteid? 

• Kas otsus, poliitika või tava võiks aidata tõhusamalt edendada võrdseid 
võimalusi kõigi või teatud gruppide jaoks? 

• Kas otsus, poliitika või tava võiks olla tõhusam erinevate võrdõiguslike gruppide 
liikmete või ühe võrdõigusliku grupi liikmete ja teiste inimeste vaheliste heade 
suhete edendamisel?  

• Kas edasised uuringud, edasine osalemine või konsulteerimine on vajalik? Kas 
uurimistegevuse, osalemise või konsulteerimise alustamine oleks võrdeline 
poliitika või tava olulisusega? Kas see annab tõenäoliselt teistsuguse tulemuse? 

 
Mitmeid näiteid EIA teostamiseks arendatud praktilistest vahenditest võib leida 
mooduli lõpus esitatud materjalide nimekirjast (lk 92). Mõned näited osutavad sellele, 
et teatud organisatsioonid kasutavad EIA-sid tegevuse alusena, mis ongi EIA mõte.  
 
EIA püstitavad küsimused sõltuvad sellest, millist teenuse või avaliku funktsiooni 
aspekti hinnatakse. Võrdõiguslikkuse mõju hinnangut on võimalik läbi viia seoses mis 
tahes riikliku või kohaliku valitsuse poliitikaga või teenuste või avalike funktsioonide, 
nt politseitöö pakkumist käsitleva mis tahes poliitikaga. Hinnata on võimalik ka 
haridusasutuste või tervishoiuasutuste poliitikat ja tavasid.  
 
EIA küsimustele vastamiseks saab kasutada mitmeid eespool, seiret käsitlevas 
jaotises nimetatud meetodeid.  
 
Valitsusväliste organisatsioonide roll võrdõiguslikkuse mõju hindamises 
 
Tänase päevani keskendub suurem osa EIA-d käsitlevatest kirjutistest avalike 
institutsioonide kohustusele teada nende tegevuse või kavandatava tegevuse mõju 
võrdõiguslikkusele. Kuigi valitsusväliseid organisatsioone mainitakse harva, on neil 
oma roll – nende (tihti kohandatud) kogemusi tuleks võtta arvesse avaliku organi EIA 
protsessi juures.  
 
Ühendkuningriigi võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjon on öelnud kokkuvõtlikult 
järgmist: „Osalemisest ja konsulteerimisest saadav teave ja arusaamad on EIA-dele 
väga olulised, kuna need annavad neile, keda mõjutab avaliku sektori asutuste 
funktsioonide teostamise viis, tegeliku sisendi, parandab tulemusi ning julgustab ja 
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annab õigusi nii teenuse kasutajatele kui ka töötajatele. [...] Sellised laiemad 
osalemise ja konsulteerimise meetodid peaksid kaasama avalik-õigusliku teenuse 
osutamise kohustustega kaetud kogukondi ja gruppe ning laiemaid võrdõiguslikkuse 
gruppe. Paljudel neist gruppidest esineb osalemise juures takistusi, mis tähendab, et 
vaja võib minna sihtotstarbelisi tegevusi ja abi.25 
 
Kirjeldatud olukord viitab konkreetse riigi kontekstile, kus EIA on muutunud 
ametlikuks kohustuseks. Valitsusväliste organisatsioonide võimalikku rolli EIA-ga 
seoses tuleks arutada, eriti riikides, kus EIA traditsioon puudub. Ei leidu põhjuseid, 
miks valitsusvälised organisatsioonid ei võiks läbi viia seda tüüpi uuringuid, eriti juhul, 
kui avaliku/erasektori institutsioonid ei teosta EIA-sid. Praktikas on see üks 
muudatustegevusteni viivaid struktureeritud võrdõiguslikkuse seire viise, mida, nagu 
ka eespool nimetatud erinevaid seire vorme, saavad valitsusvälised organisatsioonid 
kasutada oma tutvustus- ja toetustegevuse teatavaks tegemise ja toetamise juures. 
 
HARJUTUS 
 
1. Milline on valitsusväliste organisatsioonide võimalik roll EIA-ga seoses (näiteks 

MTÜ kui osaleja, kes inspireerib teisi EIA-sid läbi viima ja EIA ideed levitama; 
MTÜ kui osaleja, kes võtab osa teiste läbi viidud EIA-st, näiteks 
fookusgruppides osalemise kaudu, asutustele teabe ja tagasiside andmise 
kaudu, poliitika ja tavade kohta muudatusettepanekute tegemise teel; MTÜ, kes 
viib EIA-d läbi välise hindajana)? 

2. Milline on teatud valitsusvälise organisatsiooni võimalik roll teatud riigi 
kontekstis? Otsustage EIA-ga seoses võimalike tegevuste kasuks ja koostage 
tegevuskava.  

 
4.3 Partnerlussuhted/koostöö 
 
„Kokku tulemine on algus, kokku jäämine on progress, koos töötamine on edu.“  
Henry Ford 
 
Valitsusvälised organisatsioonid peaksid kasutama oluliste osalejatega jätkusuutlike 
suhete ehitamisel ja hoidmisel strateegilist tegutsemisviisi, et saada suuremat mõju ja 
võimu ning paremaid tulemusi, kui nad üksi tegutsedes suudaksid saavutada.  
 
See moodul aitab valitsusvälistel organisatsioonidel saada paremini aru 
partnerlussuhete arendamise protsessist, mis hõlmab olukorra ja soovitud eesmärgi 
analüüsi, võimalike partnerite ja nende vajaduste/ootuste tuvastamist ning 
partnerlussuhte tõhusat rakendamist.  
 
 

                                                 
25 Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review. November 2009, lk 
15.  
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4.3.1 Määratlus 
 
Partnerlussuhe on jagatud ja ühilduvatel eesmärkidel põhinev koostöökorraldus 
kahe või rohkema organisatsiooni vahel. Partnerlussuhe võidakse luua teatud 
küsimuse või laiema jagatud mure või eesmärgiga tegelemiseks. Partnerlussuhet 
saab luua kindlaks ajaperioodiks või määramatuks ajaks. Partnerlussuhe võib 
esineda katkematu joonena, mis saab alguse mitteametlikust koostöövõrgustikust / 
teabe jagamisest ja lõpeb täieliku ühise koostööga ükskõik millises punktis.  
 
4.3.2 Ulatus 
 
Käesoleva mooduli eesmärk on anda valitsusvälistele organisatsioonidele 
strateegilistes partnerlussuhetes osalemiseks mõned metoodilised vahendid. 
Rahaliste vahendite leidmist ei käsitleta. 
 
Selles moodulis räägitakse järgmisest:  
 
- miks luua partnerlussuhe/võrgustik ja koostöötasandid; 
- mis on partnerlussuhte lisandväärtus? Kasud, riskid ja probleemid; 
- oluliste osalejate tuvastamine ja koostöö (erasektor, valitsus, ametiühingud); 
- kuidas luua tõhusalt ühiste eesmärkide ja sihtide poole püüdlevaid 

koostöövõrgustikke/partnerlussuhteid; 
- võrkude ja partnerlussuhete loomise mõju hindamine. Kuidas säilitada 

koostööd; 
- näited riiklikust ja rahvusvahelisest koostööst ja heast tavast. 
 
4.3.3 Sisu 
 
Võrkude ja partnerlussuhete loomine nõuab sammsammulist tegutsemist.  
 
1. SAMM Valmistumine (kaalul olevate küsimuste, põhjuste ja lähtekohtade ning 

võimalike lahenduste tuvastamine) 
2. SAMM Osalejate kaardistamine (võimalike partnerite, nende võimaluste ja 

võimalike takistuste tuvastamine) 
3. SAMM Partnerlussuhte mudeli valimine (ametlik, mitteametlik, kooperatiivne, 

integreeritud, pikaajaline jne partnelussuhe) 
4. SAMM Partnerlussuhte loomine (kokkulepe) 
5. SAMM Jätkusuutlikkuse hindamine ja tagamine 
 
4.3.3.1 Miks luua partnerlussuhe/võrgustik ja määrata sobivad 

koostöötasandid 
 
Harjutus. Tehke ajurünnak kasude ja võimalike puuduste leidmiseks. 

 
 Kasud 
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Partnerlussuhted võimaldavad organisatsioonidel saavutada mõju, mida nad üksi ei 
suuda saada, ja käegakatsutavaid tulemusi, mida nad üksi ei suudaks saavutada.  
 
Partnerlussuhted võimaldavad valitsusvälistel organisatsioonidel püüelda 
jätkusuutlike ühiste eesmärkide ja sihtide poole ning parandada tegevuste tõhusust. 
Samuti aitavad ühised tegevused kaasa probleemide lahendamisele, millega ükski 
organisatsioon ei tuleks iseseisvalt toime.  
 
Partnerlussuhted võimaldavad organisatsioonidel tuvastada võimalusi, rahuldada 
tõhusalt organisatsiooni vajadusi ning edendada dialoogi ja koostööd teiste oluliste 
osalejatega.  
 
Hea alguspunkt oleks olulisteks osalejateks tunnistatud asjaomaste gruppide ja 
foorumitega rääkimine nende arvamuse kuulamiseks. Sel viisil võrgustiku loomine 
aitab organisatsioonil kaardistada võimalikke partnereid ja luua ajakohastatud 
kasulike kontaktide andmebaasi. Samuti suurendab see organisatsiooni üldist 
toetust mis tahes tegevuste/kampaania mõju tugevdamiseks, näidates 
kollektiivset tegevust ühe sõnumi/küsimuse osas. 
 
Teiste, diskrimineerimisega võitlemise valdkonnas jagatud eesmärgiga või mõne muu 
seotud jagatud sihiga (näiteks maakoolide taseme tõstmine) gruppide ja 
organisatsioonidega võrgustiku loomine on ideaalne viis, kuidas  
 
• jagada kogemusi, teadmisi, oskusteavet ja tavasid (ning saada juurdepääs 

uutele ideedele), 
• toetuda erinevate partnerite kogemustele, luues eri valdkondadele 

spetsialiseerunud ühiste ressursside reservi, ja 
• toetada riikidevahelist koostööd mitmetel põhjustel. 

 
Teiste sektoritega liitude moodustamine võimaldab paremat teabevahetust ja 
strateegiate kooskõlastamist ning muudab võimalikuks võrdõiguslikkusele suurema 
toetuse saamise (millega mõjutada poliitikuid ja otsustajaid). Partnerlussuhted teiste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega erinevad partnerlussuhetest eraettevõtete 
või avalik-õiguslike üksustega. Kaks viimast kategooriat võivad olla teatud 
raamistikus või teatud eesmärgi jaoks rohkem keskendunud, samas kui 
partnerlussuhe valitsusväliste organisatsioonide vahel võib olla lihtsalt ühine 
tegevusplatvorm sama eesmärgi nimel.  
 
Ungari puuetega inimeste komisjon on mittetulundusühingute koalitsioon, kuhu 
kuuluvad eksperdid riiklikest ja rahvusvahelistest puuetega inimeste 
organisatsioonidest. Komisjon koostas 254-leheküljelise aruande, milles 
analüüsiti ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni riiklikku rakendamist 
ja mis tekitas professionaalides suurt huvi nii Ungaris kui ka välismaal. Lisaks 
õigusanalüüsile veendus komisjon, et aruanne peegeldab puuetega inimeste 
tegelikku elu ja probleeme. 
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Väga oluline on luua liite ka teiste kodanikuühiskonna gruppidega, kellel on parem 
juurdepääs poliitikale ja majandusele, näiteks ametiühingute, ülikoolide ja 
mõttekodadega, tarbijaorganisatsioonide ja massiteabevahenditega. See võib kaasa 
aidata avalikkuse toetusprogrammide ja -tegevuste ettevalmistamisele, 
rakendamisele, seirele ja hindamisele ning parandada samas mõistmist eri tüüpi 
sidusrühmade vahel.  
 
RASMUS on Soome rassismi- ja ksenofoobiavastane riiklik võrgustik, kuhu 
kuuluvad rassismi ja ksenofoobia vastu olevad ning multikultuursust ja 
inimõigusi edendavad näitlejad. Grupp koosneb inimestest, kes on aktiivsed 
valitsusvälistes organisatsioonides, kuuluvad immigrantide ühiskonda ja 
erinevatesse usulistesse kogukondadesse, on ametiühingute esindajad, 
valitsusametnikud ja uurijad. 
 
Lõppkokkuvõttes suurendavad partnerlussuhted organisatsioonide suutlikkust ja 
tugevdavad neid, tõstavad kogukonna osalust ja aitavad kaasa organisatsiooni või 
algatuse ellujäämisele/jätkusuutlikkusele. 
 
Näiteks võivad valitsusvälised organisatsioonid kutsuda teisi sarnastes või seotud 
valdkondades tegutsevaid organisatsioone ümarlaua aruteludele, kus neil on 
võimalus jagada teavet neid kaasavate projektide kohta. See annab 
organisatsioonidele võimaluse leppida kokku lobi- ja kihutustöö eesmärkides või 
arendada vastastikku jõustavaid strateegiaid ühendatud eesmärkide tarbeks, mis on 
iga grupi jaoks eriomased, kuid koonduvad ühise eesmärgi alla. 
 
Selline ühendatud meeskonnatöö aitab vältida töö või jõupingutuste kordamist (ja 
seeläbi ka kulusid) samas valdkonnas. See on oluline, eriti juhul, kui organisatsioonid 
võitlevad sama rahastamisallika eest. Ühtlasi vabastavad koos töötamise ja 
teadmiste jagamise majanduslikud kasud vahendeid, mida on võimalik kasutada 
uuesti teistel viisidel, näiteks ühisel või ühendatud alusel.  
 
Seminaride korraldamise ja teistele asjakohastele konverentsidele/sündmustele 
kõnelejana osalemiseks kutsete saamise teel parandab organisatsioon oma 
nähtavust ja edastab teadmisi diskrimineerimise kohta.  
 
 Võimalikud puudused 
 
• Partnelussuhetes on võrreldes iseseisvate ja individuaalsete tegevustega vaja 

täiendavat korralduslikku tööd ja komplekssust. Võib esineda rohkem 
kooskõlastatavaid ressursse, põhimõtteid, tegevuskavasid jne ning rohkem 
võimalusi lahkhelide tekkeks. 

• Koalitsioonides tuleb vajaduse korral teha kompromisse prioriteetide või 
põhimõtete osas. Kompromissi kasud peavad ületama selle puudused. Ühiste 
sihtide ja eesmärkide tuvastamiseks peavad organisatsioonid tegema 
kompromisse ja olema üksmeele saavutamiseks paindliku suhtumisega. 
Vajaduse korral tuleb osaliselt loobuda kontrollist sõnumi ja otsuste üle. 
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Partnerlussuhted võivad luua võimu tasakaalunihkeid või juurutada suurema ja 
mõjukama partneri huvisid. See sõltub loodud partnerlussuhte (ametlik, 
mitteametlik, kooperatiivne, integreeritud jne) ja tegevuste tüübist (lobitöö, 
kampaaniad, uurimused jne). 

• Esineb organisatsiooni, selle nime ja maine kompromiteerimise oht või oht olla 
seostatud partnerite mõne negatiivse küljega. Samuti võib organisatsiooni enda 
valijaskond suhtuda vastumeelselt partnerlussuhte loomisse mitmel alusel 
(moonutatud vaadete tõttu tundlike gruppidega seoses).  
Oluline on arendada välja sisemised reeglid/käitumisjuhendid, mis kehtiksid 
kõigile abisaajatele, vabatahtlikele ja töötajatele ning millel oleks nulltolerants 
diskrimineerimise suhtes. 

• Partnerlussuhetele võib kuluda liigselt aega. 
• Tõhusates partnerlussuhetes, isegi kui need on mitteametlikud, on vaja, et 

vähemalt üks partnerorganisatsioon tegeleb logistiliste ülesannetega ja täidab 
sekretariaadi/veduri rolli. 

• Partnerorganisatsioonid võivad tekitada majanduslikke riske.  
 
Enamikku neist riskidest saab aga ennetada, kas mitteametlike partnerlussuhete 
loomise või eelnevalt kindlate rollide defineerimise ja vastutuste jagamise teel.  
 
HARJUTUS. Kui olete kaalunud partnerlussuhte loomise võimalusi, peate oma 
organisatsiooni selleks ette valmistama. LGBT-kogukonna liikmed võivad puutuda 
kokku diskrimineerimisega töökeskkonnas. Palun tuvastage probleemipuu 
joonistamise abil võimalikud nähtud probleemid, põhjused ja võimalikud lahendused. 
 
Põhisõnum: pidage partnerlussuhet kaaludes meeles oma organisatsiooni 
eesmärke ja vajadusi. 
 
4.3.3.2 Oluliste osalejate tuvastamine 
 
Esmalt peab organisatsioon tuvastama olulised osalejad, kellega luua võrgustik ja 
hiljem partnerlussuhted. Selleks tuleb keskenduda üldisele eesmärgile. 
Partnerlussuhte ulatus sõltub tehtavate tegevuste mastaabist ja laadist. 
 
Ideaalseteks partneriteks võivad olla otsustajad, avalikud asutused, kohalikud 
sidusrühmad, teised jagatud eesmärkidega organisatsioonid või konkreetsed abi 
saavad rühmad. Oluline on mõelda iga partneri lisandväärtusele. Organisatsioon 
peab looma võimalike partnerite andmiku ja partneri profiili. Samas on oluline 
ka muu kui partneri profiil, kuna on hea määrata piirid kohe alguses.  
 
Organisatsioonid võivad oma laadist, vajadustest ja eesmärkidest sõltuvalt soovida 
luua ametlike partnerlussuhete asemel mitteametlikke partnerlussuhteid.  
 
HARJUTUS. Kaardistage LGBT stsenaariumi põhjal oma partnerid ja leidke nende 
võimekus ning nendega partnerlussuhte loomise võimalused/takistused.  
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Põhisõnum: looge võrgustikku ja usaldust aeglaselt alt üles. 
 
4.3.3.3 Partnerlussuhete mudelid 
 
Harjutus. Tehke ajurünnak ja arutlege erinevate partnerlussuhete võimaluste üle. 
Esitage näiteid ametlikest/mitteametlikest partnerlussuhetest, 
kooperatiivsetest/kollaboratiivsetest/integreeritud mudelitest, võrgustikest jne. 
 
Endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis on Inimõiguste Maja liikmed ka 
Diskrimineerimisvaba Makedoonia Liidu (ingl k Alliance Macedonia without 
Discrimination) liikmed. Liidul on liikmed, kes töötavad erinevatel põhjustel, 
ning liit ise tegutseb võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise võrgustikuna. 
See partnerlussuhe sai alguse 2006. aasta lõpus. Kuni 2009. aasta juunini oli 
tegu mitteametliku võrgustikuga. Liidu formaliseerimise otsus tulenes 
vajadusest enam struktureeritud tegevuste järele võrdsete võimaluste 
edendamise ja diskrimineerimisevastase kaitse valdkonnas Makedoonia 
Vabariigis. Diskrimineerimisvaba Makedoonia eesmärk on aidata kaasa õiglase 
ja diskrimineerimisvaba ühiskonna loomisele, kus kõigil inimestel on võrdsed 
võimalused ja mitmekesisusest saadakse kasu. 

 
Näiteid kolme partnerlussuhte mudeli kohta 

Kooperatiivne mudel Kollaboratiivne mudel Integreeritud mudel 
Iga(l) partner(il) 
• säilitab oma otsuste 

tegemise vastutuse 
• säilitab autonoomsuse 
• säilitab oma 

identiteedi 
• on oma töötajad ja 

eelarve 
• vastutab täielikult oma 

tegude eest 

Iga(l) partner(il) 
• jagab otsuste 

tegemise vastutust ja 
volitusi 

• on oma rollid ja 
vastutused 

• on teiste eest vastutav 
• panustab 

vahenditesse 
• annab ära osa oma 

autonoomiast 

Iga(l) partner(il) 
• annab otsuste 

tegemise õiguse uuele 
struktuurile/isikule 

• integreerib oma 
vahendid teiste 
partneritega 

• kohaldab vastavalt 
ühise poliitika ja ühiste 
protseduuridega 

• annab ära suure osa 
oma autonoomiast 

Otsuste tegemine 
• konsensuse teel 
• kõigil juhtudel ei ole 

nõusolek vajalik 

Otsuste tegemine 
• konsensuse teel 
• nõusolek vajalik 

Otsuste tegemine 
• vajadusel hääletamise 

teel 
• nõusolek on vajalik 

Allikas: Collaboration Roundtable (2001). The partnership toolkit: Tools for building 
and sustaining partnerships.  
 
Põhisõnum: olge paindlik ja kompromissialdis.  
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4.3.3.4 Kuidas luua tõhusalt ühiste eesmärkide ja sihtide poole püüdlevaid 
koostöövõrgustikke/partnerlussuhteid 

 
Siduvad partnerid: partnerlussuhted tuleb luua sammhaaval (võrgustiku, 
partnerlussuhete ja jätkusuutliku liidu loomine). Kaasake tuvastatud partnerid 
varajases etapis ja sujuvalt. Partnerlussuhete loomine on dünaamiline protsess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ühised sihid ja eesmärgid: partnerid ei suuda tihti saavutada kokkulepet ühiste 
eesmärkide ja ühise visiooni osas (kuna nad ei aruta neid või ei suhtle piisavalt). 
Partnerlussuhte alguses tuleb luua ja defineerida jagatud väärtuste, huvide ja 
põhimääratlustega ühtne baas. Partnerlussuhted võivad olla keerulised ja 
dünaamilised struktuurid, mille tarbeks peab kõigi partneritega koos olema 
määratletud ja kokku lepitud strateegiline visioon. 
 
Võite kasutada ühiste eesmärkide ja sihtide leidmiseks SMART-reeglit. 
 

Lätis on püütud mitmeid kordi luua laiemat valitsusväliste organisatsioonide 
koalitsiooni diskrimineerimise eri vormidega tegelevatest ühendatud 
organisatsioonidest, kuid need katsed ei ole viinud ametliku 
koostöövõrgustiku loomiseni. Mitteametlik koostöö siiski toimib. 2007. aasta 
detsembris asutasid mitmed valitsusvälised organisatsioonid koalitsiooni, 
mis ei ole küll tegelikkuses tööd alustanud. 2009. aastal tegi järgmise 
algatuse valitsusväline organisatsioon Dialogi, mis asutas sallivust ja 
inimõigusi pooldava valitsusväliste organisatsioonide koalitsiooni. See 
ühendas kaheksa organisatsiooni. Hetkel pole see koalitsioon aktiivne. 
 
Vastavalt Läti valitsusväliste organisatsioonide antud teabele on 
valitsusväliste organisatsioonide diskrimineerimisvastase võitluse koostöö 
takistajad järgmised: 
- suure hulga valitsusväliste organisatsioonide madal haldussuutlikkus; 
- ajapiirangud ja majandusliku ellujäämise üldised probleemid; 
- erinevad prioriteedid ja suutmatus leppida kokku ühistes sihtides ja 

töörežiimis; 
- ebatervislik konkurents ideede ja rahastamise osas; 
- teabe ebapiisav jagamine valitsusväliste organisatsioonide hulgas 

nende töö ja tegevuste kohta. 
 

Partnerlussuhte 
rakendamine 

Jätkusuutlik 
liit ja 

levitamine 

Võrgustiku 
loomine 
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Kui visioon on olemas, on ühiste sihtide ja eesmärkide määratlemine lihtsam. 
Organisatsioonid peaksid pidama meeles, et partnerid võivad töötada erinevate 
eesmärkidega või töötada ühiste eesmärkidega teistmoodi, sõltuvalt vastavast 
motivatsioonist või vastavatest huvidest partnerlussuhtes olles. Partneritel võivad 
sõltuvalt nende organisatsioonilisest laadist olla ka erinevad eesmärgid. Näiteks võib 
ametiühing olla suurepärane partner ühise eesmärgiga vanuselise diskrimineerimise 
lõpetamiseks töökeskkonnas, kuid ametiühingu lõppeesmärk on tagada töötajatele 
laiem õiguste kaitse. 
 
Kindlustage motivatsioon ja aktiivne osalus, kuid partnerid peavad mõistma, et 
ühistest eesmärkidest edasi liikudes võivad eri gruppidel olla partnerlussuhtesse 
astudes erinevad huvid/prioriteedid. Partnerid ei pea nõustuma kõigis küsimustes, 
ühtseks tegevusbaasiks piisab ka üksmeelest ühest või kahes küsimuses.  
 
Põhisõnum: austage partnerite huvisid. 
 
Partnerlussuhte kokkulepe: küsimused, mida peaks arutama partnerlussuhte 
alustamisel, on näiteks järgmised:  
 
• leppige kokku partnerlussuhte parameetrite osas; 
• kindlustage vastutus; määratlege iga partneri rollid ja vastutused; 
• kavandage mehhanism sekretariaaditeenuste tagamiseks, määrates sellele 

kohale ühe vastutava partneri, kes soovib ja suudab selle jaoks vahendeid 
pühendada, või luues sekretariaadi jaoks rotatsiooni alusel toimiva süsteemi; 

• seadke sisse selge planeerimine ja ressursside (k.a kapitali) kontsentreerimine; 
• hallake juhtimist ja vastutuste jagamist. Kõige kogenum organisatsioon ei pea 

ilmtingimata võtma juhtrolli – ühisesse eesmärki peaksid panustama kõik 
organisatsioonid. Tehke selgeks, milline on partnerite panuse ulatus (sisend, 
majanduslikud vahendid, inimressurss). Kavandage tõelise osaluse ja kõigi 
partnerite osavõtu tagamiseks demokraatlikud protsessid. Kõik peaksid 
partnerlussuhtes täitma täielikult ja aktiivselt kokkulepitud rolli. Partnerlussuhte 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku tööhulga selgitamine aitab vältida 
mittetulemuslikke partnerid, motivatsiooni või omanduse ja koordineerimise 
puudumist; 

• selgitage otsustusprotsesse (Kuidas? Kes? Kas partnerlussuhte otsused 
tehakse ühiselt, nii et kõik partnerid osalevad aktiivselt protsessis?); 

• tehke selgeks partnerite rollid ja see, kas partnerlussuhe on ajutine ühine 
algatus või mitmete partnerite algatus. Käsitlege partnerlussuhet kui brändi. 
Kes on partnerlussuhtes erinevate partnerite esindajad? Kas neil on 
otsustusõigused? Määratlege rollid ja vastutused seoses 
aruandlusmehhanismidega (edu-, igakuised, kvartali-, aasta-, hindamis-, 
lõpparuanded jne); 

• pange võimalike konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks paika vaidluste 
lahendamise mehhanismid; 

• seadke usalduse ja motivatsiooni säilitamiseks üles avatud ja läbipaistvad 
protseduurid, eemaldage võimalus varjatud kavatsusteks; 
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• tuvastage kõik partnerlussuhte nõrgad küljed nendega paremini toime 
tulemiseks (usaldusväärsus, politiseerumine, rahastamisprobleemid, 
organisatsiooni oma valijaskonnast tulenevad probleemid, suur kaadri voolavus, 
rahastajate eelarvamused, mis võivad mõjutada valitsusväliseid 
organisatsioone ja olla laialivalguvad); 

• määrake partneritevahelised suhtlusliinid (näost näkku kohtumised, 
elektrooniline suhtlus, ressursside vahetamine). Tihe, keskendunud ja positiivne 
suhtlus panustab partnerite osavõttu, aktiivsesse osalemisesse ja heasse 
mõistmisesse. Lisaks aitab see paika panna selged suhtlusreeglid. Kes saab 
kirjutada pressiteate või valmistada ette konverentsi? Milline on partnerite 
sisendi ajastus? Millised on ühise teabe levitamise tingimused (embargo)? Millal 
võib dokumenti nimetada ühisdokumendiks?; 

• selgitage välja ja planeerige iga partneri panuse tunnustamine. 
 
Esitage näiteid (võite kasutada materjale materjalide viidetes esitatud teabepakettide 
hulgast, lk 88).  
 
Partnerlussuhte peamised töökorraldused (kaasa arvatud väärtused, prioriteedid ja 
põhimõtted) võiksid olla esitatud kirjalike kokkulepetena. Ametlikkuse aste võib 
sõltuda aga partnerlussuhte eeldatavast kestusest. Ametlik partnerlussuhe kõlab 
keeruliselt ja nõudlikult, kuid see aitab tagada kõigi partnerite osaluse ja vähendada 
võimalike raskuste ja konfliktide hulka.  
 
Näidake partnerlussuhete kokkulepete mudeleid (nt 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
HARJUTUS. Sõlmige partnerlussuhte kokkulepe järgmise stsenaariumi (või LGBT 
harjutuse) põhjal.  
 
Kohalikud romade juhid on Teile teatanud, et nende linnas elavad roma lapsed 
saavad astuda ainult nende kohalikule mustlaste laagrile kõige lähemal asuvasse 
kooli. Samuti on nad öelnud, et mõned roma lapsed, kelle vanemad on üritanud neid 
saata teistesse koolidesse, on suunatud laagri läheduses olevasse kooli. Selles 
koolis järgitakse vaimupuudega lastele suunatud õppekava. Juhtide sõnul ei testita 
laste koolitee jooksul kõikide laste vaimseid võimeid. Koolil on Teie riigile omane 
sisseastumispoliitika. 
 
TNVO-analüüsi kasutamise soovitus riikliku koolitusseminari ajal, selle 
kasutamine osalejate enda kogemuste ja riiklike tavade alusel:  
 
− Millised on partnerlussuhte eelised?  
− Mida Te teete hästi? (Mille üle olete uhked?)  
− Mida võiks Teie partnerlussuhte juures parandada?  
− Mida tehakse halvasti (või mis on olnud Teie partnerlussuhte juures 

piinlikkustvalmistav)? 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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− Mida tuleks vältida?  
− Mida võiks Teie partnerlussuhe teha, kuid ei saa?  
 
4.3.3.5 Võrkude ja partnerlussuhete loomise mõju hindamine. Kuidas säilitada 

koostööd 
 
Seire ja hindamisega vastutatakse raha kulutamise viisi eest, kuid samas aidatakse 
hinnata ka partnerlussuhte tulemusi. Olulised on nii sisemised kui välimised 
mõjuhinnangud.  
 
Uute võimaluste TNVO-analüüs (vt moodulit teabe kogumise ja tegevuse 
kavandamise (4.1) kohta). 
 
− Kus on Teie partnerlussuhte jaoks head valikud?  
− Millised on järgmised sammud?  
− Millised on Teie kogukonnas suunad, millest Teie partnerlussuhe võiks kõige 

rohkem kasu saada? 
− Kas on uusi võimalusi, mis võiksid Teie partnerlussuhtele kaasa aidata? 
 
Võimalike ohtude TNVO-analüüs 
 
− Millised takistused on Teie partnerlussuhtel?  
− Mida teevad või kavatsevad teha Teie konkurendid? 
− Mida teevad Teie rahastamisallikad? Kas on uusi suundi? 
− Kas Teie tegevuse vajalikud spetsifikatsioonid on muutumas?  
− Kui suur on nõudlus Teie teenuste järele? Kas Teie kliendid on rohkem või 

vähem rahul? Kas peate oma partnerlussuhet või selle tegevusi ümber 
suunama? 

− Kas Teil on majanduslikke või rahavoogude probleeme? Kas Te võiksite 
kasutada paremini toetuste või korjanduste võimalusi? 

− Kas partnerlussuhtest saadud teadmised levivad laialt või tekiks üksikisikute 
lahkumisel puudujääke? Kas Teil on n-ö asetäitjaid, kes on vajaduse korral 
valmis auke täitma?  

 
Kontroll-loetelu küsimustega, mida organisatsioonid peaksid kasutama 
partnerlussuhtesse astumisel 
 
• Milliseid probleeme kavatsetakse lahendada koos? 
• Millised on eriliselt kohalikud probleemid (võimalusel nende põhjused ja mõjud) 

ja vajadused? 
• Milleks on partnerlus vajalik? Mida see toob endaga kaasa? Millist partnerlust 

soovitakse (millised ülesanded, nende maht - kui suur, kas lihtne/üksikseik või 
mitmesed ja keerulised juhtumid, kestvus, mitu koostööpartnerit, ametlik või 
mitteametlik koostöö, partnerluse aste - kas see on kooperatiivne või 
integreeritud koostöö)? 
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• Kas on juba toimivaid algatusi? Kas osaletakse rahvusvahelistes algatustes 
(ILGA, ENAR, AGE, DISABILITIES FORUM jt) rahvuslikul ja kohalikul tasemel 
(kellega, näited sellest koostööst). 

• Mida organisatsioonid säästavad  koos toimides? 
• Kas koostöö suurendab mõjujõudu? 
• Milliseid kompromisse tuleks arvesse võtta või teha? On nende tegemine 

väärt? 
• Missugusest konttrollist tuleks loobuda? 
• Milline on rahaline risk? 
• Missugused võivad olla muud negatiivsed aspektid või riskid, mis võivad 

kaasneda organisatsiooni mainele selle tõttu, et tehakse koostööd 
vabaühenduste või organisatsioonidega, kes ei ole usaldusväärsed või kes ei 
jaga samu väärtusi või on politiseeritud või kaasatud poliitikasse? 

• Kes on võtmeisikud? 
• Kes on potentsiaalsed partnerid? Mida head nad saaksid panustada 

koostöösse? 
• Kas on kohapeal juba tegijaid, kel on koostöö ideid? 
• Kellel toimijaist on juba sidemed Euroopa, rahvuslikul või kohalikul tasemel? 
• Kes kohalikest tegijatest on juba kaasatud välispartnerite tegevusse? 
• Milline võiks olla iga koostööpartneri vastav roll? 
• Mispärast  võimalikud võtmeisikud ei osale ühistegevuses? Kas on teisi 

võimalusi nende kaasamiseks ? 
• Missugused on potentsiaalsete partnerite väärtushoiakud, põhimõtted ja huvid? 
• Mida ootavad partnerid? Millised on nende üldised või kohalikud ootused ning 

millist täiendavat tulu tooks koostöö neile ? 
• Milline on ühisosa, ühine visioon, eesmärgid või ühiselt saavutatav tulemus? 
• Milline on partnerluse strateegiline nägemus? 
• Kas partnerlus tekitab kaasosaluse ja ühise hüve tunde? 

 
4.4 Teeseldud olukord (ingl k situation testing) 
 
„Test seisneb vea äratundmises, selle tunnistamises ja parandamises. Olla üritanud 
teha midagi ja läbi kukkunud on tohutult parem kui olla üritanud teha mitte midagi ja 
olnud edukas.“  
Dale E. Turner 
 
Käesoleva mooduli eesmärgid on järgmised: 
 
• Valitsusvälised organisatsioonid saavad teadmisi ja oskusi teeseldud 

olukordade korraldamiseks ja läbiviimiseks; 
• Valitsusvälistele organisatsioonidele pakutakse võimalust proovida teeseldud 

olukorra läbiviimist ja arutada selle tugevusi ja nõrkusi. 
 

See moodul põhineb osaliselt väljaandel „Testing for Discrimination: Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses”, Bea Bodrogi, 2007, väljaandja New Tactics 
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Project of the Center for Victims of Torture, kättesaadav aadressil 
http://www.newtactics.org. 
 
4.4.1 Määratlus 
 
Käesolevas käsiraamatus tähendab teeseldud olukord teatud tüüpi 
tõendusmaterjali, mida saab kasutada diskrimineerimise kinnitamiseks või 
tõendamiseks kohtuprotsessis, teadlikkuse tõstmisel, tutvustamisel ja toetamisel ning 
kampaaniates. 
 
4.4.2 Sisu 
 
HARJUTUS. Tehke ajurünnak selle kohta, mis on teeseldud olukord, millistes 
valdkondades ja millistel alustel seda saab kasutada ja mida tuleks selle läbiviimise 
ajal jälgida. 
 
a) Mis on teeseldud olukord? 

 
Teeseldud olukord on tõendusmaterjal, mida saab kasutada (otsese) 
diskrimineerimise tõestamiseks. Seda kasutatakse juhul, kui eeldatakse, et kaebuse 
esitajat (kellel on teatud kaitstud tunnus – etniline kuuluvus, nahavärvus, puue, sugu 
või vanus) on koheldud halvemini kui teist sarnaste tunnustega inimest, KUID selle 
teistsuguse kohtlemise ajend või põhjus ei ole selge.  
 
Teeseldud olukorra sisu seisneb selles, et kaebuse esitajaga identse kaitstud 
tunnusega testija (etniline kuuluvus, nahavärvus, puue, sugu või vanus) ja teine 
testija, kes on kaebuse esitajaga sarnane kõigis tunnustes peale kaitstud tunnuse 
(kontrolltestija) rakendavad samale institutsioonile sama eesmärki ja samu küsimusi. 
 
Vastuseks etnilise diskrimineerimisega seotud kaebusele töökeskkonnas saadetakse 
töökohta kõigepealt võimalikult kiiresti (võimalusel juba samal päeval) kandideerima 
etnilise vähemuse esindajast testija, kellele järgneb enamuse esindajast 
(kontroll)testija. Kui vähemuse esindajast testija lükatakse tagasi ja kontrolltestija 
palgatakse tööle, tõendab teeseldud olukord diskrimineerimiskaebust. 
 
Kuna see meetod on üsna kallis, ei ole mõtet kasutada teeseldud olukorda juhul, kui 
diskrimineerimist on võimalik tõestada ka teiste vahendite ja tõendite, nt tunnistaja 
ütluste, dokumentide jne kaudu. 
 
b) Kuidas teeseldud olukorda läbi viia? 
 
Testi koordinaator 
 
Teeseldud olukorrale eelneb alati põhjalik intervjuu kaebuse esitajaga ja teabe 
kogumine. Teeseldud olukorda haldab testi koordinaator. Tema ülesandeks on 
kaebuse esitaja intervjueerimine, kõigi faktide põhjalik väljaselgitamine ja 

http://www.newtactics.org/
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kontrollimine ning testijate valimine. Ta kavandab testi protseduuri ja analüüsib 
teeseldud olukorra tulemusi. Testi koordinaatoril on kohustus valmistada testijad oma 
tööks adekvaatselt ette ja anda neile kogu vajalik teave. Ta kogub enne testi 
läbiviimist teavet, et leida kogu asjakohane teave testitava asutuse või ettevõtte 
kohta.  
 
Näiteks võib olla pubi testimisel vajalik seda eelnevalt külastada, leida sissepääs, 
vaadata turvatöötajate tegutsemist ja kontrollida üle pubi avamis- ja sulgemisaeg.  
 
Kui testijatel tekib testi läbiviimise käigus probleeme, peab teeseldud olukorda 
koordineeriv organisatsioon pakkuma neile õigusabi.  
 
Teeseldud olukorda võib teostada testijate elukohast kaugemal. Sel juhul vastutab 
koordinaator reisi ja majutuse korraldamise eest. Koordinaator peab alati üritama 
testijatega kaasas käia, et neid vajadusel aidata.  
 
Testijate ettevalmistamine 
 
Enne teeseldud olukorra läbiviimist tuleb juhtumit testijatele arusaadavalt selgitada, 
anda neile teeseldud olukorra täpne käsikiri ja rääkida neile nende rollist testi 
läbiviimisel. Testijaid tuleb teavitada järgmistest juhistest: 
 
• riietuge adekvaatselt ja korralikult; 
• tehke alati töötajatega, baariomanikega jne koostööd; 
• ärge näidake oma emotsioone välja ja vältige provotseerimist; 
• Teie ainus ülesanne on raporteerida oma kogemusest; 
• ärge esitage kommentaare ega kaebusi testitavale tööandjale, töötajatele jne; 
• Teie ülesanne on küsimustikus täielikult raporteerida oma kogemusest; 
• Teie ülesanne on anda vajadusel kohtus või asutuses tunnistaja ütlusi; 
• Teie ülesanne on pidada kinni oma vaikimisvandest. Mitte ühelgi testijal ei ole 

lubatud rääkida kolmandate pooltega juhtumist, teeseldud olukorrast või 
teeseldud olukorra käigus saadud mis tahes teabest või muljest; 

• testijad võivad teha teeseldud olukorra kohta avaldusi teeseldud olukorra 
koordinaatori teadmisel ja loal.  
 

Küsimustik 
 
Vahetult pärast teeseldud olukorra läbiviimist vastavad testijad küsimustikule. See 
sisaldab tööandja poolt antud teavet puudutavaid küsimusi väljakuulutatud töö või 
ettevõtte enda kohta. Täiendavaid küsimusi on ka tööandja käitumise ja tegevuse 
kohta. (Kas testijal paluti oodata? Kas neid tervitati sisenemisel? Kas tööandja 
tutvustas ennast ja surus testija kätt?) Testija vastused võivad näidata selgelt 
lahknevusi vähemuse ja enamuse esindajast kandidaatide kohtlemises. Küsimustiku 
täitmine on alati kohustuslik, kuna see sisaldab teavet, mida testijad peavad 
meenutama kohtus või tsiviilmenetluses võib-olla isegi aastaid pärast teeseldud 
olukorra asetleidmist.  
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Küsimustik kindlustab selle, et lisaks testija subjektiivsele muljele pannakse kirja ka 
konkreetsed sündmused, ning testija saab ise näha erinevusi subjektiivsete ja 
objektiivsete elementide vahel. Küsimustiku täidab alati algne kaebuse esitaja. 
Analüüsi käigus võrreldakse vähemuse ja enamuse esindajatest testijate tulemusi 
ning testijate ja algse kaebuse esitaja tulemusi. 
 
Testijate väljasaatmine 
 
Protseduuri arendamisel puudutab kõige olulisem otsus testijate väljasaatmise 
järjekorda ja seda, kas nad peavad olema teineteisele piisavalt lähedal, et tunnistada 
– näha ja kuulda – teise testijaga toimuvat. 
 
Töökeskkonnas aset leidva teeseldud olukorra puhul on kuldreegel saata enne välja 
vähemuse esindajast testija, et hoolitseda kõige sagedasema tagasilükkamispõhjuse 
(st koht on juba täidetud) eest. Kui vähemuse esindajast testija lükatakse sel 
põhjusel tagasi ja 30 minutit hiljem palgatakse tööle enamuse esindajast testija, on 
diskrimineerimine tõendatud. 
 
Teenustele juurdepääsuga seotud juhtumite puhul tuleb teeseldud olukorda 
planeerida nii, et enamuse esindajast kontrolltestija oleks läheduses ning näeks ja 
kuuleks toimuvat. Kas turvatöötajad lasevad vähemuse esindajatest testijad sisse? 
Kas pubis ja restoranis neid seejärel teenindatakse? Isegi kui vähemuse esindajatest 
testijaid ei lasta sisse, peavad enamuse esindajatest testijad ikkagi sisse minema ja 
koha üle kontrollima. 
 
Protseduur sõltub alati olukorrast ja algse kaebuse esitajast. 
 
Teeseldud olukorra ajal tuleks jälgida järgmist: 
 
• testitava ettevõtte, asutuse või institutsiooni andmed: aadress, välimus, kui mitu 

ruumi, paigutus, lahtiolekuajad, turvatöötajate ja teiste töötajate arv jne; 
• isik, kes tegutseb (või isikud, kes tegutsevad) institutsiooni nimel või keda kohati 

testi vältel, tema nimi (või nende nimed), auaste/ametikoht või staatus, välimus, 
vanus; 

• tema/nende käitumine testija suhtes: meeldiv või ebasõbralik, viisakas või jäme, 
tervitas testijat või mitte, pakkus istet või mitte, pakkus kohvi või mitte, kasutas 
formaalset pöördumist või mitteformaalset „sina“ (keelte puhul, kus selline 
eristus on olemas), naeratas või mitte; 

• kes mida ütles seoses teeseldud olukorra objektiga ja millist teavet anti: kas on 
vabu töökohti? Kas sisenemine on lubatud?  
 

Õigussuhted testijatega 
 
Testijatel tuleb alati paluda anda testi läbiviivale organisatsioonile luba käsitleda 
tundlikke andmeid (nt etniline kuuluvus, nahavärvus, seksuaalne sättumus või puue) 
ja edastada need pädevale kohtule või asutusele. Enne iga teeseldud olukorra 
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läbiviimist tuleb organisatsiooni ja testijate vahel sõlmida leping, mis sisaldab testijate 
isikuandmeid, nende kohustusi, testi tegevuspaika, testijate kohustust olla 
tunnistajaks ja nende töö eest saadav tasu. Testi korraldav organisatsioon peab 
kohustuma pakkuma testijatele teeseldud olukorra käigus kannatatud kahjude eest 
õigusabi. Testijad peavad allkirjastama ka konfidentsiaalsuslepingu, mis käsitleb 
teeseldud olukorra ja juhtumiga seotud teavet. 
 
Hoiatus 
 
Teeseldud olukorrad on kulukad ning nõuavad põhjalikku planeerimist ja 
organiseerimist.  
 
Organisatsioonid ei tohi kunagi plaanida viia teste läbi asutustes, kus on varem 
teadaolevalt kasutatud füüsilist jõudu. Nad ei tohi mitte kunagi saata testijaid 
klubidesse, mille vähemuste hulka kuuluvaid külastajaid on turvatöötajad varem 
peksnud või solvanud.  
 
• Ärge korraldage teste asutustes, kus on varem teadaolevalt kasutatud füüsilist 

jõudu. 
• Tehke koostööd ainult testijatega, kes saavad tagada erapooletu 

mitteemotsionaalse käitumise ja juhiste järgimise. 
• Uute testijate palkamisel veenduge, et neil on töö jaoks sobiv iseloom. 
• Ärge saatke välja testijaid, kes on olnud varem klubi, pubi või ettevõttega 

konfliktis. 
• Vajaduse korral kaasake antud valdkonnas diskrimineerimisega 

toimetulemiseks pädevad avalikud asutused ning taotlege neilt leidude kohta 
ametlikku aruannet. 
 

Testijate vaimne heaolu 
 
Kõigil testijatel võib protsessi käigus tulla ette emotsionaalselt raskeid olukordi. 
Koordinaatorid peavad pöörama erilist tähelepanu kaitstud tunnustega testijatele, 
kuna teeseldud olukorra „edukuse“ puhul on nad kogenud diskrimineerimist ja nende 
inimväärikuse rikkumist.  
 
Koordinaatori ülesanne on veenduda, et testijatel on pärast teeseldud olukorra ja 
küsimustiku täitmise lõpetamist aega asjadest rääkida ja oma emotsioonide üle järele 
mõelda. 
 
Pärast testijate naasmist koordinaatori juurde tema juuresolekul küsimustike 
täitmiseks ja sündmuste arutamiseks on koordinaator kohustatud juhtima nende 
tähelepanu võimalikule emotsionaalsele mõjule, mis teeseldud olukord võis neile 
avaldada.  
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Uue testija lisamisel registrisse peavad koordinaatorid veenduma, et tema vaimne 
seisund võimaldab tal oma kohustusi täita. Loomulikult peavad testijad oskama 
hinnata oma võimet emotsionaalse stressiga toime tulla. 
 
Ideaalses olukorras on teeseldud olukordi läbi viivatel organisatsioonidel piisavalt 
suur testijate reserv, et neid rotatsiooni korras kasutada. Kui see ei ole nii, tuleb 
testijatele pakkuda pärast teste oma emotsioonidega tegelemiseks sotsiaalset või 
psühholoogilist abi.  
 
TEHKE AJURÜNNAK. Millised on hea testija tunnused? 
 
Hea testija tunnused 
 
Testi ajal sõltub organisatsioon täielikult testijatest. Teeseldud olukorda põhitõendina 
kasutavas juhtumis määravad juhtumi tulemuse testijate tunnistused. Kuna testijatest 
sõltub nii palju, siis on väga oluline, et selle töö jaoks valitaks kõige pädevamad 
inimesed. Testijad peavad iseennast hästi tundma ja olema võimelised tegelema 
oma emotsioonidega sobival viisil, kuna neid võidakse solvata ja alandada. 
Äärmuslikel juhtudel võivad turvatöötajad neid füüsiliselt solvata. Nad peavad olema 
loovad, mõtlema iseseisvalt ja lahendama konflikte kiiresti. Kuigi olukorra jaoks on 
kavandatud protseduur, võib ette tulla ootamatuid sündmusi, mille puhul peavad 
testijad ise enda eest hoolitsema. Seega on heal testijal järgmised omadused: 
 
• võime teha objektiivseid tähelepanekuid; 
• eelarvamuste puudumine või teadlikkus eelarvamustest ja võime neid alla 

suruda; 
• (töö)kindlus; 
• usaldusväärsus; 
• teda võib usaldada tegutsema pikema aja jooksul; 
• erapooletus; 
• võime suruda oma tundeid teeseldud olukorra ajal alla; 
• rahulikkus, vähene kalduvus reageerida provokatsioonidele; 
• hea eneseteadvus; 
• võime iseseisvalt mõelda ja ise otsuseid teha; 
• loomingulisus; 
• testitava asutuse või institutsiooniga kokkupuute puudumine; 
• võimalusel karistusregistri puudumine. 

 
Subjektiivsus ja teeseldud olukord 
 
Kogemuste testimine näitab, et lisaks võimalikele stereotüüpidele võivad testijate 
otsuseid mõjutada ka mitmed subjektiivsed elemendid. Rohkem testijaid või testijate 
paare või rohkem teste annab objektiivsema tulemuse. Ka testijate tähelepanekud 
võivad olla subjektiivsed. Koordinaatorid peavad veenduma, et testijatelt küsitakse 
küsimustiku täitmise ajal nii palju objektiivseid andmeid kui vähegi võimalik. 
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Enne protseduuri kavandamise alustamist on mõistlik mõelda teatud juhtumi või 
stsenaariumi subjektiivsetele teguritele. Kuigi vähemuste diskrimineerimine ja 
stereotüübid eksisteerivad meie igapäevaelus, ei saa me ignoreerida teatud 
kandidaadi ja tööandja vahel areneda võivat isiklikku sümpaatiat. Muidugi mõjutavad 
meie kõige sügavamal olevad stereotüübid seda, kes meile meeldivad – olgu nad 
vähemusgrupi esindajad või mitte. Samal ajal mõjutab meie arvamust teistest ka 
näiteks nende riietumisstiil ja soeng. Võime leida, et meid häirib isegi inimese 
rääkimisviis, jume või käepigistus. Testitulemused näitavad, et teatud tööandja võib 
tagasi lükata ühe vähemuse esindajast kandidaadi ja palgata teise. Raske on 
eristada tõelist diskrimineerimist ja ebaõnnestunud testijate valikut.  
 
Samuti tuleb meeles pidada, et testijatel võivad olla subjektiivsed muljed ja 
emotsioonid. Üks vähemuse esindajast testija võib arvata, et antud situatsioonis tõi 
tööandja testija etnilise kuuluvuse esile, samas kui teine vähemuse esindajast testija 
ei pruugi sellist suhtumist märgata.  
 
Kuigi subjektiivseid tegureid ei saa täiesti kõrvale jätta, tuleb alati püüelda kindlate ja 
otsustavate tulemuste poole. Ideaalne vahend selleks on küsimustik. Küsimustiku 
küsimused tuleb küsida nii, et neile saaks vastata „jah“ või „ei“. Näiteks, kas Teid 
tervitati sisenemisel? Kas Teile pakuti istet? Kas Te pidite kaua ootama? Suurema 
arvu testijate või testijate paaride väljasaatmine või rohkemate testide läbiviimine 
annab objektiivsemad tulemused. Kogemused näitavad, et üks test ei anna tavaliselt 
selgeid tulemusi. 
 
HARJUTUS. „Telefonimäng“, et näidata, kui paljut me mäletame või ei mäleta. Andke 
6–8liikmelistele gruppidele paarirealine lühijutt. Paluge esimesel osalejal seda lugeda 
ja see kiiresti järgmise osaleja kõrva jutustada (võite lasta gruppidel aja peale 
võistelda). Küsige viimaselt osalejalt, mida ta kuulis. Rääkige grupile tegelik jutt. 
Arutlege, kuidas üksikisiku taju võib teavet moonutada. 
 
Testide läbiviimine telefoni teel 
 
Kaebuse esitajad võivad olla enne organisatsioonilt abi otsimist ise teatud tööandjat 
või ettevõtet testinud. Nad võivad olla teavitanud tööandjat oma vähemusse 
kuulumisest ja neil võib olla palutud mitte intervjuule tulla. Kaebuse esitaja jaoks on 
see ilmne diskrimineerimine. Praktika näitab aga, et telefonitestid on mõnikord 
eksitavad ja kandidaadiga isiklikult kohtudes soovivad tööandjad lõpuks teda palgata. 
Isiklik kontakt ja hea mulje võivad sellistel puhkudel stereotüübid tühistada. Seega on 
oluline olla telefonitesti kasutamist või ainult telefoniteste läbi viies ettevaatlik. 
 
Oluline on ka meeles pidada, et kui kaebuse esitaja ei rääkinud tööandjaga ainult 
telefonis, vaid ka kohtus temaga, ei piisa olukorra testimiseks telefonitestist. 
 
Kaebuste esitajatel tuleks soovitada oma vähemusgrupi tausta mitte telefoni teel 
avalikustada. See ei ole abiks faktide väljaselgitamisel ega institutsiooni menetlustes, 
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kui selleks peaks vajadus ilmnema. Isikliku kohtumise või intervjuu ajal saadud 
reaktsioonid on alati määravamad. 
 
c) Teeseldud olukord tõendusmaterjalina 

 
Suuremas osas Euroopa riikidest ei ole õigussüsteem teeseldud olukordade 
tõenditena vastuvõtmisel kriminaal- või tsiviilkohtutes ühtne. Kui menetlusõigus ei 
piira kohtu poolt arvessevõetavate tõendite tüüpi, ei peaks testitulemusi iseenesest 
kõrvale jätma. Testijate tunnistusi ja küsimustikke saab tõendina esitada. 
 
Suurim probleem seisneb selles, et kui teeseldud olukord viidi läbi pärast 
diskrimineerimise asetleidmist, ei saa eelmist sündmust lõplikult tõendada. Kui aga 
algse kaebuse esitaja ja testijate tunnistused on sama suunitluse ja samade 
detailidega, võib see nõrgendada kostja positsiooni, kes väidab üldjuhul, et 
diskrimineerimine ei ole nende tavapärane praktika. Teeseldud situatsioonid võivad 
tõestada, et ebavõrdne kohtlemine ei ole juhuslik, vaid süstemaatiline.  
 
Samuti võivad testijad minna hagejatena kohtusse ja nõuda enda kahjude hüvitamist. 
Mõndes Euroopa riikides pakuvad kohtud testijatele vähendatud või üldse mitte 
mingisugust kompensatsiooni, väites, et nad pidid oma inimväärikuse rikkumisega 
arvestama kui osaga tööst. 
 
Teeseldud olukorrad võivad anda ka tõendeid, mida saab kasutada teadlikkuse 
tõstmise, kampaaniate ning tutvustamise ja toetamise eemärkidel. 
 
Teeseldud olukorra kriitika 
 
Kõige tavalisem testimise kriitika on see, et tegu on makstud provokatsiooniga. 
Organisatsioonid „maksid spioonidele, et nad koguksid salaja ettevõtte või pubi kohta 
teavet“. „Nad kritseldavad midagi paberitükile, mis võib nende poolest olla ka puhas 
ilukirjandus, ja siis minnakse kohtusse, kus makstud tunnistajad teenivad 
organisatsiooni huve.“  
 
On raske oletada, kuidas testimist hinnatakse riikides, kus see meetod on uus. 
Advokaatide töö on veenda kohtuid, et testijatel ja organisatsioonidel on head 
kavatsused. Riigiasutuste kaasamine teeseldud olukordade läbiviimisse võib abiks 
olla, vähemalt varajases staadiumis. Samuti on hageja ülesanne võtta abiks 
pretsedendiõigus Euroopa riikidest, kus testimine on lubatud. 
 
TEHKE AJURÜNNAK teeseldud olukordade kohta töökeskkonnas ja/või avalikele 
teenustele juurdepääsul 
 
d) Näited 
 
Teeseldud olukorda võib kasutada diskrimineerimise tuvastamiseks kooli astumisel, 
kuid seda ei saa kasutada seksuaalsel sättumusel põhineva ahistamise 
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avalikustamiseks – või ainult juhul, kui see juhtub ettevõttes igapäevaselt ning töötaja 
on valmis olukorda testima. 
 
Konkreetsed sammud diskrimineerimise testimiseks töökeskkonnas 
 
• Intervjueerige põhjalikult algse kaebuse esitajat: millal ja kellega ta rääkis; 

milline on töökirjeldus; milliseid kvalifikatsioone ja milliseid kogemusi läheb vaja; 
milline põhjendus anti tema tagasilükkamisele? 

• Hankige töökuulutus: testi logistilise poole planeerimiseks tuleb teada täpset 
teksti. 

• Helistage töökuulutuses esitatud numbrile ilma oma nime ütlemata, et uurida, 
kas koht on veel vaba. Teeseldud olukordi ei saa läbi viia, kui kaebuse esitaja 
saabub liiga hilja ja töökoht on juba täidetud. 

• Valige pädevad testijad ja planeerige testi logistiline pool. 
• Andke testijatele kogu vajalik teave. 
• Analüüsige küsimustikke. 
• Järelmeetmed: ettevõte võib olla palunud igal kandidaadil mõned päevad nende 

vastust oodata. Sel juhul peavad testijad paari päeva pärast ettevõttele 
helistama ja tulemuste kohta küsima. 
 

Töökeskkonnas diskrimineerimise testimisel on oluline kohe pärast kaebuse esitaja 
intervjuud testijad välja valida ja nad testiks ette valmistada. On väga oluline, et 
testijad oleksid kõigi oluliste ja nähtavate omaduste poolest ning töö tegemiseks 
vajalike omaduste poolest identsed (nt sugu, vanus, keelteoskus ja kutseoskused). 
Testi alustamisel peavad testijad kõigepealt tööandjale helistama ja seejärel ettevõtet 
külastama, käitudes tavapärase tööotsija kombel.  
 
Konkreetsed sammud diskrimineerimise testimiseks teenustele juurdepääsul 
 
• Intervjueerige põhjalikult algse kaebuse esitajat: asutuse aadress ja nimi; millal 

täpselt ta seda külastas; kas maksta tuleb sissepääsutasu; kas seal on 
turvatöötajaid; kui jah, siis mitu; milline on sissepääsupoliitika; milline põhjus 
anti keeldumisele; kas kaebuse esitaja küsis kaebuste raamatut, kas talle anti 
see; milliseid teenused seal pakutakse (klubi, erapidu, kasiino); kas ta on seal 
varem käinud ja kas ta pääses sel korral sisse; kas ta tunneb töötajaid, 
omanikku, haldajat isiklikult; kas tal on olnud nendega enne konflikte; kas ta jõi 
antud päeval alkoholi; kuidas ta oli riietunud; kas ta oli üksi või koos 
seltsilise/seltskonnaga; kas ta kannatas verbaalset või füüsilist väärkohtlemist; 
kui jah, siis kelle poolt; kas turvatöötajad kannavad vormi; kui jah, siis kas 
nende vormil oli midagi kirjas; kas ta esitas ühelegi asutusele ametliku kaebuse; 
kui jah, siis milline on tulemus? 

• Tundke asutust: lahtiolekuajad, sissepääsutasu, turvatöötajad, asukoht, 
sissepääsupoliitika. 

• Uurige turvatöötajate algatatud varasemat füüsilist või verbaalset 
väärkohtlemist. Kas testijatele esineb võimalikke ohte? 
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• Valige sobivad testijad ja valmistage nad tööks ette. 
• Kavandage testi logistiline pool, võttes arvesse kõiki asjaolusid 

(sissepääsutasu, turvatöötajad jne).  
• Veenduge, et küsimustikud täidetaks kohe pärast teeseldud olukorda. 
• Analüüsige küsimustikke. 
 
HARJUTUS. Kavandage teeseldud olukord vastusena romade kooli juhtumi 
kaebusele. Kui Teil on koolituse ajal aega, paluge osalejatel teeseldud olukord läbi 
mängida. Andke neile järgmine näidisküsimustik. 
 
Küsimustik kooli testimiseks 
 
Testija ID 
1. Testija nimi:………………………………………………………………………… 
2. Testija rahvus, etniline kuuluvus:………………………………………………… 
3. Vanus:………… 
4. Sugu:………………………. 
5. Nahavärvus:…………………. 
6. Muud nähtavad tunnused:……………………………………………………. 
7. Usutunnistus:…………………………………………………………………… 
 
Lapse ID 
1. Nimi:……………………………………………………………………………. 
2. Vanus:………… 
3. Etniline kuuluvus:…………………………………………………………. 
4. Usutunnistus:…………………………………………………………………… 
5. Koolitulemused siiani (keskmine hinne, võistlused): 
6. Käitumine (kiitused, laitused): 
7. Millises koolis ta käib? ……………………… 

 
Kool 
1. Nimi:……………………………………………………………………………. 
2. Aaddress:………………………………………………………………………… 
3. Testi läbiviimise kuupäev:…………………………… 
 
Kokkulepe telefoni teel 
1. Kuupäev:………………………………………………………………………… 
2. Kellega Te rääkisite? …………………………………………… 
3. Kuidas vestlus läks? Kas õppealajuhataja/direktoriga kohtumise kokkuleppimine 

oli lihtne? 
4. Kui pikk aeg jäi telefonikõne ja isikliku kohtumise vahele? 
5. Milline telefonikõne oli (informatiivne, sõbralik, koostööaldis, tõrjuv jne)? 
 
Isiklik kohtumine 
1. Millise kooli töötajaga rääkisite sisseastumisest (nimi ja ametinimetus)? 
2. Kus kohtumine toimus (aadress, ruum, kontor, klassituba, koridor jne)? 
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3. Kui kaua see kestis? 
4. Kas Teile pakuti kohtumise ajal istet? 

Jah – Ei 
5. Kas Teile pakuti kohtumise ajal kohvi või midagi muud juua? 

Jah – Ei 
6. Kas Te kõndisite koolis ringi? Kas kooli töötaja näitas Teile kooli? 

Jah – Ei 
7. Mida Te rääkisite enda, oma pere ja oma lapse kohta? 
8. Milliseid küsimusi nad Teilt küsisid? 
9. Millist teavet nad Teile ilma küsimata andsid? 
10. Milliseid küsimusi Te kooli kohta küsisite? Millised olid vastused? 
11. Mida saite teada vastuvõtupoliitika ja -kriteeriumide, koolielu, tavade, 

organisatsiooni ja mitte vastuvõetavate õpilaste arvu kohta? 
12. Mida saite teada õpilaste sotsiaalse tausta kohta (vaesemate perekondade 

õpilaste, roma laste, andekate laste hulk jne)? 
13. Mida saite teada hinnete ja hindamise kohta, õpinguid jätkavate laste hulga 

kohta, koolide kohta, kuhu kõige enam õpilasi läheb edasi õppima, ja nende 
võimaluste kohta? 

14. Mida saite teada kooli stipendiumite, lõunasöögi- ja raamatutoetuste kohta? Kas 
Teile anti täitmiseks vastavad blanketid? 

15. Mida saite teada linna teiste koolide kohta? 
16. Milline oli meeleolu (jäme, sõbralik, ükskõikne, koostööaldis, avatud, alandav 

jne)? 
17. Kas keegi viitas vestluse ajal Teie etnilisele kuuluvusele, romadele kui 

vähemusgrupile või roma õpilastele? 
18. Kas Teiega rääkinud inimene küsis soovitust (institutsioonilt, õpetajalt või 

preestrilt)? 
Jah – Ei 

19. Kas soovite midagi muud teatada: 
 
Kuupäev 
Allkiri 
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5 ALLIKAD 
 
Teabe kogumine ja tegevuste kavandamine 
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.  

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf. 

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Seire 
 
Materjalid seire kohta 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 

Foundation for Human Rights, Warsaw (also available electronically: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission 
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Materjalid seire kohta ja projekti või organisatsiooni hindamise kohta  
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), also 

available in French and Spanish. 
 
Materjalid mõju hindamise kohta 
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

YouTube klipid: 
 
On olemas mõned huvipakkuvad klipid seirest, hindamisest ning efektiivsuse 
hinnangust. Huvitatud lugejad leiavad neid kasutades võtmesõnu. 
 
Partnerlussuhted 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 

of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf 

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development 
partnerships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6 

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

 
Teeseldud olukord 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing 
− MPG training pack on Situation Testing 

www.migpolgroup.com 

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6


 

 
90 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

Youtube clips: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE 
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1 
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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Lisa 1. Skeem – seire etapid 
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Lisa 2. Dorseti maakonna volikogu võrdõiguslikkuse mõju hindamise 
teabepakett. Hindamisvorm, august 2010 
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Lisa 3. EIA – protsessi vooskeem. Avatud ülikooli võrdõiguslikkuse mõju 
hindamise teabepakett 
 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc)  
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  
ppoolliicciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Lisa 4. EIA – täieliku hindamise mall. Avatud ülikooli võrdõiguslikkuse mõju 
hindamise teabepakett 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age    Disability    Gender    Race    Religion    Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some of 
this 
information 
from your 
screening, 
stage 2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal 
consultation exercise internally or 
externally at this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in 
commissioning new data or research or 
consultation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data 
statistically significant and not due to 
chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or 
substantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take 
additional measures to reduce or 
remove adverse impact on a particular 
group, without affecting the policy’s 
overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 

 



 

 
100 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

5 Consult 
formally 
(See Q&A on 
consultation 
in Appendix 
C) 

 Have you identified all the groups 
affected by the policy, directly and 
indirectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult 
particular communities been 
unsuccessful? If so, why, and what can 
you do to overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the 
consultation 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should 
they carry? 

 

7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good 
relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information 

available at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The 
information will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Lisa 5. Võrdõiguslikkuse mõju hindamine – kasulikud küsimused 
sõeluuringuks, EIA suunised, NHS 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their 
possible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other 
languages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking 
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it 
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know 
where to get advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
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RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying 
users and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and 
dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s 
religion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any 
particular religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and 
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning 
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and 
people with physical and sensory impairments. You might find the following 
prompts useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an 
induction loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language 
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight 
impairment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 
used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may 

consider improving the way these services are provided to men, possibly 
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or 
workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target 
women from different backgrounds as the services may not be appropriate 
for some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your 

service? 
 
SEXUALITY26 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 
• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 

their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 
                                                 
26  The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the 

authors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the 
TFEU. 
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• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled 
people, so this section may overlap with others. However, you may find the 
following prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
• Accessing, handling or disclosing personal information? 



 

 
107 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 

• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and 
human rights of staff and service users. 
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1 Lühiülevaade diskrimineerimisvastase võitlusega tegelevatest 
kodanikeühendustest/ametiühingutest  

 
A. Küsimused seotud peatükkiga III b) 
 
1. Millised diskrimineerimisvastase võitlusega tegelevad kodanikeühendused on 

riigi tasemel olemas? 
 
Eestis on  olemas vaid mõned diskrimineerimisega tegelevad kodanikeühendused. 
Tavaliselt on nad seotud rahvus- ja etniliste vähemuste või puuetega inimestega. 
Viimasel ajal on siiski ka mitte inimõiguste alased kodanikeühendused hakanud 
tegelema diskrimineerimise valdkonnas. Eesti ametiühingute mõjujõud on väike ja 
nad ei pööra oma tegevuses erilist tähelepanu diskrimineerimisega seotud 
probleemidele. 
 
2. Millistel alustel  diskrimineerimisega on nad seotud? 
 
Peamiselt vaid vähemustele suunatud organisatsioonid tegelevad  
diskrimineerimisega. Nad töötavad nn venekeelse elanikkonnaga, kuna  nähtavaid 
(rassiliselt erinevaid) vähemusi on väga vähe. Vaid 1-2 neist on spetsiaalselt 
keskendunud nahavärvi ja rassi alusel diskrimineerimise probleemidele.   
 
Kuni hiljutise ajani puuetega inimesed, vanemaealised (töölt lahkunud) ja 
seksuaalvähemused ei tõstatanud selgesõnaliselt diskrimineerimisvastaseid 
nõudmisi. Euroopa Liiduga liitumise protsess muutis oluliselt situatsiooni. Praeguseks 
on mitmed eelmainitud ühendustest hakanud sõnastama oma nõudmisi inimõiguste 
ja diskrimineerimisvastase võitluse kontekstis. 
 
Diskrimineerimise probleem usundi alusel on Eestis väga marginaalne. Usklikud 
inimesed moodustavad vähemuse ühiskonnas. Moslemite ja judaistide hulk on väga 
väike. Eesti oludes on väga vähe eeldusi tugevate kodanikeühenduste tekkimiseks, 
kes tegeleksid diskrimineerimisega usutunnistuse või veendumuste alusel. 
 
3. Kas diskrimineerimisvastane võitlus  on nende peamine tegevusala  või ainult 

väike osa  tegevusest? 
 
Enamus kodanikeühendusi/ametiühinguid võtavad diskrimineerimise probleemi üles 
juhuslikult. Meie teada on Eestis vaid 2-3 kodanikeühendust, kes koguvad 
informatsiooni diskrimineerimise juhtudest enamvähem süstemaatiliselt. Need on 
valdavalt õigusabi ja nõustamisega tegelevad organisatsioonid (nt LICHR), kes 
peavad ka juhtumite üle statistilist arvestust. Kummati on diskrimineerimisega seotud 
kohtuasjad väga harvad.  
 
4. Kas need kodanikeühendused/ametiühingud on registreeritud riigi tasandil? Kas 

MTÜde registreerimine on lihtne või problemaatiline? 
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Eestis kehtib kodanikeühenduste registreerimise ühtne kord, mis näib olevat lihtne. 
Kodanikeühenduste arv küünib mitme tuhandeni, kuid vaid üksikud neist on tegevad 
diskrimineerimisvastase võitlusega. 
 
5. Kui suured need organisatsioonid üldiselt  on? 
 
Diskrimineerimisvastase võitlusega tegelevad kodanikeühendused Eestis on 
väikesed. Mitmes neist teevad kogu töö organisatsiooni liikmed ise. Mõned palkavad 
kaastöötajaid igapäevase tegevuse korraldamiseks. Personali suurus kõigub ühest 
kümneni. 
 
6. Kas need organisatsioonid on ühendatud rahvuslikku koostöövõrgustikku? Või 

töötavad nad omaette? 
 
Eesti diskrimineerimisvastase tegevusega seotud kodanikeühendused/ametiühingud 
pole ühendatud erilisse rahvuslikku võrku.  
 
2000. aastate alguses tehti katset ühendada kõik inimõigustega seotud 
kodanikeühendused Eesti Inimõiguste Assotsiatsiooni kuid see ei õnnestunud. Kõige 
aktiivsemad kodanikeühendused on ühendatud (valitsusväliste) 
mittetulundusühingute koostöökoja raames (Vabaühenduste liit EMSL). Vähemusi 
esindavate kodanikeühenduste liidrid võtavad osa ENAR–Estonia tööst. Samas 
Eestis on mitu rahvus- ja etniliste vähemuste katusorganisatsiooni.  Nad tegelevad 
peamiselt etnilise identiteedi ja kultuuri arendamisega ja edendamisega , samuti 
osalevad erinevates  lõimumiskava projektides. On olemasmitu puuetega inimeste 
katuseorganisatsiooni, nt Eesti Puuetega Inimeste Koda.  
 
7. Kas nad tegutsevad peamiselt pealinnas või kogu riigis? 
 
Kodanikeühendused tegutsevad aktiivselt kõigis linnades. Kõige tegusamad neist 
näivad olevat suuremates linnades Tallinnas, Tartus ja Narvas. 
 
Enamus etniliste mitte-eestlaste kodanikeühendustest tegutsevad pealinnas ja Eesti 
–Venemaa piiril oleval Ida-Virumaal.  Ida-Virumaal on aktiivsemad 
kodanikeühendused  liitunud maakonna rahvuste assotsiatsioonide ümarlauda. 
Enamus neist organisatsioonidest ei tegele diskrimineerimise probleemidega. 
 
8. Kas pealinna ja riigi muud kodanikeühendused/ametiühingud teevad 

samasugust tööd? 
 
Tallinna ja teiste piirkondade kodanikeühenduste tegevus ei erine oluliselt. Tõsi, 
regioonide kodanikeühendused on enam huvitatud sidemete loomisest kohalike 
omavalitsustega, et saada toetust kohalikest vahenditest. 
 
9. Milline on nende kodanikeühenduste/ametiühingute poliitiline või ühiskondlik 

kaal riiklikul tasandil? 
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Kodanikeühenduste/ametiühingute mõjujõud on väike. Samas neil on pidevad 
kontaktid riigiasutustega. Kodanike organisatsioonide esindajaid kutsutakse 
tavapäraselt osalema ametivõimude korraldatud ümarlaua aruteludel või 
asjakohastel konverentsidel ja seminaridel ja  seaduseelnõu aruteludel Riigikogu 
komisjonides. Kodanikuühiskonna ja riigiasutuste vaheline oluline suhtluskanal on 
sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon, Eesti Koostöö Kogu rahvuste 
ümarlaud jmt. 
 
10. Kas kodanikeühendused teevad omavahel koostööd? 
 
a) Selleks, et vahetada kogemusi, tegutseda koos  või korraldada ühiseid 

kampaaniaid jms? 
 
Kõige tegusamad kodanikeühendused  on viimastel aastatel  organiseerinud koolitusi 
selleks, et vahendada oma kogemusi  väiksematele ja kohalikele 
kodanikeühendustele. Niisuguseid seminare korraldas LICHR vähemuste ja naiste 
ning inimkaubanduse ohvritega tegelevatele kodanikeühendustele; Jaan Tõnissoni 
Instituut   noorsootööd tegevatele ühendustele  jne. Veelgi tähtsamad olid  eri 
seminarid ja „töötoad“, mis olid pühendatud diskrimineerimisvastasele võitlusele (nt 
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi projekt). Need seminarid, millesse kaasati 
kodanikeühenduste aktivistid, avalikud teenistujad ja väliseksperdid, olid tähtsad 
kogemuste vahetamise üritused.  Erinevate kodanikeühenduste praktiline koostöö  
toimub enamuses tavaliselt siiski lühiajaliste projektide raames. Nagu eespool juba 
märgitud, Eestis pole diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 
kodanikeühenduste rahvuslikku koostöövõrgustikku või katusorganisatsioone. 
 
b) Kas on tihedamat koostööd mingi konkreetse diskrimineerimise ala puhul? Kui 

on, siis millise? 
 
Tihedam koostöö on olnud etnilise tagapõhja, puude ja vanuse alusel asetleidva 
diskrimineerimise valdkonnas. Ka võimud pöörasid tähelepanu etniliste vähemuste, 
puuetega ja vanade inimeste probleemidele, mille tulemusel  võeti vastu ka mitmeid 
poliitilisi dokumente. Nende dokumentide vastuvõtmine, konsultatsioonid vastavate 
kodanikeühendustega ja võimude poolt algatatud üldine arutelu lõid positiivse tausta  
koostööks nimetatud valdkondades. 
 
11. Kas nad töötavad koos (või on neil sidemed) välisriikide kodanikeühenduste ja 

ametiühingutega? 
 
a) Naaberriikides ? 
 
Mitmed  kodanikeühendused teevad koostööd Venemaa, Läti ja Soome 
samalaadsete organisatsioonidega. Enamuses on nad tegevad  etniliste vähemuste, 
immigrantide, pagulaste ja puuetega inimestega. 
 
b) Teistes EU liikmesriikides? 
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Enim on koostöö hiljuti ELga liitunud riikidega (nt Läti, Leedu) 
 
c) Mujal? 
 
Väärib märkimist, et Eesti kodanikeühendused/ametiühingud teevad koostööd 
„vanade“ EL liikmesriikide    samalaadsete organisatsioonidega (nt Holland, Taani, 
Saksamaa).  Mitmed Eesti kodanikeühendused on loonud kontaktid Gruusiaga ja 
SRÜ riikidega (nt Ukraina). Viimasel  juhul on sidemed suunatud lahendamaks Eesti  
MTÜde klientide probleeme. 
 
12. Kas nad tegutsevad koos rahvusvahelisel tasemel (osalemine kampaaniates, 

konkreetse probleemi lahendamine, muu)? 
 
Eesti kodanikeühenduste/ametiühingute osalus rahvusvahelistes kampaaniates on 
üsna tagasihoidlik. Siiski on osa neist  osalenud  mitmes EL algatatud kampaanias 
(nt „Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu“).  Palju kodanikeühendusi on lülitaud 
UNITED elektroonilisse nimekirja. Mõned puuetega inimeste, vanurite, noorte ja 
seksuaalvähemuste ühendused ja ametiühingud on rahvusvaheliste ja regionaalsete 
(Euroopa) katusorganisatsioonide liikmed. 
 
13. Kas nad saavad töötada inglise keeles? 
 
Põhiliselt sõltub see asukohast. Pealinnas on suuremates organisatsioonides ka 
inglise keelt valdavaid liikmeid. Samas on Eestis eduka tegevuse tingimuseks 
võõrkeelte valdamine vältimatu. 
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2 Diskrimineerimisega tegelevate kodanikeühenduste/ametiühingute 
eksperthinnang 

 
14. Millist tööd nad teevad? 
 
Eesti kodanikeühendused/ametiühingud levitavad peamiselt informatsiooni uutest 
diskrimineerimisvastastest seaduslikest aktidest seminaride, töökodade jms 
vahendusel. Mitmed inimõiguste  kodanikeühendused osutavad   õigusabi. Eestis on 
väga tähtis luua ja  hoida kontakte rahvuslike ja kohalike võimudega selleks, et 
teadvustada ühenduste  poolt esindatavate inimeste probleeme. 
 
15. Kas nad viivad diskrimineerimise juhte kohtusse? 
 
Olemasolevatel andmetel on kodanikeühendused ette valmistanud vaid mõned 
kohtuasjad. 
 
16. Kas nad keskenduvad oma lähigruppidele? 
 
Kohalike kodanikeühenduste tegevus on enim nähtav nendele sotsiaalsetele 
gruppidele, keda nad vahetult esindavad. Näiteks on Eesti Puuetega Inimeste Koda 
(EPIK)  hästi tuntud puuetega inimeste seas, kuid mitte ühiskonnas laiemalt. Seega 
on kodanikeühendused keskendunud pigem oma sihtrühmadele. 
 
Eesti kolmandat sektori organisatsioone  iseloomustab samuti see, et nad kajastavad 
ühiskonna rahvuslikku jaotust. Nii jaotuvad kodanikeühendused oma liikmete ja 
töötajate esimese keele alusel: osa neist töötab valdavalt eesti keele kõnelejatega ja 
osa ainult venekeelsete inimestega. See kehtib enamuse kodanikeühenduste kohta 
sõltumata nende tegevuse valdkonnast. 
 
17. Kas nad töötavad diskrimineerimise ohvritega otseselt? 
 
Enamus õigusabi osutavatest inimõiguste kodanikeühendustest töötavad  
diskrimineerimise ohvritega vahetult.  Kummati on neid organisatsioone vähe  ja  
tuvastatud diskrimineerimise  juhtumite arv väike.  
 
18. Kas nad tegelevad kohtuasjadega? 
 
Taas peab märkima, et niisugust tööd teevad vaid vähesed õigusabi osutavad 
kodanikeühendused ja ametiühingud. 
 
19. Kas siia kuulub ka seaduslik esindamine? 
 
Mõned õigusabi osutavad kodanikeühendused on huvitatud sellest, et osaleda 
kohtuvaidlustes. Näiteks LICHR pakub kannatanule esindamist kohtus neis asjus, 
millest võib kujuneda pretsedent (on olnud diskrimineerimise juhtumeid keeleoskuse 
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ja kodakondsuse alusel). Seksuaalvähemuste Kaitse Ühingu liider tegeles nö Viimsi 
kaasusega (samast soost paari diskrimineerimine  sotsiaaltoetuse jagamisel) jne. 
 
20. Kas kodanikeühendused/ametiühingud  saavad osaleda diskrimineerimise 

ohvrite nimel nende toetuseks kohtutes ja kohtueelsetes protseduurides? 
 
Kodanikeühendused ei saa tavaliselt esineda diskrimineerimise ohvri nimel või tema 
toetuseks kohtutes. 
 
Töövaidluskomisjoni võib pöörduda töötajaid töövaidluses esindav ühing (ühingut 
esindav isik esitab töövaidluskomisjonile oma esindamise õiguse kohta volikirja).  
Kodanikeühenduste/ ametiühingute töötajad/esindajad võivad olla diskrimineerimise 
ohvri esindajaks individuaalse töövaidluse juhtudel, kui ühingul on õigustatud huvi 
jälgida võrdse kohtlemise nõuete täitmist.  
 
Teatud tingimustel saavad ühingute töötajad/esindajad siiski olla esindajateks teistes 
kohtuprotsessides (kui neil on juriidiline haridus ja hea eesti keele oskus) ja/või 
nõustajateks (eesti keele valdamise korral). Küll aga saavad kodanikeühendused/ 
ametiühingud  esindada ohvrit erilises kohtueelses menetluses õiguskantsleri büroos 
(diskrimineerimise juhud eraõiguslike ja füüsiliste isikute poolt). 
 
21. Kas Eestis on seadustatud  kodanikeühenduste/ametiühingute kollektiivsed 

erihagid (nn class actions)? 
 
Seda meie seadustes pole fikseeritud.    
 
22. Kas nad teevad mingit muud  praktilist tööd?  (nt osutavad abi tegelikele ja 

potentsiaalsetele diskrimineerimise ohvritele, jms) 
 
Suuremad puuetega inimeste ja vanurite organisatsioonid osutavad aktiivselt 
sotsiaalabi oma liikmetele ja esindavad neid sihtrühmi. Taoline praktika pole kuigi 
levinud etniliste, seksuaalsete ja usuvähemuste  tegevuses. 
 
23. Kas nad  toetavad seaduste ja poliitika muutusi? 
 
Kõik Eesti aktiivsed kodanikeühendused on huvitatud poliitilise otsusprotsessi 
mõjutamisest, mille peamiseks vormiks on osalemine mitmesugustes nõuandvates 
organites. Näiteks on aastate jooksul vähemuste organisatsioonide aktivistid 
töötanud Presidendi rahvusvähemuste ümarlauas (1993-2010). See organ taotles 
laialdase diskrimineerimisvastase kaitse süsteemi loomist veel enne kui selle 
probleemi olemasolu  ametlikult tunnistati. Puuetega inimeste, seksuaalvähemuste ja 
vanurite organisatsioonid on samuti aktiivsed.  
 
Mis puutub usuorganisatsioonidesse, siis Eesti Kirikute Nõukogu (praegu ühendab 
ainult kristlasi) osaleb aktiivselt konsultatsioonides võimudega  mitmesugustel 
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teemadel. Siiski on need pühendatud pigem  nn tehnilistele asjadele kui inimõiguste 
ja diskrimineerimise probleemidele. 
 
24. Kas nad pooldavad  õigusaktide ja poliitika muutusi? 
 
Osa kodanikeühendusi/ametiühinguid on teinud lobitööd. Nt seksuaalvähemuste 
organisatsioonid püüdsid 2009. aastal avaldada seadusandjale ja 
justiitsministeeriumile aktiivselt survet seoses partnerlusseaduse eelnõu 
väljatöötamisega (et kehtestada samasooliste paaride õiguslikult tunnustatud 
partnerlust). 
 
25. Millised on nende suhted vabariigi valitsusega? 
 
Eesti kodanikeühendused/ametiühingud  on väga huvitatud koostööst valitsuse ja 
selle institutsioonidega. Kummati pole enamikel juhtudel neil lihtne  pääseda  poliitika 
kõrgtaseme juurde. Naiste, seksuaalvähemuste, puuetega inimeste ja vanurite 
organisatsioonid on loonud head sidemed sotsiaalministeeriumiga, vähemusi 
esindavad ühendused teevad aktiivset koostööd kultuuriministeeriumiga (mis on 
vastutav ühiskonna lõimumise eest). 
 
Üldiselt on valitsuse ja kodanikeühenduste suhted „vertikaalsed“, s.o. 
kodanikeühendused osalevad valitsusprogrammides, saades rahalisi vahendeid  
konkreetsete projektide tarvis. Ainult viimastel aastatel sisaldab osa neist projektidest 
ka diskrimineerimisvastast komponenti. Riigi tasandil on äärmiselt tähtsad Euroopa 
Sotsiaalfondist eraldatavad vahendid. 
 
Väärib märkimist, et viimastel aastatel on politseivõimud samuti loonud sidemed 
kolmanda sektoriga, et efektiivsemalt võidelda rahvusliku ja rassivaenu õhutamise ja 
vägivalla vastu. 
 
26. Maakonna ja kohalike omavalitsustega? 
 
Kolmanda sektori ja võimude koostöö mõttes pole maakonna tasandil  Eestis 
praktilist tähtsust. Vastupidiselt sellele on kohalike omavalitsuste roll väga tähtis. 
Mitmed kohalikud omavalitsused toetavad väga kodanikeühendusi/ametiühinguid. 
Sarnaselt riigi tasemega soodustab neid sidemeid kodanikeühenduste osalus 
mitmesugustes nõuandeorganeis. Lisaks sellele eraldavad mitmed kohalikud 
omavalitsused rahalisi vahendeid mitmesuguste kohalike programmide raames. 
Näiteks rahastab Tallinna linnavalitsus puudustkannatavate inimeste õiguslikku 
nõustamist eesti ja vene keeles. Taoline nõustamine võib sisaldada ka 
diskrimineerimisvastaseid meetmeid. Üldiselt käsitletakse diskrimineerimist kui 
niisugust kohalikul tasemel väga harva. 
 
27. Kas ametiühingutel on sidemed tööandjate ühingutega? 
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Suurematel ametiühingutel (nt juhtiv Eesti Ametiühingute Keskliit) on pidevad 
kontaktid (sh läbirääkimiste vormis)  tööandjate ühingute, eeskätt  Eesti Tööandjate 
Keskliiduga.  
 
28. Kas neil on sidemed eri institutsioonidega, näiteks ombudsmanidega? 
 
Eesti kodanikeühendused teevad aktiivselt koostööd ombudsmani institutsioonidega, 
mis edendavad võrdse kohtlemise põhimõtteid (Õiguskantsler ja Soolise 
võrdõigluslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik). Samas paljud kodanikeühendused 
kasutavad Õiguskantslerile kaebuste  esitamise õigust juhul, kui on kahtlusi seaduste 
või teiste õigusaktide vastavuses põhiseadusele (Eestis on igaühel õigus pöörduda 
õiguskantsleri ametkonna poole niisuguste kaebustega).  
 
29. Milline on kaastöötajate kvalifikatsioon? 
 
Üldiselt on vaid vähestel õigusliku nõustamisega tegelevatel kodanikeühendustel 
piisavalt kvalifitseeritud kaastöötajaid. Lisaks sellele on Eesti kolmandas sektoris liiga 
vähe inimesi, kes tunnevad diskrimineerimise problemaatikat. 
 
30. Millist diskrimineerimisvastase töö alast koolitust on kaastöötajad saanud? 
 
Mitme organisatsiooni esindajad  osalesid seminaridel, mille korraldas Eestis 
Euroopa Komisjoni projektide raames Human European Consultancy koostöös 
Migration Policy Group’iga 2005. ja 2007.a. Puuetega inimeste problemaatikaga 
tegelevad ühendused osalesid  2006.a. korraldatud eriseminaril (Middlesex Ülikooli 
Ärikooli projekt).  
 
Diskrimineerimisvastane võitlus oli kahe LICHR poolt organiseeritud rahvusvahelise 
seminari peateema 2001. ja 2002.a. Need seminarid andsid kohalikele 
kodanikeühendustele suurepärase võimaluse kuulata rahvusvaheliste ekspertide 
ettekandeid (näiteks kutsus LICHR Tallinnasse Hollandi võrdse kohtlemise komisjoni  
esindaja). Mõned Eesti eksperdid said  eri koolituse ka välismaal.   
 
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi projekti käigus on toimunud kaks 
konverentsi: 2011. aasta juunis toimus ühepäevane LGBT teemadele keskenduv 
konverents ja  2010. aasta oktoobris toimus kahepäevane võrdse kohtlemise 
konverents „Erinevus rikastab“. 
 
31. Kas nad on saanud rahastamise taotlemise ja aruandluse alast koolitust? 
 
Ainult vähesed Eesti kodanikeühendused on saanud küllaldast ettevalmistust  
koostamaks rahastamise taotlusi ja vastavat aruandlust. Lisaprobleemiks on  
enamiku organisatsioonide jaoks puudulik inglise keele valdamine ja eesti keele 
ebapiisav valdamine vähemuste organisatsioonide jaoks. Viimastel aastatel on 
korraldatud mitmeid koolitusi eesmärgiga anda kohalikele kodanikeühendustele 
sellekohast teavet. Näiteks korraldas LICHR 2003.a inimõiguste alase koolituse Ida-
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Virumaa kodanikeühendustele ja kohalikele ametnikele. Kahjuks on selles 
valdkonnas suured erinevused pealinna ja kohalike organisatsioonide vahel. 
 
32. Kuidas nad hindavad oma diskrimineerimisvastase töö edusamme ja taset? 
 
Ainult väga vähesed kodanikeühendused/ametiühingud avaldavad  regulaarseid  ja 
põhjalikumaid aastaülevaateid või muud sellekohast informatsiooni oma tegevusest. 
Veelgi vähem on neid, kel on oma ja regulaarselt uuendatav  veebileht.  
Kodanikeühenduste tegevuse  tulemuste hindamine on olnud  efektiivsem neis 
organisatsioonides, kes olid tegevad välismaa sponsorite poolt rahastatud 
projektides. Enamus kodanikeühendusi on siiski kogenematud sellel alal. 
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3 Diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 
kodanikeühenduste/ametiühingute vajadused ja probleemid 

 
33. Millised on  kodanikeühenduste/ametiühingute diskrimineerimisvastase töö 

takistused? 
 
Suurteks takistusteks on osa ühingute liikmete ja isegi juhtide passiivsus ja 
ebakompetentsus antud valdkonnas, aga ka eelarvamused ja enamusgrupi ja 
vähemuste liikmete huvide konflikt. Samas puudub tegus koostöö valitsuse, 
tööandjate ja kodanikeühenduste/ametiühingute vahel. 
 
34. Kas rahastamine on diskrimineerimisvastase võitlusega tegelevate 

kodanikeühenduste  jaoks üks olulisi probleeme? 
 
Rahastamine on kõigi Eesti kodanikeühenduste, sealhulgas ka 
diskrimineerimisvastase tegevusega seotud ühenduste olulisim probleem. Keskse 
finantseerimise puudumine piirab ühenduste tegevust tugevasti.  
 
35. Kas töötajate nappus on diskrimineerimisvastase tööga seotud ühenduste jaoks 

probleem?    
 
Eesti kodanikeühenduste/ametiühingute jaoks pole kaastöötajate puudumine 
iseenesest suur probleem. Küll on aga puudus kvalifitseeritud ja hea 
ettevalmistusega spetsialistidest. Seda ka nendes organisatsioonides, mis nõustavad  
inimesi juriidilistes küsimustes. Rahaliste vahendite vähesus põhjustab juriidilise 
ettevalmistusega töötajate sagedase vahetuvuse.  
 
36. Millist koolitust on vaja kodanikeühendustele selleks, et teha oma tööd soovitud 

tasemel? 
 
Üldiselt vajavad kodanikeühendused kahesugust koolitust. Esiteks, peaks olema 
juristide jaoks eri koolituse programm diskrimineerimisvastasest seadusandlusest. 
Kuna Eestis on siiani väga vähe vastavaid õigusnorme, mis on pealegi kehtestatud 
alles hiljuti, siis on ülimalt tähtis õppida tundma lääne riikide sellekohaseid 
pretsedente ja praktikat, et olla teadlik kohaliku diskrimineerimisvastase 
seadusandluse võimalikest arengutest.  
 
Teiseks, Eestis on vähe kogemusi, kuidas organiseerida sotsiaaltööd 
diskrimineerimise ohvritega.  Siiani pole see süsteem veel arenenud. 
Kodanikeühendused saavad mängida tähtsat rolli sel alal. Selleks tuleb aga koolitada 
oma töötajaid, et need oleksid võimelised tegelema antud küsimustega. 
 
37. Kas töötajad on saanud rahuldava koolituse rahvusliku diskrimineerimisvastase 

seadusandluse alal? 
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Rahvuslik diskrimineerimisvastane seadusandlus saab alguse alles 1. maist 2004.a.  
Võrdse kohtlemise seadus on jõus alates 1. jaanuarist 2009. 
Kodanikeühenduste/ametiühingute jaoks pole korraldatud rahuldavat koolitust enne 
seda, kui 2005.a. algatati projekt „Diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 
kodanikeühiskonna kaardistamine“ (Mapping civil society dealing with anti-
discrimination).  2010.aastal on avaldatud käsiraamat "Võrdne kohtlemine: 
käsiraamat võrdse kohtlemise seaduse mõistmiseks" (TTÜ õiguse instituudi 
inimõiguste keskus, Tallinn, 2010). 
 
38. Kas töötajad on saanud rahuldava koolituse  EL diskrimineerimisvastasest 

seadusandlusest? 
 
Nagu eespool märgitud, läbisid mitmed Eesti kodanikeühenduste/ametiühingute 
esindajad koolituse, mille korraldas  Human European Consultancy koostöös 
Migration Policy Group’ga 2005. ja 2007.a ja Middlesex Ülikooli Ärikooli 2006.a..  
Kummati neid inimesi on vähe selleks, et tõsta kogu Eesti kolmanda sektori keskmist 
teadmiste taset  Euroopa diskrimineerimisvastasest seadusandlusest.  
 
39. Kas kodanikeühenduste töötajaid on koolitatud valitsuse nõustamise alal: 

kuidas formuleerida poliitilisi ja seadusandlike ettepanekuid? 
 
Tavaliselt on Eesti kodanikeühenduste/ametiühingute ettepanekud poliitika ja 
seadusandluse vallas (koostöö võimuorganitega) tekkinud sporaadiliselt, mitte 
kõikehõlmava koolituse tulemusel. Teatud informatsiooni kodanikeühendustele  on 
sel alal andnud suuremad organisatsioonid. Mõnedel neist (LICHR, Eesti Puuetega 
Inimeste Koda jmt) on arvestatavad kogemused, kuidas koostada ettepanekuid 
seadusandluse tarvis.  
 
40. Kas neil on vaja tõhustada nende diskrimineerimisvastast rolli? 
 
Tervikuna pole Eesti kodanikeühendused/ametiühingud valmis suurendama oma osa 
diskrimineerimisvastases võitluses. Neid takistavad jälle koolituse ebapiisavaus ja 
rahaliste vahendite nappus, ning lõpuks ka arusaamise puudumine sellest, et 
diskrimineerimisvastased  seaduslikud mehhanismid on  tarvilikud. Alustada tuleb 
sellest, et Eesti kodanikeühendused võivad olla kindlad, et diskrimineerimisvastaseid 
juhtumeid on võimalik   lahendada kohtutes ja kohtueelses menetluses. 
 
41. Kas nad peaksid enam tegelema abivajajate või potentsiaalsete klientidega? 
 
Eesti kodanikeühendused/ametiühingud  peavad enam töötama diskrimineerimise 
ohvritega. Käesoleval ajal enamus neist ei kogu vastavat informatsiooni ega osuta 
õiguslikku ja psühholoogilist abi kannatanuile. 
 
42. Kas nad peaksid enam töötama valitsusega suurendamaks oma 

usaldusväärsust ja tõstmaks staatust? 
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Eesti kodanikeühendused peavad tagama, et diskrimineerimise probleemid oleksid 
võimude jaoks prioriteetsed. Ühendused peavad tegema võimudele selgeks, et 
mistahes diskrimineerimise juhud tuleb lahendada kolmanda sektori ja avaliku võimu 
tegusa koostöö raames.  
 
43. Kas ametiühingud peaksid enam töötama ettevõtete/ tööandjate 

organisatsioonidega? 
 
Ametiühingutel puudub reeglina tegus või tulemuslik koostöö tööandjate ühingutega. 
Sageli pole võimalik ligi pääseda mõnedele tööandjate gruppidele või äriringkondade 
juhtidele. Selle põhjusteks on mitteefektiivne struktuur, halb organiseerimistöö, 
väljastpoolt pealesurutud prioriteedid, kultuuri- või keelebarjäärid. 
 
44. Kas kodanikeühendused/ametiühingud peavad enam töötama avaliku 

arvamuse mõjutamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks? 
 
Sotsioloogiliste uuringute andmeil  on diskrimineerimine (mistahes alusel)  
vähenähtav enamuse ühiskonna jaoks. Samas on teada, et diskrimineerimise ohvrid 
on väga passiivsed oma õiguste kaitsel. Põhjuseks võib olla ka nende teadlikkuse 
madal tase.  
 
45. Mida on neil vaja arendada? 
 
On üsna võimatu, et Eesti diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 
kodanikeühendused saavad areneda ilma olulise rahalise toetuseta. Kummati on 
praegu Eestis selleks väga vähe rahalisi vahendeid. Kodanikeühenduste edasine 
areng on võimalik vaid järjepideva rahastamise korral. Järgmisena on vaja luua 
olukord, kus kodanikeühenduste töötajad saavad vastava nii seadusalase kui 
sotsiaaltöö valdkonda puutuva koolituse tegelemiseks diskrimineerimise juhtudega. 
Selle töö tingimuseks on dialoogi käivitamine ühiskonnas eesmärgiga tõsta 
teadlikkust diskrimineerimise probleemidest ja uutest kaitse viisidest selle vastu. 
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4 Riiklik diskrimineerimisvastane seadusandlus  
 
Küsimused seotud peatükiga III c). 
 
4.1 Direktiivide transponeerimine (ülevõtmine) rahvuslikku seadusandlusse 
 
Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 12 keelustab diskrimineerimise rahvuse, rassi, 
nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, 
samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude alusel.  Põhiseaduslik 
mittediskrimineerimise põhimõte kordub ka mõningates muudes seadustes. 
Üldtunnustatuks on seisukoht, et põhiseadus keelustab diskrimineerimise ükskõik 
mis alusel, sh ka nendel, mis ei olnud loetletud § 12. Tervikuna tuleb § 12 tõlgendada 
selliselt, et võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Keeldu 
kohelda võrdseid ebavõrdselt on rikutud, kui kahte isikut, isikute gruppi või olukorda 
koheldakse meelevaldselt ebavõrdselt. Meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist 
lugeda siis, kui selleks ei leidu mõistlikku põhjust.1 Küsimus kahe isiku, isikute grupi 
või olukorra ebavõrdse kohtlemise põhjendatusest või põhjendamatusest (s.o 
meelevaldsusest) saab tekkida üksnes juhul, kui erinevalt koheldavad grupid on 
omavahel võrreldavad, st konkreetse diferentseerimise aspektist analoogilises 
olukorras.2 Riigikohus andis ühes oma otsuses üheselt mõista, et ebavõrdset 
kohtlemist ei saa õigustada pelgalt administratiivsete ja tehnilist laadi raskustega.3 
 
Diskrimineerimisvastase võitluse kontekstis võivad pakkuda huvi järgmised 
karistusseadustiku paragrahvid: § 151 (vaenu õhutamine), § 152 (võrdõiguslikkuse 
rikkumine), § 153 (diskrimineerimine pärilikkusriskide alusel), § 154 (usuvabaduse 
rikkumine) ja § 155  (usulisse ühendusse või erakonda astuma ja selle liikmeks 
olema sundimine). Kuid viimaste aastate praktikas leidsid nendest rakendust vaid 
vaenu õhutamise kohta käivad sätted.  
 
Enne ühinemist Euroopa Liiduga polnud Eestis üksikasjalikku diskrimineerimisvastast 
seadusandlust. 2000.a. oli Euroopa Liidus võetud vastu direktiiv, mis keelas rassi- ja 
etnilise päritolu/kuuluvuse  tunnuse alusel diskrimineerimise  pea kõikides avaliku elu 
valdkondades (nn rassi direktiiv). Teine samal aastal vastuvõetud direktiiv keelas 
usulise kuuluvuse, vanuse, puude ja seksuaalse orientatsiooni alusel 
diskrimineerimise tööturul. ELi liikmesriikide kandidaadid pidid viima direktiivide 
nõuded oma seadusandlusesse juba 1. maiks 2004. Direktiiv on Euroopa Liidu 
täitmiseks kohustuslik normatiivakt. Selle nõudeid tuli transponeerida  rahvusliku 
seadusandlusesse.  
 

                                                 
1  Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi otsus 3.aprillist 2002 asjas nr  3-4-1-2-02, p. 

17, avaldatud RT  III 2002, 11, 108. 
2  Riigikohtu üldkogu kohtuotsus 27. jaanuarist 2005 asjas nr  3-4-1-2-05, p. 40, avaldatud  RT III 

2005, 24, 248. 
3  Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi otsus 21. jaanuarist 2004 asjas nr 3-4-1-7-03, 

p. 39, avaldatud RT III 2004, 5, 45.  
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2004.a. mais jõustus Eestis soolise võrdõiguslikkuse seadus. Võrdse kohtlemise 
seadus jõustus 1.jaanuaril 2009. Eesti seadusandjal kulus  ligi viis aastat selleks, et 
kehtestada detailsed normid kaitsmaks diskrimineerimisest ELi direktiividega 
määratud  avaliku elu valdkondades.  
 
Võrdse kohtlemise seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest 
rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvi, usutunnistuse või veendumuste, 
vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel (§ 1 lg 1). Seadused kehtestavad 
üksikasjalikud diskrimineerimisvastased normid  era- ja avalikus valdkonnas.  Võrdse 
kohtlemise seadusse lülitatud otsese ja kaudse diskrimineerimise ja ahistamise 
mõisted (§ 3) on vastavates direktiivides sisalduvatega samahästi kui identsed.  
 
§ 3. Võrdse kohtlemise põhimõte ja diskrimineerimine 
(1) Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et ei esine diskrimineerimist käesoleva 
seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuse alusel. 
(2) Diskrimineerimine on otsene, kui käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud 
tunnuse alusel koheldakse ühte isikut halvemini kui on koheldud, koheldakse või 
võidakse kohelda teist isikut samalaadses olukorras. 
(3) Otsene diskrimineerimine on ka ahistamine, mis on käesoleva seaduse § 1 lõikes 
1 nimetatud tunnuse alusel isikule soovimatu käitumine, mille eesmärk või tegelik 
toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava 
või solvava õhkkonna loomine. 
(4) Diskrimineerimine on kaudne, kui näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava 
seab isikud käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuse alusel teistega 
võrreldes ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui sättel, kriteeriumil või 
taval on objektiivne õiguspärane eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid 
on asjakohased ja vajalikud. 
(5) Korraldust diskrimineerida isikuid ükskõik millise käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 
nimetatud tunnuse alusel peetakse diskrimineerimiseks. 
(6) Diskrimineerivaks peetakse ka sellist tegevust, kui isikut koheldakse teistest 
halvemini või talle kaasnevad negatiivsed tagajärjed seetõttu, et ta on esitanud 
kaebuse diskrimineerimise kohta või toetanud isikut, kes on esitanud sellise kaebuse. 
Võrdse kohtlemise seadus  
 
Selles osas, mis puudutab rassilist ja etnilist diskimineerimist, seaduse toimimisalaks 
on nagu tööhõive, kui ka sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustusteenused, sealhulgas sotsiaaltoetuste saamine; haridus; 
avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavus (§ 
2). Teistel alustel diskrimineerimise juhul kohaldatakse võrdse kohtlemise seadust 
vaid  tööhõive valdkonda puutuvalt (töö saamise, töötingimuste kehtestamine, 
korralduste andmine, töötasustamine, töölepingu lõpetamine, kutseõpe jt). 
 
Võrdse kohtlemise seadus ei pea diskrimineerimiseks  nn  olulise ja  määrava 
kutsenõude, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest kui 
nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne (§ 10). Lubatud on ka 
selliste meetmete rakendamine, mille eesmärk on vähendada või vältida vastava 
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grupi ebavõrdsust (“positiivsed meetmed”). Kuid jällegi sellised meetmed peavad 
olema proportsionaalsed taotletava eesmärgiga (§ 6).  
 
Vastavalt võrdse kohtlemise seaduse § 9 lg 1 seadus “ei piira selliste seadusega 
kooskõlas olevate meetmete rakendamist, mis on vajalikud avaliku korra ja 
julgeoleku tagamiseks, kuritegude ennetamiseks, tervise, teiste inimeste õiguste või 
vabaduste kaitseks”. Kuigi seadus teeb reservatsiooni selle kohta, et selliselt 
rakendatavad meetmed peavad olema proportsionaalsed taotletava eesmärgiga, 
säte on vastuolus rassi direktiivi nõuetega. Eesti seadus lubab  teha etnilisel või 
rassilisel tunnusel otsese diskrimineerimise üldisest keelust erandeid, samal ajal, kui 
direktiiv lubab neid  vaid olulise ja määrava kutsenõude olemasolul või positiivsete 
meetmete kontekstis.  
 
Võrdse kohtlemise seaduse alusel tehti parandusi ka avaliku teenistuse seaduses. 
Positiivsete muudatuste hulka tuleb arvata keeld ametnike diskrimineerimiseks soo, 
rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvi, usutunnistuse või veendumuste, 
vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, keeleoskuse, kaitseväeteenistuse kohustuse, 
perekonnaseisu, perekondlike kohustuste täitmise, sotsiaalse seisundi, teenistujate 
huvide esindamise või teenistujate ühingusse kuulumise tõttu (seega sätestab 
avaliku teenistuse seadus võimalikke diskrimineerimise aluseid tunduvalt  enam kui 
mõlemad direktiivid kokku). Diskrimineerimise juhtudel nende tunnuste alusel 
rakendatakse võrdse kohtlemise seadus. Küsimusitekitavate sätete hulka võib arvata 
avaliku teenistuse seaduse  § 36-1 lg 3: “Diskrimineerimiseks ei peeta erinevat 
kohtlemist keeleoskuse alusel, kui selline erinev kohtlemine on lubatud käesoleva 
seadusega või keeleseadusega”.  
 
Esimene laiaulatuslik kogu Eestit hõlmav ebavõrdse kohtlemise uuring viidi läbi alles 
2007. a. (sotsiaalministeeriumi tellimusel Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 
raames). Küsitluse (esinduslik valim 1208 inimest) viis läbi Turu-uuringute AS 2007.a. 
mais-juunis, st kohe pärast nõukogude sõduri monumendi teisaldamist Tõnismäelt. 
See võis aktualiseerida ja mõjutada mõningaid etnilisuse ja emakeelega  seotud 
uuringuküsimusi. Sellele vaatamata väitsid sotsioloogid,  et „…ei anna vastajate 
oletatav suur tundlikkus mõne teema suhtes iseenesest ka mingit põhjust väita, et 
vastused sisaldaksid väljamõeldisi või liialdusi.“4  47% respondentidest pidas 
diskrimineerimist Eesti ühiskonnas kas  tõsiseks või pigem tõsiseks probleemiks, 
49% ei  pidanud ebavõrdset kohtlemist tõsiseks  või üldse probleemiks ning 4% ei 
osanud küsimusele vastata.  Kõige sagedamini nimetati  tööd ebavõrdse kohtlemise 
valdkonnaks. Kõigist ebavõrdse kohtlemise juhtudest oli 57% vastajaist  isiklikult 
kogenud ebavõrdset kohtlemist just tööl. Eriti haavatavas seisundis  esineva 
ebavõrdsuse suhtes olid 18–29-aastased noored. Keskmisest kriitilisemad olid ka 
väga väikese ning keskmisest tunduvalt suurema sissetulekuga vastajad. Kõige 
sagedamini mainiti järgmisi diskrimineerimise ettekäändeid: riigikeele puudulik oskus, 

                                                 
4  M. Lagerspetz, K. Hinno, S. Joons, E. Rikmann, M. Sepp, T. Vallimäe. Isiku tunnuste või sotsiaalse 

positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. 
Uuringuraport. Tallinn, 2007. Lk. 15, avaldatud http://www.sm.ee. 

http://www.sm.ee/
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inimese minevik, puuded/terviseprobleemid või vanus, nendele järgnesid rahvus ja 
emakeel.5 
 
Tuntav osa vastajatest (42%) teatasid, et olid viimase kolme aasta jooksul ise olnud 
ebavõrdse kohtlemise ohvriteks. Ligi kolmandik küsitletuist märkis, et vastav 
kogemus oli ka nende sugulastel, sõpradel või tuttavatel. Enamus diskrimineerimise 
juhtumeid oli seotud töökohaga ja teenindussfääriga.  Isiklikult tunnetatud 
diskrimineerimise võimalike põhjuste seas nimetati reeglina  rahvust ja vanust.  
Järgnesid tutvusringkond (või selle puudumine), varanduslik seisund, riigikeele 
puudulik oskus ning puue või pikaajaline terviseprobleem.6  
 
Euroopa rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni (ECRI) neljas aruanne 
Eesti kohta avaldati 15.detsembril 2009.a. ECRI soovitab tungivalt Eesti 
ametivõimudel täiendavalt tugevdada võrdse kohtlemise seadust, keelustades muu 
hulgas keelel või kodakondsusel põhineva diskrimineerimise. ECRI soovitab, et 
kaitse diskrimineerimise vastu, mille aluseks on usk või muud veendumused, oleks 
laiendatud sotsiaalkaitsele, haridusele ja juurdepääsule ning kasutusvõimalusele 
avalikele kaupade ja teenuste osas. Samas ECRI soovitab, et Eesti ametivõimud 
astuks täiendavalt samme avalikkuse teavitamiseks võrdse kohtlemise seadusest ja 
võtaks meetmeid, mille eesmärgiks on eriti vähemusrühmade teadlikkuse tõstmine. 
ECRI  soovitab ka, et Eesti ametivõimud võtaks meetmeid kohtunike ja prokuröride  
täiendkoolituseks võrdse kohtlemise seaduse teemal ning et sama liiki koolitust 
pakutaks ka advokaatidele (art. 51-54). 
 
Võrdse kohtlemise seadus Riigi Teatajas (terviktekst):  
https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445 
 
4.2 Menetlus – diskrimineerimisvastase seadusandluse rikkumise 

vaidlustamise administratiivsed ja õiguslikud kanalid  
 
Diskrimineerimise ohver saab Eestis tugineda kriminaalmenetluse normidele (kui isik 
on kannatanud Karistusseadustikus sätestatud süütegude läbi), 
halduskohtumenetluse normidele (näiteks esitada kaebusi riigi- või omavalitsuse 
ametniku tegevuse peale) või tsiviilkohtuprotsessi normidele (näiteks moraalse kahju 
tekitamise korral). Peale selle saab ebavõrdse kohtlemise tõttu kannatanu esitada 
avalduse kohtueelse või kohtuvälise menetluse organeile, näiteks 
töövaidluskomisjonile või õiguskantslerile. Lihtsustatud korras  saavad isikud esitada 
ka vaiet ametniku tegevuse peale selle ülemusele (tavaliselt 10 päeva jooksul). 
 
Eesti õiguskantsler on võrdõiguslikkuse tagamise institutsioon. Juhul, kui 
diskrimineerijaks on avalik institutsioon, esineb õiguskantsler  ombudsmanina  kas 
kannatanu avalduse alusel või omal algatusel. Sellel juhul pole õiguskantsleri 
arvamusel õiguslikult siduvat jõudu. 

                                                 
5  Ibid. Lk. 143-144. 
6  Ibid. Lk. 144. 
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Kohtuvälise institutsioonina võib õiguskantsler menetleda eraõiguslike ja füüsiliste 
isikute poolt toimepandud diskrimineerimise juhte erilise lepitusmenetluse raames. 
Selle protseduuri eesmärk on  lepitada ebavõrdse kohtlemise ohvrit isikuga, kel on 
diskrimineerimise kahtlus  kas soo, rassi, rahvusliku (etnilise) kuuluvuse, nahavärvi, 
keele, päritolu, religiooni või uskumuste, poliitiliste või muude veendumuste, varalise 
või sotsiaalse seisundi, vanuse, puude, seksuaalse orientatsiooni ja teiste seaduses 
ettenähtud diskrimineerimise alustel. Lepitusmenetlust saab algatada ainult ohvri 
avalduse põhjal (kuid eeldatav diskrimineerija pole kohustatud selles osalema). 
Lepitusmenetluses osalenute kokkuleppe  täitmine on kohustuslik ning seda võib 
täitmisele pöörata kohtutäitur. Lepe võib sisaldada kompensatsiooni maksmist. Kui 
lepitusprotseduur on edutu, saab kannatanu pöörduda kohtusse. 
 
Võrdset kohtlemist jälgivad kodanikeühendused saavad  esinda õiguskantsleri büroo 
poolt läbiviidavas lepitusprotseduuris kannatanu esindajana. Seda võimalust on juba 
praktiliselt kasutatud. 
 
Täiendavat teavet saab internetist aadressil: http://www.oiguskantsler.ee. 
 
1. jaanuaril 2009 jõustunud võrdse kohtlemise seadus näeb ette, et peale 
õiguskantsleri luuakse lisaks veel üks diskrimineerimisega võitlev organ - soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (tegelikult laiendati juba olemasoleva 
soolise võrdõiguslikkuse voliniku pädevust). Voliniku kohustuseks on ka nõustamine 
ja abistamine isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel ja aruanded 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta. 
 
Peale selle esitab volinik ametliku arvamuse  selle kohta, kas konkreetses 
õigussuhtes on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet. Ta annab arvamusi isikute 
avalduste alusel või talle laekunud teabe põhjal omal algatusel. Volinik annab 
arvamuse avalduse esitanud isikule ja vajaduse korral isikule, kellel on õigustatud 
huvi jälgida võrdse kohtlemise nõuete täitmist. Arvamuse soovituste täitmine ei ole 
kohustuslik. 
 
Täiendavat teavet saab internetist aadressil: http://www.svv.ee. 
 
4.2.1 Töö- ja ametialane diskrimineerimine (kõik diskrimineerimise alused)  
 
Üksikasjalikke diskrimineerimisvastaseid sätteid on Eestis olemas nii avalikus kui ka 
erasektoris. Kannatanu saab pöörduda tsiviilkohtusse või kohtuvälise/eelse organi 
poole (õiguskantsler või töövaidluskomisjon); ametnik saab kasutada peamiselt 
halduskohut või õiguskantsleri ametkonda. Samuti on võimalik pöörduda soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole arvamuse saamiseks.   
 
Eestis saavad üksikisikud töövaidlustes sageli tuge ametiühingutelt (mitmed neist 
annavad oma liikmetele igakülgset õigusabi). Seega on igati asjakohane kaasata 
ametiühinguid diskrimineerimisvastasesse tegevusse töökohal. 
 

http://www.oiguskantsler.ee/
http://www.svv.ee/


 

 

19 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 
 

Võrdse kohtlemise seadus näeb ette diskrimineerimise korral tõendamiskohustuse 
jagamise kohtus.  Seaduse määratluse kohaselt peab „diskrimineerija“ andma  
selgitusi. Kui viimane aga keeldub seda tegemast, loetakse seda diskrimineerimise 
omaksvõtuks. NB! Nn jagatud tõendamiskohustust ei kohaldata õiguskantsleri 
lepitusmenetluses, halduskohtus ja kriminaalmenetluses. 
 
Vastavalt võrdse kohtlemise seadusele on praktiliselt kõik töösuhted kaitstud 
diskrimineerimisvastaste  sätetega. Kuna avaliku teenistuse seaduses on loetletud 
rohkem diskrimineerimise aluseid kui võrdse kohtlemise seaduses, on ametnike 
diskrimineerimisvastane kaitse märksa tõhusam keskmisest. 
 
Töölepingu alusel töötavad isikud ja tööotsijad saavad pöörduda 
töövaidluskomisjonide poole. Nende poolt langetatud otsused peavad põhinema 
seadusel ja olema motiveeritud. Kui töövaidluse osapool pole rahul komisjoni 
otsusega, võib ta pöörduda kohtusse, kes võib menetleda sedasama vaidlust. 
Töövaidluskomisjonis ei lahendata vaidlusi rahaliste nõuete üle, mis ületavad 10 000 
eurot. 
 
Eestis on praegu vähe kaebusi ebavõrdse kohtlemise kohta.  
 
4.2.2 Töö- ja ametiväline sfäär  - rass ja etniline päritolu 
 
Võrdse  kohtlemise seaduse toimimisalaks rassilise ja etnilise diskimineerimise 
valdkonnas on kõrvuti töösuhetega ka sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustusteenused, sealhulgas sotsiaaltoetuste saamine; haridus; 
avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavus. 
Õiguskaitse mehhanismid on samad, nagu tööhõive alal (vt 2.2.1). 
 
4.2.3 Tööalase ja töövälise diskrimineerimise kaebuste esitamise viisi valiku 

probleem 
 
Enne kui hakata konkreetse diskrimineerimisjuhtumiga tegelema, tuleks teil kui 
valitsusväliste organisatsioonide/ametiühingute esindajail vastata järgmistele 
küsimustele: 
 
1. Millist tulemust kaebuse esitaja soovib? 
2. Mis on kaebuse alus? Kas antud kaebuse arutamine kujuneb ühiskonnale 
tähenduslikuks sündmuseks? 
3. Kas kaebuse esitamisega on kiire? Kui palju aega varuks on? 
4. Kas kaebuse esitajale laienevad seaduses kehtestatud kriteeriumid? 
5. Milline on edu saavutamise tõenäosus? 
6. Kas on hädavajalik saada just juriidiliselt siduvat probleemilahendust?  
7. Kas on piisavalt tõendeid diskrimineerimisfakti tõestamiseks? 
8. Kas antud juhul on vajalik (äärmiselt soovitatav) professionaalse juristi osalus?  
9. Millised on õigusabi (sealhulgas tasuta) saamise võimalused? 
10. Kas ohvril on võimalik saada hüvitist?  



 

 

20 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 
 

11. Kas tööle ennistamine on võimalik ja soovitud (kui tegemist on tööalase 
diskrimineerimisega)?   
12. Kas kaebust võib kasutada meediakampaaniaks?  
13. Milline oleks mõju avalikule arvamusele, kui kasutada üht või teist 
õiguskaitsmisvahendit? 
14. Kas on võimalus kaebuse esitamiseks isikute grupi nimel?  
15. Võimalikud kulud ja väljaminekud ühtede või teiste õiguskaitsemehhanismide 
kasutamise korral.  
 
Oluline on arvestada, et sõltumata valitud menetlusvormist tuleb diskrimineerimise 
ohvril ja tema juristil mõelda sellele, kuidas diskrimineerimisfakti tõestada. Näiteks 
leida tunnistajaid, kes annaksid ütlusi – suuliselt või kirjalikult. Tuleb arvestada, et 
kohtumenetluses on arvukalt vormilisi nõudeid, mida tuleb hoolikalt järgida. Mõnikord 
juhtub, et kavatsedes lahendada küsimus kohtuväliselt, tuleb lõpuks siiski kohtusse 
pöörduda. Seepärast tuleb võimalust mööda suhtuda tõendite kogumisse nii, nagu 
neid tuleks esitada just kohtus. Kui olete saanud kirjalikud ütlused, laske need notaril 
kinnitada. Sama kehtib ka dokumentide koopiate kohta.  
 
Kui jutt käib õiguskantslerile kaebuse esitamisest eraisikute poolse diskrimineerimise 
kohta (lepitusmenetlus), siis võivad spetsialiseeritud vabaühendused osaleda ohvri 
esindajaina. Kui asi võib kohtuni jõuda, aga ohvril pole raha pädeva juristi 
palkamiseks, soovitage tal tingimata paluda riigilt tasuta õigusabi.  
 
Diskrimineerimisohver võib alati kohe kohtusse pöörduda. Ent selleks, et kiirendada 
ja lihtsustada ohvri jaoks tema õiguste kaitset, on Eesti seadusandja loonud 
mitmesuguseid kohtueelseid ja –väliseid menetlusviise. 
 
NB! Telefoninumbril 640 6000 antakse infot Tööinspektsiooni järelevalvatavate 
õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Infotelefonis vastab jurist 
töölepingut, töö  ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, samuti 
kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele. 
 
Tööalase ja töövälise diskrimineerimise kaebuste esitamise viisi valiku probleemi on 
käsitletud eespool põhjalikult. Skemaatiliselt on seda protsessi kujutatud järgmiselt: 
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Lisaks on võimalik pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 
poole arvamuse saamiseks.   
 
4.2.4 Millised on  tehnilised tingimused kõigi võimaluste kasutamiseks? 
 
Vastavalt individuaalse töövaidluse lahendamise seadusele võib töötaja pöörduda 
töövaidluskomisjoni või kohtusse  30 kalendripäeva jooksul (vallandamise korral), 
ning  nelja kuu jooksul kõigil teistel juhtudel (töötasu väljamaksmise küsimuses – 
kolme aasta jooksul). Ametnik võib esitada kaebuse tööandja vastu üldiste reeglite 
järgi 30 päeva jooksul.  
 
Kui isiku õigusi on diskrimineerimise tõttu rikutud, võib ta õigusi rikkunud isikult 
nõuda seaduses sätestatud alustel ja korras diskrimineerimise lõpetamist ning talle 
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist (sh rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju 
hüvitisena mõistlik rahasumma). Aga tuleb meeles pidada, et see nõue aegub ühe 
aasta jooksul arvates päevast, millal kannatanud isik kahju tekkimisest teada sai või 
pidi teada saama! 
 
Kohtute ajalised reeglid võivad olla erinevad. On aga tähtis teada, et tavaliselt  saab 
esitada kaebust halduskohtusse 30 päeva jooksul (nt kaebus haldusakti 
tühistamiseks või toimingu sooritamiseks kohustamiseks). 
 
Garanteeritud on, et õiguskantslerile saab avalik-õiguslikus valdkonnas  
diskrimineerimise kohta esitada avaldust ühe aasta jooksul  ja diskrimineerimise 
kohta eraõiguslike ja füüsiliste isikute poolt nelja kuu jooksul.   

OHVER 

ÕIGUS-
KANTSLER Töövaidlus-

komisjonid 
või muu 

kohtueelne (-
väline) menetlus 
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Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule pöördumise tähtaeg pole 
määratletud.  
 
4.2.5 Kuidas toetatakse ligipääsu erinevatele protseduuridele rahvuslikul 

tasandil ning mida on vaja ületamaks olemasolevaid barjääre? 
 
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on kohustatud abistama 
diskrimineerimise läbi kannatanuid. Vt http://www.svv.ee.  
 
Üldiselt võivad kõige vähem kaitstud sotsiaalsed grupid kogeda  kohtulikele ja   
kohtuvälistele organitele juurdepääsu raskusi, mis on tingitud: puudulikust 
informeeritusest, nõrgast seadusalasest teadlikkusest, ka rahvusvähemuste 
ebapiisavast riigikeele oskusest. Võimud osutavad nende probleemide 
lahendamiseks kvaliteetset õigusabi. Riikliku õigusabi taotlemise protseduur on 
piisavalt lihtne ning kogu vajalik teave on kättesaadav justiitsministeeriumi interneti 
kodulehel http://www.just.ee.  
 
Mõned Eesti valitsusvälised  organisatsioonid, näiteks Inimõiguste Teabekeskus ja 
TTÜ Inimõiguste Keskus, osutavad abi diskrimineerimise ohvritele. Vt 
http://www.lichr.ee, http://www.humanrights.ee.  
 
4.2.6  Diskrimineerimisvastase võitlusega tegelevad riigiorganid  
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub võrdse kohtlemise ning meeste ja 
naiste võrdsuse edendamine, sealhulgas selles valdkonnas tegevuste 
koordineerimine ning vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine 
sotsiaalministeeriumi haldusalasse.  
 
Lisaks sellele jälgib iga ministeerium Eestis oma valitsemisala piires võrdse 
kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teeb koostööd teiste isikute ja asutustega 
võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisel. Seega rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi 
ja nahavärvuse alusel diskrimineerimisega tegeleb kultuuriministeerium, 
usutunnistuse alusel diskrimineerimisega tegeleb siseministeerium ja 
sotsiaalministeerium tegeleb peamiselt vanuse, puude, seksuaalase sättumuse ja 
soo alusel diskrimineerimisega. 
 
Haridus- ja teadusasutused, muud koolitust korraldavad asutused ja isikud 
arvestavad õppesisu määramisel ja õppetöö korralduses vajadust edendada võrdse 
kohtlemise põhimõtet.  
 
Võrdõiguslikkusega tegelevad eriinstitutsioonid on õiguskantsler ja soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (vt eespool). 
 
 
 
 

http://www.svv.ee/
http://www.just.ee/
http://www.lichr.ee/
http://www.humanrights.ee/
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4.2.7  Diskrimineerimisvastane riigipoliitika   
 
Sotsiaalministeerium sai võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise küsimustes 
juhtivaks institutsiooniks alles jaanuaris 2009. Sellest hoolimata üritas 
sotsiaalministeerium tööturupoliitika eest vastutava institutsioonina kaardistada 
ebasoodsas olukorras olevate rahvastikurühmade tööturul kogetavaid probleeme. 
Seega oli väga oluliseks sammuks aruannete seeria koostamine ja avaldamine 
tööturu riskirühmade kohta. Puuetega inimeste huvides on rakendatud kasulikke 
meetmeid. Nt 2006. aasta jaanuaris jõustus uus tööturuteenuste- ja toetuste seadus. 
See tagas puudega töötutele spetsiaalsed teenused, et edendada nende töötamist 
ning võidelda ebavõrdse kohtlemisega, sealhulgas sobivate tööruumide- ja vahendite 
kohandamise teenuse osutamine. Kuigi tööturuteenuste ja –toetuste seadust ei 
võetud vastu eesmärgiga rakendada direktiive, on see loonud positiivse raamistiku 
puuetega inimeste vajadustega toimetulekuks Eestis.  
 
Eesti valitsus püüab edendada nooremate ja eakamate inimeste osalemist tööjõus ja 
nende juurdepääsu tööturule peamiselt üldise tööturupoliitika kaudu. Osa üldise 
tööturupoliitika norme on sõnastatud neutraalselt, kuid võivad nooremate ja 
eakamate elanike jaoks olla äärmiselt väärtuslikud. Nt on tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduses sätestatud nn palgatoetus. Riik maksab teatavate piirangutega kuue kuu 
jooksul 50% palgast isikutele, kes kuuluvad riskirühma. Nooremad ja eakamad 
võivad sellest õigusnormist kasu saada, sest nende jaoks on pikaajaline töötus 
märkimisväärne probleem.  
 
Riigi tasandil on äärmiselt tähtsad Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) eraldatavad 
vahendid. Suurim programm, mida ESF rahastab, on kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamise programm,  mille kaudu püütakse aktiivsete tööturu 
meetmete kaudu suurendada tööhõivet, edendades tööturuteenuste kättesaadavust 
ja kvaliteeti.  
 
Vt http://www.sm.ee. 
 
Mitte-eestlaste jaoks on kehv eesti keele oskus reaalseks takistuseks elukestvas 
õppes osalemisel ning seda eriti vanemate põlvkondade puhul. Sümptomaatiliselt 
pakub Eesti Töötukassa (varem Tööturuamet) eesti keele õpet ka tööturukoolituste 
raames. Viimastel aastatel on Euroopa Sotsiaalfondi kaudu kaasrahastatud mitmeid 
etnilistele mitte-eestlastele suunatud projekte.  
 
Eesti lõimumiskava 2008-2013 sisaldab mitut konkreetset meedet: avalikkuse 
teadlikkuse tõstmine ebavõrdsest kohtlemisest ja inimõigustest sellega seoses; 
ametnikkonna ettevalmistuse parandamine lõimumisprotsessi toetamiseks; 
informatsiooni kui avaliku teenuse kättesaadavamaks tegemine. Lõimumisepoliitika 
eest vastutab peamiselt kultuuriministeerium.  
 
Vt http://www.kultuuriministeerium.ee. 
 

http://www.sm.ee/
http://www.kultuuriministeerium.ee/
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4.3 Ühiskonnaelu eri aspektid 
 
Mõne diskrimineerimisvastase võitluse aspekti eripära Eestis on võimalik mõista vaid 
ajaloolist tausta arvestades. 1990te aastate alguses seondus inimõiguste teema 
üldiselt ja diskrimineerimise diskursus (spetsiifiliselt)  nii võimude kui ka enamuse 
eestlaste jaoks nn venekeelse elanikkonnaga, aga samuti ka mitme rahvusvahelise 
organisatsiooni (ja välisriikidest peamiselt Venemaa) poolt väljendatud kriitikaga. EL 
ja NATOga ühinemist taotlevad Eesti võimud tõrjusid igasugust nende poliitika 
aadressil tehtud kriitikat kui põhjendamatut. Paljude aastate jooksul olid 
diskrimineerimise teemalised arutelud äärmiselt politiseeritud. Näib, et kahjuks on 
paljude eestlaste jaoks diskrimineerimise teema mis tahes alusel siiani tabu. See on 
nähtav suhtumises ka „poliitiliselt neutraalsesse“ diskrimineerimisse (näiteks 
ebavõrdne kohtlemine soo alusel). Tervikuna on Eesti ühiskonnas diskrimineerimise 
alane teadlikkus madal. Selles olid küll  märgata mõned positiivsed nihked  vahetult 
enne astumist Euroopa Liitu. 
 
1. Rass ja etniline päritolu 
 
Eesti ühiskond on mitmerahvuslik. Vastavalt Statistikaameti andmebaasile, 2010. 
aasta 1. jaanuari seisuga oli Eesti rahvaarv 1 340 127: etnilised eestlased 
moodustasid sellest 68,8% ning etnilised venelased 25,6%. Teised suuremad 
rühmad olid ukrainlased, valgevenelased, soomlased, tatarlased, lätlased, poolakad 
jt. Samal aastal 16% elanikest ei omanud Eesti kodakondsust (peamiselt 
määratlemata kodakondsusega isikud ja Vene kodanikud).  
 
Vastavalt esimese laiaulatusliku “ebavõrdse kohtlemise” uuringu autoritele,  
„praeguses Eesti ühiskonnas kõige laialdasemalt diskrimineerimisena tajutavad 
teemad on mõnel moel kõik seotud rahvusküsimusega. Kuigi vastajad arvatavasti 
tõlgendavad ebavõrdse kohtlemisena ka selliseid kogemusi, mida Eesti praegused 
seadused ja poliitilised otsused ebavõrdseks kohtlemiseks ei tunnista ning kuigi 
nende tõlgendusi mõjutab rahvusega seotud küsimuste järsk uuesti politiseerumine 
Eesti ühiskonnas, on sellise arusaama olemasolu ikkagi kindel tõsiasi. Rahvusega 
seotud diskrimineerimist ei tunneta mitte ainult mittekodanikud, vaid paradoksaalselt 
kõige rohkem need Eesti kodanikud, kelle emakeel on vene keel. Kuna kodakondsus 
peaks tähendama inimese igatist täieõiguslikkust ühiskonnaliikmena, peaks Eesti 
venekeelsete elanike eeldatav poliitilise lõimumise edenemine tooma endaga kaasa 
ka suurema tähelepanu osutamise rahvuspõhist diskrimineerimist takistavatele 
meetmetele.“7 
 
2. Vanus 
 
Eesti on kogu Euroopas rahvastiku vananemise esirinnas. Aastatel 1990–2008 
suurenes eakate (65-aastaste ja vanemate) osakaal 11,6 %-lt 17,2 %-le, st peaaegu 
                                                 
7 M. Lagerspetz, K. Hinno, S. Joons, E. Rikmann, M. Sepp, T. Vallimäe. Isiku tunnuste või sotsiaalse 

positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. 
Uuringuraport. Tallinn, 2007. Lk. 150-151. 
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50 %. Kõnealune protsess oli palju kiirem välispäritolu inimeste seas (nende seas oli 
eakate ülekaal laste ees  suurem kui põliselanike seas). Kui sündimus jääb samale 
tasemele, on eakate osakaal Eestis 2050. aastaks 26%.8  
 
Eesti tööturul puutuvad ebavõrdse kohtlemisega kokku keskmisest sagedamini kõige 
vanemad ja kõige nooremad töötajad. Noorte seas on ka  töötuse tase 
traditsiooniliselt väga kõrge. 
 
3. Puuetega inimesed 
 
Viimase loenduse andmeil oli puuetega ja invaliidsusega inimeste arv 7,5% 
rahvastikust. Nende inimeste seas on ka kõrge töötuse määr. 2010. aastal said 
Eestis 82590 inimest töövõimetuspensioni. 
 
Eesti seadused sätestavad puuetega töötajate suhtes mõistliku kohanemise 
(abinõude rakendamise) reegleid. Samas näeb tööturu ja toetuste teenuste seadus 
ette eri teenuseid puuetega inimestele, kaasa arvatud töökoha ja töövahendite 
kohandamist puuetega töötajate jaoks. Niisuguseid teenuseid võidakse puudega 
inimestele osutada selleks, et ületada puudest tulenevaid takistusi ja siis, kui teiste 
teenuste osutamine (näiteks tööturu olukorrast teavitamine, töö saamise 
vahendamine, kutsekoolitus jms ) ei olnud alati efektiivsed. 
 
On kehtestatud teatud reeglid arvestamaks liikumispiirangutega inimeste, pimedate 
ja kurtide  vajadusi (normatiivid ja nõuded ühiskondlikele hoonetele, ühistranspordile 
ja liiklusele). Alates 2007.a märtsist kehtib keeleseaduse norm eesti viipekeele 
kasutamise kohta. Ometi pole  need meetmed alati piisavad lahendamaks puuetega 
inimeste kõiki probleeme. 
 
4. Religioon (usuline kuuluvus) 
 
Eesti ühiskond on küllalt ükskõikne religiooni suhtes, kuigi mitte-eestlased on 
eestlastest märksa  usklikumad. 2000.a loenduse andmeil  90% kõigist, kes järgisid 
mõnda usundit, olid kas luterlased või õigeusklikud. Judaiste ja moslemeid oli 
äärmiselt vähe, 6% pidasid end ateistideks. 
 
Mõnel usuvähemusel on olnud raskusi oma ühenduste registreerimiseks vastavalt 
seaduslikele normidele. Viimase ajal on need probleemid lahenenud. Eestis on väga 
vähe teada ususallimatuse või usuvihkamise juhtumitest. 
 
5. Seksuaalvähemused 
 
Eestis pole arvestust seksuaalvähemustesse kuuluvate inimeste arvu kohta.  
 

                                                 
8  Puur, A., Põldma, A., Rahvastiku vananemine demograafilises vaates, Sotsiaaltrendid 5, Eesti 

Statistika, Tallinn, 2010. 
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Avalikkuse tähelepanu on viimastel aastatel pälvinud peamiselt „gay pride“ 
paraadidel Tallinnas asetleidnus vahejuhtumid (vägivaldsed), ühes soost perede 
diskrimineerimine toetuste jagamisel ja ühesooliste abielude või partnerluse 
lubamine.  
 
LISAMATERJALID 
 
NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/43/EÜ, 
millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest 
või etnilisest päritolust 
29 juuni 2000 
 
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 13, 
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, 
võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, 
võttes arvesse regioonide komitee arvamust 
ning arvestades, et: 
 
1)  Euroopa Liidu leping tähistab uut etappi Euroopa rahvaste üha tihedama liidu 

loomises; 
2)  vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 6, on Euroopa Liit rajatud vabaduse, 

demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtetele, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele, ning austab põhiõigusi kui 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid, nagu need on tagatud inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga, ning nagu need tulenevad liikmesriikide 
ühesugustest riigiõiguslikest tavadest; 

3)  kõikide isikute võrdsus seaduse ees ja kaitse diskrimineerimise eest on 
inimõigus, mida tunnustatakse inimõiguste ülddeklaratsioonis, ÜRO 
konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, 
rahvusvahelises konventsioonis rassilise diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja ÜRO paktides kodaniku- ja poliitiliste õiguste ning 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kohta ning inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis, millele kõik liikmesriigid on alla kirjutanud; 

4)  on tähtis austada selliseid põhiõigusi ja -vabadusi, sealhulgas 
ühinemisvabadust. Kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumise 
kontekstis on tähtis kaitsta ka era- ja perekonnaelu ning nendega seotud 
toiminguid; 

5)  Euroopa Parlament on vastu võtnud mitu resolutsiooni rassismi vastu 
võitlemiseks Euroopa Liidus; 

6)  Euroopa Liit ei tunnista teooriaid, mis püüavad tõestada üksteisest erinevate 
inimrasside olemasolu. Käesolevas direktiivis käsitletud mõiste “rassiline 
päritolu” ei tähenda seesuguste teooriate tunnistamist; 
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7)  Euroopa Ülemkogu Tampere kohtumisel 15. ja 16. oktoobril 1999, kutsuti 
komisjoni niipea kui võimalik esitama ettepanekuid EÜ asutamislepingu artikli 
13 rakendamiseks, mis käsitleb rassismi ja ksenofoobia vastast võitlust; 

8)  Euroopa Ülemkogu Helsingi kohtumisel 10. ja 11. detsembril 1999 
heakskiidetud 2000. aasta tööhõivesuunistes rõhutatakse vajadust kehtestada 
niisugused tingimused, mis edendaksid sotsiaalset integratsiooni soodustava 
tööturu loomist, sätestades ühtse meetmete kogumi, mille eesmärgiks on 
võidelda niisuguste rühmade nagu etnilised vähemuste diskrimineerimise vastu; 

9)  rassilisest või etnilisest päritolust tingitud diskrimineerimine võib mõjuda 
kahjulikult EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisele, eelkõige seoses 
tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrge taseme saavutamisega, elatustaseme ja elu 
kvaliteedi parandamisega, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ning 
solidaarsusega. See võib kahjustada ka eesmärki kujundada Euroopa Liit 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevaks alaks; 

10)  1995. aasta detsembris esitas komisjon rassismi, ksenofoobiat ja antisemitismi 
käsitleva teatise; 

11)  15. juulil 1996 võttis nõukogu vastu ühismeetme 96/443/JHA (mis käsitleb 
võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu), mille kohaselt liikmesriigid kohustuvad 
hoolitsema selle eest, et toimuks tõhus õigusalane koostöö rassistlikul ja 
ksenofoobsel käitumisel põhinevate õigusrikkumiste küsimuses; 

12)  Demokraatliku ja tolerantse ühiskonna arengu tagamiseks, mis lubaks 
ühiskonnaelus osaleda kõikidel isikutel sõltumata nende rassilisest või etnilisest 
päritolust, peaks rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise suhtes 
võetavad erimeetmed ulatuma kaugemale, kui töö saamine ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemine ning jõudma niisugustesse valdkondadesse nagu 
haridus ja sotsiaalne kaitse, sealhulgas sotsiaalkindlustus ja tervishoid, 
sotsiaalsed soodustused ning kaupade ja teenuste kättesaadavus; 

13)  seetõttu tuleks kogu ühenduses keelata käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluv mis tahes otsene või kaudne diskrimineerimine rassilise või etnilise 
päritolu alusel. Diskrimineerimise keeld peaks kehtima ka kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kuid seda ei kohaldata kodakondsuse alusel vahetegemise 
suhtes ja see ei piira nende tingimuste kohaldamist, mis reguleerivad 
kolmandate riikide kodanike liikmesriikide territooriumile sissesõitu, seal 
viibimist ning töö ja ametikoha saamist; 

14)  rakendades võrdse kohtlemise põhimõtet, mis ei sõltu rassilisest või etnilisest 
päritolust, peaks ühendus vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 
kaotama ebavõrdsuse ning edendama meeste ja naiste võrdõiguslikkust, 
eelkõige seetõttu, et naised kannatavad tihti mitmekordse diskrimineerimise all; 

15)  otsest või kaudset diskrimineerimist eeldada lubavate faktide hindamine on 
vastavalt siseriiklikele õigusnormidele ja tavadele siseriiklike kohtute või muude 
pädevate asutuste ülesanne. Nendes normides võib eelkõige ette näha, et 
kaudset diskrimineerimist tuvastatakse mis tahes vahenditega, kaasa arvatud 
statistiline tõendusmaterjal; 

16)  on tähtis kaitsta kõiki füüsilisi isikuid rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva 
diskrimineerimise eest. Vajaduse korral ja kooskõlas siseriiklike traditsioonide ja 
tavadega, peaksid liikmesriigid ette nägema ka juriidiliste isikute kaitse, kui 
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need kannatavad oma liikmete rassilistest või etnilistest päritolust tingitud 
diskrimineerimise all; 

17)  diskrimineerimise keeld ei tohiks piirata niisuguste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist, mille eesmärgiks on ära hoida või heastada rassilise või etnilise 
päritoluga seotud halvemusi, mille all teatava rassilise või etnilise päritoluga 
isikute rühm on kannatanud, nende meetmetega võib lubada teatava rassilise 
või etnilise päritoluga isikute organisatsioone, kui nende peaeesmärk on 
kõnealuste isikute erivajaduste arvestamine; 

18)  väga piiratud asjaoludel võib erinev kohtlemine olla õigustatud siis, kui rassilise 
või etnilise päritoluga seotud omadus on oluliseks ja määravaks kutsenõudeks, 
tingimusel et eesmärk on põhjendatud ja nõue proportsionaalne. Nimetatud 
asjaolud tuleks lisada teabele, mille liikmesriigid edastavad komisjonile; 

19)  isikutele, keda on rassilise ja etnilise päritolu tõttu diskrimineeritud, tuleks 
tagada piisavad õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda õigus, kui liikmeriik nii määrab, esineda 
ohvri nimel menetlustes, piiramata siseriiklikke kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist; 

20)  võrdse kohtlemise põhimõtte tõhus rakendamine nõuab kannatanutele piisava 
õiguskaitse tagamist ohvristamise suhtes; 

21)  tõendamiskohustuse eeskirju tuleb kohandada siis, kui diskrimineerimisjuhtum 
on esmapilgul ilmne, ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks kohaldamiseks 
tuleb tõendamiskohustus panna tagasi kostjale, kui sellise diskrimineerimise 
kohta on esitatud tõendid; 

22) liikmesriigid ei pea kohaldama tõendamiskohustuse eeskirju menetluste suhtes, 
kus juhtumi asjaolusid peab uurima kohus või muu pädev organ. Osutatud 
menetlustes ei pea hageja tõendama asjaolusid, nende uurimine on kohtu või 
pädeva organi ülesanne; 

23)  liikmeriigid peaksid edendama dialoogi töösuhte poolte vahel ja valitsusväliste 
organisatsioonidega, et käsitletaks erinevaid diskrimineerimise vorme ja nende 
vastu võitlemist; 

24)  kaitse rassilisel või etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise eest tugevneks, 
kui igas liikmesriigis luuakse organ või organid, mille pädevuses on asjaomaste 
probleemide analüüsimine, võimalike lahenduste uurimine ja ohvritele 
konkreetse abi andmine; 

25)  käesoleva direktiiviga kehtestatakse miinimumnõuded, millega antakse 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või säilitada soodsamaid sätteid. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei või põhjendada liikmesriigis valitseva 
olukorra halvenemist; 

26)  liikmesriigid peaksid ette nägema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
sanktsioonid juhuks, kui käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi ei täideta; 

27)  liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi rakendamise kollektiivlepingute 
reguleerimisalasse kuuluvate sätete osas usaldada töösuhte pooltele nende 
ühise taotluse alusel, tingimusel et liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et igal ajal tagada käesoleva direktiiviga nõutud tulemused; 

28)  EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte järgi ei ole käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on kõikides 
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liikmesriikides ühtlaselt kõrge diskrimineerimisevastase kaitstuse tase, võimalik 
liikmesriikide tasandil piisaval määral saavutada ja seega on nimetatud 
eesmärk kavandatud meetmete ulatuslikkuse ja mõju tõttu paremini saavutatav 
ühenduse tasandil. Käesolev direktiiv ei lähe nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, 

 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI. 
 
I PEATÜKK 
ÜLDSÄTTED 
 
Artikkel 1 
Eesmärk 
Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada raamistik rassilise või etnilise päritolu 
alusel diskrimineerimise vastu võitlemiseks, et tagada võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamine liikmesriikides. 
 
Artikkel 2 
Diskrimineerimise mõiste 
1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab võrdse kohtlemise põhimõte, et ei 

esine otsest ega kaudset diskrimineerimist rassilise või etnilise päritolu alusel. 
2. Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) otseseks diskrimineerimiseks peetakse seda, kui ühte inimest koheldakse 
rassilise või etnilise päritolu tõttu halvemini, kui on koheldud, koheldakse 
või võidakse kohelda teist isikut samalaadses olukorras; 

b) kaudseks diskrimineerimiseks peetakse seda, kui ilmselt neutraalne säte, 
kriteerium või tava seab isikud rassilise või etnilise päritolu alusel teistega 
võrreldes ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui kõnealune 
säte, kriteerium või tava on objektiivselt põhjendatud õigustatud 
eesmärgiga ja selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja 
vajalikud. 

3. Ahistamist peetakse diskrimineerimiseks lõike 1 tähenduses, kui rassilise või 
etnilise päritoluga seotud soovimatu käitumise eemärk või selle tegelik toime on 
isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, alandava või solvava 
õhkkonna loomine. Selles kontekstis võib ahistamise mõiste määratleda 
vastavalt liikmesriikide siseriiklikule õigusele ja tavale. 

4. Korraldust diskrimineerida isikuid rassilise või etnilise päritolu alusel peetakse 
diskrimineerimiseks lõike 1 tähenduses. 

 
Artikkel 3 
Reguleerimisala 
1. Ühendusele antud volituste piires kohaldatakse käesolevat direktiivi kõikide 

isikute suhtes nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas avalik-õiguslike isikute 
suhtes, kui kõne all on: 
a) töö saamise, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja kutsealale 

pääsemise tingimused, sealhulgas valikukriteeriumid ja töölevõtu 
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tingimused mis tahes tegevusvaldkonnas ja kõigil ametiastmetel, kaasa 
arvatud ametialane edutamine; 

b) igasuguse ja igatasemelise kutsenõustamise, kutseõppe, täiendkutseõppe 
ja ümberõppe saamine, kaasa arvatud praktiliste töökogemuste saamine; 

c) töölevõtu- ja töötingimused, kaasa arvatud töölt vabastamine ja töötasu; 
d) kuulumine töötajate või tööandjate organisatsioonidesse või mis tahes 

organisatsioonidesse, mille liikmed tegelevad teatava kutsetööga, 
sealhulgas nende organisatsioonide antavad soodustused; 

e) sotsiaalkaitse, sealhulgas sotsiaalkindlustus ja tervishoid; 
f)   sotsiaaltoetused; 
g) haridus; 
h) avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste kättesaadavus, sealhulgas 

eluase. 
2. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu vahetegemine kodakondsuse 

alusel ning see ei piira kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute 
liikmesriikide territooriumile sissesõitu ning seal viibimist käsitlevate sätete ja 
tingimuste kohaldamist ega asjaomaste kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohtlemist vastavalt nende õiguslikule seisundile. 

 
Artikkel 4 
Olulised ja määravad kutsenõuded 
Olenemata artikli 2 lõigetest 1 ja 2, võivad liikmesriigid ette näha, et vahetegemist 
rassilise või etnilise päritoluga seotud omaduste alusel ei peeta diskrimineerimiseks, 
kui teatud kutsetegevuse laadi või selle konteksti tõttu on see omadus oluliseks ja 
määravaks kutsenõudeks, tingimusel et eesmärk on õigustatud ja nõue 
proportsionaalne. 
 
Artikkel 5 
Positiivne toimimisviis 
Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku tagamist, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast meetmeid, et ära 
hoida või heastada rassilise või etnilise päritoluga seotud halvemusi. 
 
Artikkel 6 
Miinimumnõuded 
1. Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada käesoleva kokkuleppe sätetest 

soodsamad võrdse kohtlemise põhimõtte kaitset käsitlevad sätted. 
2. Käesoleva direktiivi rakendamine ei õigusta liikmesriikide poolt eelnevalt 

tagatud diskrimineerimisvastase kaitstuse taseme alandamist käesoleva 
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas. 

 
II PEATÜKK 
ÕIGUSKAITSEVAHENDID JA OTSUSTE TÄITMINE 
 
Artikkel 7 
Õiguste kaitse 
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2. Liikmesriigid tagavad, et kõikidel isikutel, kes leiavad, et neid on võrdse 
kohtlemise põhimõtte eiramise tõttu õigusvastaselt koheldud, oleks võimalik 
kasutada haldus- või kohtumenetlust, kaasa arvatud lepitusmenetlust, kui see 
on asjakohane, käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise 
küsimuses isegi juhul, kui see töösuhe, millega väidetav diskrimineerimine 
kaasnes, on lõppenud. 

3. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, organisatsioonid või muud juriidilised isikud, 
kellel on kooskõlas siseriiklikus õiguses sätestatud kriteeriumidega õigustatud 
huvi käesoleva direktiivi sätete järgimise tagamiseks, võiksid kaebuse esitaja 
nõusolekul esineda tema nimel või tema toetuseks kohtu- ja/või 
haldusmenetluses, mis toimub käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste 
täitmise küsimuses. 

4. Lõiked 1 ja 2 ei piira niisuguste siseriiklike eeskirjade kohaldamist, millega 
kehtestatakse võrdse kohtlemise põhimõtte küsimuses menetluse algatamise 
tähtajad. 

 
Artikkel 8 
Tõendamiskohustus 
1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriikliku õigussüsteemiga vajalikud 

meetmed tagamaks, et kui isik, kes leiab, et ta on võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu kannatanud, esitab kohtule või muule pädevale 
asutusele asjaolud, mille põhjal võib eeldada, et on toimunud otsene või kaudne 
diskrimineerimine, peab kostja tõendama, et võrdse kohtlemise põhimõtet ei ole 
rikutud. 

2. Lõige 1 ei takista liikmesriikidel kehtestamast hagejale soodsamaid 
tõendamisreegleid. 

3. Lõiget 1 ei kohaldata kriminaalmenetluse suhtes. 
4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka menetluste suhtes, mis on ette nähtud artikli 7 

lõikega 2. 
5. Liikmesriigid ei pea kohaldama lõiget 1 menetluste suhtes, mille korral juhtumi 

asjaolude uurimine on kohtu või pädeva asutuse ülesanne. 
 
Artikkel 9 
Ohvristamine 
Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikus õigussüsteemis meetmed, mis on vajalikud, et 
kaitsta töötajaid mis tahes pahatahtliku kohtlemise või negatiivsete tagajärgede eest, 
mis on seotud kaebuse või menetlusega, mille eesmärk on tagada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgimine. 
 
Artikkel 10 
Teabelevi 
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted tehakse liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks. 
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Artikkel 11 
Sotsiaalne dialoog 
1. Liikmesriigid võtavad vastavalt siseriiklikele traditsioonidele ja tavadele 

asjakohased meetmed, et edendada sotsiaalset dialoogi töösuhte poolte vahel, 
mille eesmärgiks on toetada võrdset kohtlemist, kontrollides muu hulgas 
olukorda töökohas, koostades kollektiivlepinguid ja tegevusjuhendeid ning 
uurides ja vahetades kogemusi ja häid tavasid. 

2. Piiramata töösuhte poolte autonoomiat ning kui see on kooskõlas siseriiklike 
traditsioonide ja tavadega, ärgitavad liikmesriigid töösuhte pooli sõlmima 
nõuetekohasel tasemel kokkuleppeid, milles sätestatakse 
diskrimineerimisvastased eeskirjad artiklis 3 nimetatud valdkondades, mis 
kuuluvad kollektiivläbirääkimiste reguleerimisalasse. Kõnealused kokkulepped 
peavad vastama käesoleva direktiiviga kehtestatud miinimumnõuetele ja 
vastavatele siseriiklikele rakendusmeetmetele. 

 
Artikkel 12 
Dialoog valitsusväliste organisatsioonidega 
Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste valitsusväliste organisatsioonidega, kellel 
on kooskõlas siseriikliku õiguse või tavaga õigustatud huvi aidata võidelda rassilisest 
või etnilisest päritolust tingitud diskrimineerimise vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist. 
 
III PEATÜKK 
VÕRDSET KOHTLEMIST TOETAVAD ORGANID 
 
Artikkel 13 
1. Liikmesriigid määravad organi või organid, kelle ülesanne on edendada kõikide 

isikute võrdset, rassilisest või etnilisest päritolust tingitud diskrimineerimiseta 
kohtlemist. Need organid võivad moodustada osa asutustest, kelle ülesandeks 
on riiklikul tasandil tegelda inimõiguste kaitsega või üksikisiku õiguste kaitsega. 

2. Liikmesriigid tagavad, et nende organite pädevusse kuulub: 
- diskrimineerimise ohvritele sõltumatu abi osutamine diskrimineerimist 

käsitlevate kaebuste esitamisel, piiramata seejuures ohvrite ja artikli 7 
lõikes 2 sätestatud ühingute, organisatsioonide või muude juriidiliste 
isikute õigusi, 

- diskrimineerimist käsitleva sõltumatu uurimise korraldamine, 
- sõltumatute aruannete avaldamine ja soovituste esitamine seoses 

kõnealuse diskrimineerimise asjaoludega. 
 
IV PEATÜKK 
LÕPPSÄTTED 
 
Artikkel 14 
Järgimine 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada: 
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a) kõikide võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate õigusnormide 
tühistamine; 

b) kõikide võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus olevad sätete, mis sisalduvad 
kollektiivlepingutes, töölepingutes, ettevõtete sisekorraeeskirjades, tulundus- või 
mittetulundusühingute tegevust reguleerivates eeskirjades, vabakutseliste ning 
töötajate ja tööandjate organisatsioonide tegevust reguleerivates eeskirjades, 
kehtetuks tunnistamine või luba need kehtetuks tunnistada või neid muuta. 

 
Artikkel 15 
Sanktsioonid 
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende kohaldamise tagamiseks. 
Sanktsioonid, milleks võib olla ohvrile kahju hüvitamine, peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 
hiljemalt 19. juuliks 2003 ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest. 
 
Artikkel 16 
Rakendamine 
Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 19. 
juuliks 2003 või võivad käesoleva direktiivi rakendamise selles osas, mis kuulub 
kollektiivlepingute reguleerimisalasse, usaldada töösuhte pooltele nende ühise 
taotluse põhjal. Sel juhul tagab liikmesriik, et 19. juuliks 2003 on töösuhte pooled 
kokkuleppel kehtestanud vajalikud meetmed, kusjuures asjaomane liikmesriik peab 
võtma kõik vajalikud meetmed, mis võimaldavad tal igal ajal tagada käesoleva 
direktiiviga nõutud tulemused. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. 
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 
 
Artikkel 17 
Aruanne 
1. Liikmesriigid edastavad 19. juuliks 2005 ja seejärel iga viie aasta tagant 

komisjonile kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks koostada aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. 

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse korral arvesse Euroopa Rassismi ja 
Ksenofoobia Järelevalvekeskuse seisukohti, samuti töösuhte osapoolte ja 
asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide vaateid. Vastavalt soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõttele, peab selles aruandes muu 
hulgas sisalduma hinnang, kuidas võetud meetmed on mõjunud naistele ja 
meestele. Vastavalt saadud andmetele, võib see aruanne vajaduse korral 
sisaldada ettepanekuid käesoleva direktiivi läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks. 
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Artikkel 18 
Jõustumine 
Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval. 
 
Artikkel 19 
Adressaadid 
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 
Luxembourg, 29. juuni 2000 
Nõukogu nimel 
eesistuja M. Arcanjo 
 
NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/78/EÜ, 
millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel 
27. november 2000 
 
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 13, 
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, 
võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, 
võttes arvesse regioonide komitee arvamust 
ning arvestades, et: 
 
1)  vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 6 on Euroopa Liit rajatud vabaduse, 

demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtetele, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele, ning ta austab 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga tagatud ning 
liikmesriikide ühesugustest riigiõiguslikest tavadest tulenevad põhiõigusi kui 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid; 

2)  naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõte on fikseeritud olulistes ühenduse 
õigusaktides, eelkõige nõukogu 9. veebruari 1976. aasta direktiivis 76/207/EMÜ 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö 
saamise, kutseõppe ja edutamise ning töötingimustega; 

3)  rakendades võrdse kohtlemise põhimõtet, peaks ühendus vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 kaotama ebavõrdsuse ning edendama 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust eelkõige seetõttu, et naised kannatavad tihti 
mitmekordse diskrimineerimise all; 

4)  kõikide võrdsus seaduse ees ja kaitse diskrimineerimise eest on inimõigus, 
mida tunnustatakse inimõiguste ülddeklaratsioonis, ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, ÜRO paktides kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kohta 
ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonis, millele kõik 
liikmesriigid on alla kirjutanud. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
konventsiooniga nr 111 keelatakse diskrimineerimine töö saamise ja kutsealale 
pääsemise valdkonnas; 
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5)  on tähtis austada selliseid põhiõigusi ja -vabadusi. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
ühinemisvabadust, sealhulgas õigust moodustada koos teistega liite ning 
ühineda nendega oma huvide kaitseks; 

6)  ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta tunnistab igasuguse 
diskrimineerimise vastu võitlemise tähtsust, sealhulgas vajadust võtta 
asjakohaseid meetmeid vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalseks ja 
majanduslikuks integreerimiseks; 

7)  EÜ asutamislepingu üks eesmärke on liikmesriikide tööhõivepoliitika 
kooskõlastamine. Sel eesmärgil lülitati EÜ asutamislepingusse uus 
tööhõivepeatükk, et Euroopa kooskõlastatud tööhõivestrateegia arendamise 
abil soodustada eelkõige kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelise 
tööjõu väljakujunemist; 

8)  Euroopa Ülemkogu Helsingi kohtumisel 10. ja 11. detsembril 1999 
heakskiidetud 2000. aasta tööhõivesuunistes rõhutatakse vajadust edendada 
sotsiaalset integratsiooni soodustavat tööturgu, sätestades ühtse meetmete 
kogumi, mille eesmärgiks on võidelda teatavate rühmade, näiteks puuetega 
inimeste diskrimineerimise vastu. Suunistes rõhutatakse ka vajadust pöörata 
erilist tähelepanu vanemate töötajate toetamisele, et suurendada nende 
osalemist tööjõu hulgas; 

9)  töö saamine ja kutsealale pääsemine on kõikidele võrdsete võimaluste 
tagamisel otsustava tähtsusega, mis aitab oluliselt kaasa kodanike täielikule 
osalemisele majandus-, kultuuri- ja ühiskondlikus elus ning nende võimete 
rakendamisele; 

10)  29. juunil 2000 võttis nõukogu vastu direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust. 
Juba selle direktiiviga sätestatakse kaitse sellise diskrimineerimise vastu töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel; 

11)  usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest tingitud diskrimineerimine võib saada takistuseks EÜ 
asutamislepingu eesmärkide, eelkõige tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrge taseme, 
elatustaseme ja elu kvaliteedi parandamise, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, solidaarsuse ning isikute vaba liikumise saavutamisel; 

12)  seetõttu tuleks kogu ühenduses keelata käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluv mis tahes otsene või kaudne diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
Diskrimineerimise keeld peaks kehtima ka kolmandate riikide kodanike suhtes, 
kuid seda ei kohaldata kodakondsuse alusel toimuva erineva kohtlemise suhtes 
ja see ei piira nende tingimuste kohaldamist, mis reguleerivad kolmandate 
riikide kodanike sissesõitu liikmesriikide territooriumile, seal viibimist ning tööle 
ja kutsealale pääsemist; 

13)  käesolevat direktiivi ei kohaldata sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse kavade 
suhtes, millega antavaid soodustusi ei loeta tuluks selles tähenduses, mis 
mõistele on antud EÜ asutamislepingu artikli 141 kohaldamisel, ega ühegi riigi 
poolt eraldatud summa suhtes, mille eesmärk on tööle pääsemise 
võimaldamine või tööhõive säilitamine; 

14)  käesolev direktiiv ei piira pensioniiga sätestavaid siseriiklikke õigusnorme; 
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15)  otsest või kaudset diskrimineerimist eeldada lubavate faktide hindamine on 
vastavalt siseriiklikele õigusnormidele või tavadele siseriiklike kohtute või 
muude pädevate asutuste ülesanne. Nendes normides võib eelkõige ette näha, 
et kaudset diskrimineerimist tuvastatakse mis tahes vahenditega, kaasa arvatud 
statistiline tõendusmaterjal; 

16)  meetmete sätestamine puuetega inimeste vajaduste arvessevõtmiseks töökohal 
etendab tähtsat osa võitluses puude alusel diskrimineerimise vastu; 

17)  käesoleva direktiiviga ei nõuta sellise isiku palkamist, ametialast edutamist, tööl 
hoidmist või koolitust, kes ei ole pädev, võimeline või valmis täitma asjaomase 
töökohaga seotud olulisi ülesandeid või läbima vastavat koolitust, aga see ei 
piira kohustust võtta mõistlikke abinõusid puuetega inimeste arvessevõtmiseks; 

18)  eelkõige ei nõuta käesoleva direktiiviga, et relvajõud, politsei, vangla- või 
päästetalitused võtaksid tööle või hoiaksid tööl isikuid, kellel ei ole 
nõuetekohaseid võimeid, et täita ülesandeid, mida neilt võidakse nõuda seoses 
õigustatud eesmärgiga säilitada nende talituste toimevõime; 

19)  et liikmesriigid võiksid tagada oma relvajõudude lahinguvõime, ei tarvitse nad 
kohaldada käesoleva direktiivi puuet ja vanust käsitlevaid sätteid kõigi oma 
relvajõudude või nende osa suhtes. Nimetatud võimalust kasutavad liikmesriigid 
peavad määratlema kõnealuse erandi kohaldamisala; 

20)  tuleks sätestada asjakohased tõhusad ja konkreetsed meetmed, et kohandada 
puuetega inimeste vajadustele töökohad, näiteks tööruumid ja sisseseade, 
tööaja pikkus ja korraldus, ülesannete jaotus ning ette näha koolitusvõimalused 
või integreerimisvahendid; 

21)  et kindlaks teha, kas kõnealused meetmed osutuvad liiga koormavaks, tuleks 
eelkõige arvesse võtta rahalisi ja muid kulusid, organisatsiooni või ettevõtte 
suurust ja rahalisi vahendeid ning riikliku rahastamise või muu abi võimalust; 

22)  käesolev direktiiv ei piira siseriiklikke õigusnorme perekonnaseisu ning sellest 
sõltuvate soodustuste kohta; 

23)  väga piiratud asjaoludel võib erinev kohtlemine olla õigustatud siis, kui 
usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumusega 
seotud omadus kujutab endast olulist ja määravat kutsenõuet ja kui eesmärk on 
põhjendatud ning nõue sellega proportsionaalne. Nimetatud asjaolud tuleks 
lisada teabele, mille liikmesriigid edastavad komisjonile; 

24)  Euroopa Liit on Amsterdami lepingu lõppaktile lisatud deklaratsioonis nr 11 
kirikute ja mitteusuliste organisatsioonide staatuse kohta selgelt tunnistanud, et 
ta austab liikmesriikide siseriikliku õiguse kohaste kirikute ja usuühenduste või -
koguduste staatust ega piira seda ning austab võrdselt ka filosoofiliste ja 
mitteusuliste organisatsioonide staatust. Seda silmas pidades võivad 
liikmesriigid säilitada või ette näha erisätted sellealaseks tegevuseks vajalike 
oluliste, põhjendatud ja õigustatud kutsenõuete kohta; 

25)  vanuselise diskrimineerimise keelamisel on oluline osa tööhõivesuunistes 
kehtestatud eesmärkide täitmisel ja tööjõu mitmekesisuse soodustamisel. 
Teatavatel asjaoludel võib vanusega seotud eriline kohtlemine siiski olla 
õigustatud ja seetõttu on vaja erisätteid, mis vastavalt olukorrale liikmesriikides 
võivad erineda. On oluline vahet teha erilisel kohtlemisel, mis on põhjendatud 



 

 

37 

Teadlikkuse tõstmise seminarid kodanikuühiskonna organisatsioonidele mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse vallas 
 

eelkõige tööhõivepoliitika ning tööturu ja kutseõppe õigustatud eesmärkidega, 
või diskrimineerimisega, mis tuleb keelata; 

26)  diskrimineerimise keeld ei tohiks piirata niisuguste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist, mille eesmärgiks on ära hoida või heastada halvemusi, mille all 
teatava usutunnistuse või veendumuste, vanuse või seksuaalse sättumusega 
isikute rühm on kannatanud; nende meetmetega võib lubada teatava 
usutunnistuse või veendumuste, vanuse või seksuaalse sättumusega isikute 
organisatsioone, mille peaeesmärk on kõnealuste isikute erivajaduste 
arvestamine; 

27)  24. juuli 1986. aasta soovituses 86/379/EMÜ puuetega inimeste tööhõive kohta 
ühenduses kehtestas nõukogu suunised, milles tuuakse näiteid positiivsest 
toimimisviisist puuetega inimeste tööhõive ja koolituse edendamisel, ja 17. juuni 
1999. aasta resolutsioonis puuetega inimeste võrdsete tööhõivevõimaluste 
kohta kinnitas nõukogu, et erilist tähelepanu tuleb muu hulgas pöörata 
puuetega inimeste töölevõtmisele, nende töö säilitamisele, koolitusele ja 
eluaegsele õppimisele; 

28)  käesoleva direktiiviga sätestatakse miinimumnõuded, millega antakse 
liikmesriikidele võimalus kehtestada soodsamaid sätteid või säilitada need. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei või põhjendada liikmesriigis valitseva 
olukorra halvenemist; 

29)  isikutele, keda on usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineeritud, tuleks tagada piisavad 
õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks organisatsioonidele 
või juriidilistele isikutele anda õigus, kui liikmeriigid nii määravad, esineda 
menetlustes ohvri nimel või toetuseks, ilma et see piiraks siseriiklike kohtus 
esindamise ja kohtuliku kaitse menetlusnormide kohaldamist; 

30)  võrdse kohtlemise põhimõtte tõhus rakendamine nõuab kannatanutele piisava 
õiguskaitse tagamist ohvristamise suhtes; 

31)  tõendamiskohustuse eeskirju tuleb kohandada siis, kui diskrimineerimisjuhtum 
on esmapilgul ilmne, ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks kohaldamiseks 
tuleb tõendamiskohustus panna tagasi kostjale, kui sellise diskrimineerimise 
kohta on esitatud tõendid. Kostja ülesanne ei ole siiski tõendada, et hageja 
järgib teatavat usutunnistust või veendumusi, tal on teatav puue, vanus või 
seksuaalne sättumus; 

32)  liikmesriigid ei pea kohaldama tõendamiskohustuse eeskirju menetluste suhtes, 
kus juhtumi asjaolusid peab uurima kohus või muu pädev organ. Osutatud 
menetlustes ei pea hageja tõendama asjaolusid, mille uurimine on kohtu või 
pädeva organi ülesanne; 

33)  liikmeriigid peaksid edendama dialoogi töösuhte poolte vahel ja siseriiklike 
tavade raames valitsusväliste organisatsioonidega nii, et käsitletaks 
mitmesuguseid diskrimineerimise vorme töökohal ja nende vastu võitlemist; 

34)  Põhja-Iirimaa suuremate kogukondade vahel rahu ja leppimise edendamise 
vajaduse tõttu tuleb käesolevasse direktiivi võtta konkreetsed sätted; 

35)  liikmesriigid peaksid ette nägema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
sanktsioonid juhuks, kui käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi ei täideta; 
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36)  liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi rakendamise kollektiivlepinguid 
käsitlevate sätete osas usaldada töösuhte pooltele nende ühise taotluse põhjal, 
kui liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et igal juhul tagada käesoleva 
direktiiviga nõutud tulemused; 

37)  töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ühenduses ei ole võimalik saavutada 
piisaval määral võrdsust, mis on käesoleva direktiivi eesmärk, ja EÜ 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt on 
nimetatud eesmärk kavandatud meetmete ulatuslikkuse ja mõju tõttu paremini 
saavutatav ühenduse tasandil. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 

 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI. 
 
I PEATÜKK 
ÜLDSÄTTED 
 
Artikkel 1 
Eesmärk 
Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada üldine raamistik, et võidelda 
usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastu töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ning tagada 
liikmesriikides võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine. 
 
Artikkel 2 
Diskrimineerimise mõiste 
1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab “võrdse kohtlemise põhimõte”, et ei 

esine otsest ega kaudset diskrimineerimist ühelgi artiklis 1 nimetatud põhjusel. 
2. Lõike 1 kohaldamisel: 

a) peetakse otseseks diskrimineerimiseks seda, kui ükskõik millisel artiklis 1 
nimetatud põhjusel koheldakse ühte inimest halvemini, kui on koheldud, 
koheldakse või võidakse kohelda teist inimest samalaadses olukorras; 

b) peetakse kaudseks diskrimineerimiseks seda, kui väliselt neutraalne säte, 
kriteerium või tava seab konkreetse usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumusega isikud teistega võrreldes 
ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui: 

i) kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on objektiivselt põhjendatav õigustatud 
eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud 
või kui 

ii) teatava puudega inimeste puhul tööandja või iga isik või 
organisatsioon, kelle suhtes käesolev direktiiv kehtib, on vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele kohustatud võtma artiklis 5 sisalduvate 
põhimõtetega kooskõlas olevaid asjakohaseid meetmeid, et 
kõrvaldada sellisest sättest, kriteeriumist või tavast tulenevat 
halvemust. 

3. Ahistamist peetakse üheks diskrimineerimise vormiks lõike 1 tähenduses, kui 
mõne artiklis 1 nimetatud põhjusega seotud soovimatu käitumise eemärk või 
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selle tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, 
halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Selles kontekstis võib 
ahistamise mõiste määratleda vastavalt liikmesriikide siseriiklikele 
õigusnormidele ja tavadele. 

4. Korraldust diskrimineerida isikuid ükskõik millisel artiklis 1 nimetatud põhjusel 
peetakse diskrimineerimiseks lõike 1 tähenduses. 

5. Käesolev direktiiv ei piira siseriikliku õigusega sätestatud meetmeid, mis 
demokraatlikus ühiskonnas on vajalikud avaliku julgeoleku ja korra tagamiseks, 
kuritegude ennetamiseks, tervise ning teiste inimeste õiguste ja vabaduste 
kaitseks. 

 
Artikkel 3 
Reguleerimisala 
1. Ühendusele antud pädevuse piires kohaldatakse käesolevat direktiivi kõikide 

isikute suhtes nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas avalik-õiguslike isikute 
suhtes, kui kõne all on: 

c) tööle saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks või kutsealale pääsemise 
tingimused, sealhulgas valikukriteeriumid ja töölevõtu tingimused mis 
tahes tegevusvaldkonnas ja kõigil ametiastmetel, kaasa arvatud 
ametialane edutamine; 

d) igasuguse ja igatasemelise kutsenõustamise, kutseõppe, täiendkutseõppe 
ja ümberõppe saamine, kaasa arvatud praktiliste töökogemuste saamine; 

e) töö saamise ja töö tingimused, kaasa arvatud töölt vabastamine ja 
töötasu; 

f)   kuulumine töötajate või tööandjate organisatsioonidesse või muudesse 
organisatsioonidesse, mille liikmed tegelevad teatava kutsetööga, 
sealhulgas nende organisatsioonide antavad soodustused. 

3. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu erinev kohtlemine kodakondsuse 
alusel ning see ei piira nende sätete ja tingimuste kohaldamist, mis on seotud 
kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute sissesõiduga 
liikmesriikide territooriumile ning seal viibimisega, samuti kõnealuste kolmandate 
riikide kodanike või kodakondsuseta isikute kohtlemist vastavalt nende 
õiguslikule seisundile. 

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata mingite riigiabi- või samalaadsetest kavadest, 
kaasa arvatud riigi sotsiaalkindlustus- või sotsiaalkaitsekavadest tehtavate 
maksete suhtes. 

5. Liikmesriigid võivad sätestada, et selles osas, mis käesolev direktiiv on seotud 
puude ja vanuse alusel diskrimineerimisega, seda relvajõudude suhtes ei 
kohaldata. 

 
Artikkel 4 
Kutsenõuded 
1. Olenemata artikli 2 lõigetest 1 ja 2, võivad liikmesriigid ette näha, et erinevat 

kohtlemist ükskõik millise artiklis 1 nimetatud põhjusega seotud omaduse alusel 
ei peeta diskrimineerimiseks, kui see omadus on teatud kutsetegevuse laadi või 
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sellega liituvate tingimuste tõttu oluline ja määrav kutsenõue, tingimusel, et 
eesmärk on õigustatud ja nõue sellega proportsionaalne. 

2. Liikmesriigid võivad säilitada käesoleva direktiivi vastuvõtmise päeval jõus 
olevad siseriiklikud õigusaktid või kehtestada uusi õigusakte, mis sisaldavad 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise päeval kehtivaid siseriiklikke tavasid, mille 
kohaselt kutsetegevuse puhul kirikutes ja teistes usutunnistusel või 
veendumustel põhineva eetosega avalikes või eraorganisatsioonides ei peeta 
isiku erinevat kohtlemist tema diskrimineerimiseks usutunnistuse või 
veendumuste alusel, kui isiku usutunnistus või veendumus on nimetatud 
tegevuse laadi või sellega liituvate tingimuste tõttu oluline õigustatav ja 
põhjendatud, organisatsiooni eetost silmas pidav kutsenõue. Erineva 
kohtlemise rakendamisel võetakse arvesse liikmesriigi põhiseaduse sätteid ja 
põhimõtteid ning ühenduse õiguse üldisi põhimõtteid ning sellega ei tohiks 
õigustada diskrimineerimist mingil muul alusel. 

 
Kui käesoleva direktiivi muid sätteid järgitakse, ei piira see kirikute ja teiste 
usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega ning vastavalt riigi 
põhiseadusele ja õigusaktidele toimivate avalike või eraorganisatsioonide õigust 
nõuda nende heaks töötavatelt isikutelt tegutsemist heas usus ning lojaalsust 
organisatsiooni eetosele. 
 
Artikkel 5 
Mõistlikud abinõud puuetega inimeste arvessevõtmiseks 
Et tagada puuetega inimeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine, nähakse ette 
mõistlikud abinõud. See tähendab seda, et tööandjad võtavad asjakohaseid, 
konkreetsel juhul vajalikke meetmeid, et võimaldada puuetega inimesel tööle 
pääseda, töös osaleda või edeneda või saada koolitust, kui sellised meetmed ei 
põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suurt koormust. Kui asjaomase liikmesriigi 
invaliidsuspoliitika raames kohaldatavad meetmed on piisavalt heastavad, ei ole see 
koormus ebaproportsionaalselt suur. 
 
Artikkel 6 
Vanuse alusel erineva kohtlemise õigustatus 
1. Olenemata artikli 2 lõikest 2 võivad liikmesriigid ette näha, et erinevat kohtlemist 

vanuse alusel ei peeta diskrimineerimiseks, kui sellel on siseriikliku õigusega 
objektiivselt ja mõistlikult põhjendatud, tööhõivepoliitikat, tööturgu ja kutseõpet 
hõlmav õigustatud eesmärk ning kui selle eesmärgi saavutamise vahendid on 
asjakohased ja vajalikud. 

Selline erinev kohtlemine võib muu hulgas seisneda järgmises: 
a) tööle ja kutseõppele pääsemise, töö saamise ja kutsealale pääsemise 

ning töölt vabastamise ja palga eritingimuste kehtestamine noortele, 
vanematele töötajatele ja hooldamiskohustusi täitvatele isikutele, et 
edendada nende kutsealast integreerimist või tagada nende kaitse; 

b) vanuse, töökogemuse või teenistusalase vanemusega seotud tööle 
pääsemise või teatavate töösoodustuste miinimumtingimuste 
kehtestamine; 
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c) tööle võtmise vanuse ülempiiri kehtestamine kõnealuse ametikoha 
koolitusnõuete alusel või selleks, et pensionile jäämisele eelneks mõistlik 
tööstaaž. 

2. Olenemata artikli 2 lõikest 2 võivad liikmesriigid ette näha, et vanusepiiride 
kehtestamist kutsealaste sotsiaalkindlustuskavade pensioni- või 
invaliidsushüvitiste saamiseks, sealhulgas töötajatele või töötajate rühmadele 
või kategooriatele eri vanusepiiride kehtestamist nende kavade raames, ning 
vanusekategooriate kasutamist kindlustusstatistikas ei peeta vanuseliseks 
diskrimineerimiseks, kui sellest ei tulene soolist diskrimineerimist. 

 
Artikkel 7 
Positiivne toimimisviis 
1. Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku tagamist, ei takista võrdse 

kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast erimeetmeid 
ükskõik millise artiklis 1 nimetatud põhjusega seotud halvemuse ärahoidmiseks 
või heastamiseks. 

2. Puuetega inimeste osas ei piira võrdse kohtlemise põhimõte liikmesriikide 
õigust säilitada või vastu võtta tööl tervisekaitset ja ohutust käsitlevaid sätteid 
või kohaldada meetmeid, mille eesmärk on luua või säilitada norme või 
soodustusi, mis kaitsevad või edendavad puuetega inimeste töökeskkonda 
integreerimist. 

 
Artikkel 8 
Miinimumnõuded 
1. Liikmesriigid võivad kehtestada või säilitada käesoleva direktiivi sätetest 

soodsamad võrdse kohtlemise põhimõtet kaitsvad sätted. 
2. Käesoleva direktiivi rakendamine ei õigusta mingil juhul selle 

diskrimineerimisvastase kaitstuse taseme alandamist, mis käesoleva direktiiviga 
reguleeritavas valdkonnas oli liikmesriikides juba varem olemas. 

 
II peatükk 
 
ÕIGUSKAITSEVAHENDID JA OTSUSTE TÄITMINE 
 
Artikkel 9 
Õiguste kaitse 
1. Liikmesriigid tagavad, et igaühel, kes leiab, et teda on võrdse kohtlemise 

põhimõtte eiramise tõttu koheldud õigusvastaselt, oleks võimalik kasutada 
käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks ettenähtud haldus- või 
kohtumenetlust, kaasa arvatud lepitusmenetlust, isegi juhul, kui see töösuhe, 
millega väidetav diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud. 

2. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, organisatsioonid või juriidilised isikud, kellel 
kooskõlas siseriiklikus õiguses sätestatud kriteeriumidega on õigustatud huvi 
tagada käesoleva direktiivi sätete järgimine, võiksid kaebuse esitaja nõusolekul 
esineda tema nimel või toetuseks kohtu- ja/või haldusmenetluses, mis toimub 
käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks. 
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3. Lõiked 1 ja 2 ei piira selliste siseriiklike eeskirjade kohaldamist, millega 
kehtestatakse võrdse kohtlemise põhimõtte küsimuses menetluse algatamise 
tähtajad. 

 
Artikkel 10 
Tõendamiskohustus 
1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriikliku kohtusüsteemiga vajalikud 

meetmed tagamaks, et kui isik, kes leiab, et ta on võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu kannatanud, esitab kohtule või muule pädevale 
asutusele asjaolud, mille põhjal võib eeldada, et on toimunud otsene või kaudne 
diskrimineerimine, peab kostja tõendama, et võrdse kohtlemise põhimõtet ei ole 
rikutud. 

2. Lõige 1 ei takista liikmesriikidel kehtestamast hagejale soodsamaid 
tõendamisreegleid. 

3. Lõiget 1 ei kohaldata kriminaalmenetluse suhtes. 
4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka kohtumenetluste suhtes, mida on alustatud 

vastavalt artikli 9 lõikele 2. 
5. Liikmesriigid ei pea kohaldama lõiget 1 menetluste suhtes, mille korral juhtumi 

asjaolude uurimine on kohtu või pädeva asutuse ülesanne. 
 
Artikkel 11 
Ohvristamine 
Liikmesriigid rakendavad oma siseriiklikus õigussüsteemis meetmed, mis on 
vajalikud töötajate kaitsmiseks töölt vabastamise või muu pahatahtliku kohtlemise 
eest, kui see on tööandja vastutegevus ettevõttesisesele kaebusele või 
kohtumenetlusele, mille eesmärk on tagada võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine. 
 
Artikkel 12 
Teabelevi 
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud sätted ja selles 
valdkonnas juba kehtivad sätted tehakse liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil, näiteks töökohal, teatavaks. 
 
Artikkel 13 
Sotsiaalne dialoog 
1. Liikmesriigid võtavad vastavalt siseriiklikele traditsioonidele ja tavadele 

asjakohaseid meetmeid, et edendada töösuhte poolte vahel dialoogi, mille 
eesmärgiks on toetada võrdset kohtlemist, kontrollides muu hulgas olukorda 
töökohas, koostades kollektiivlepinguid ja tegevusjuhendeid ning uurides ja 
vahetades kogemusi ja häid tavasid. 

2. Piiramata töösuhte poolte autonoomiat ning kooskõlas siseriiklike traditsioonide 
ja tavadega, ärgitavad liikmesriigid töösuhte pooli sõlmima nõuetekohasel 
tasemel kokkuleppeid, milles sätestatakse diskrimineerimisvastased eeskirjad 
artiklis 3 nimetatud valdkondades, mis kuuluvad kollektiivläbirääkimiste 
reguleerimisalasse. Kõnealused kokkulepped peavad vastama käesoleva 
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direktiiviga kehtestatud miinimumnõuetele ja vastavatele siseriiklikele 
rakendusmeetmetele. 

Artikkel 14 
Dialoog valitsusväliste organisatsioonidega 
Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste valitsusväliste organisatsioonidega, kellel 
on kooskõlas siseriikliku õiguse või tavaga õigustatud huvi kaasa aidata võitlusele 
ükskõik millise artiklis 1 nimetatud põhjusest tingitud diskrimineerimise vastu, et 
edendada võrdse kohtlemise põhimõtte järgmist. 
 
III PEATÜKK 
ERISÄTTED 
 
Artikkel 15 
Põhja-Iirimaa 
1. Et arvesse võtta ühe suurema usukogukonna alaesindatust Põhja-Iirimaa 

politseiteenistuses, ei peeta Põhja-Iirimaa politsei- või abipersonali 
töölevõtmisel ilmnevat erinevat kohtlemist diskrimineerimiseks, kui see on 
lubatud siseriiklike õigusaktidega. 

2. Õpetajate võrdsete töövõimaluste säilitamiseks Põhja-Iirimaal ja selleks, et 
edendada sealsete suuremate usukogukondade vaheliste ajalooliste 
erimeelsuste lahendamist, ei kohaldata käesoleva direktiivi usutunnistust või 
veendumusi käsitlevaid sätteid Põhja-Iirimaal õpetajate töölevõtmise suhtes, kui 
see on lubatud siseriiklike õigusaktidega. 

 
IV PEATÜKK 
LÕPPSÄTTED 
 
Artikkel 16 
Järgimine 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada: 
 
a) kõikide võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate õigusnormide 

tühistamine; 
b) lepingutes või kollektiivlepingutes, ettevõtete sisekorraeeskirjades või 

vabakutseliste ning töötajate ja tööandjate organisatsioonide tegevust 
reguleerivates eeskirjades sisalduvate võrdse kohtlemise põhimõttega 
vastuolus olevate sätete kehtetuks tunnistamine või luba need kehtetuks 
tunnistada või neid muuta. 

 
Artikkel 17 
Sanktsioonid 
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende kohaldamine. 
Sanktsioonid, milleks võib olla ohvrile kahju hüvitamine, peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 
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hiljemalt 2. detsembriks 2003 ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest. 
 
Artikkel 18 
Rakendamine 
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu 
hiljemalt 2. detsembriks 2003 või võivad käesoleva direktiivi rakendamise selle 
kollektiivlepinguid käsitlevas osas usaldada töösuhte pooltele nende ühise taotluse 
põhjal. Sel juhul tagab liikmesriik, et hiljemalt 2. detsembriks 2003 on töösuhte 
pooled kokkuleppel kehtestanud vajalikud meetmed, kusjuures asjaomased 
liikmesriigid peavad võtma kõik vajalikud meetmed, mis võimaldavad neil igal ajal 
tagada käesoleva direktiiviga nõutud tulemused. Liikmesriigid teatavad sellest 
viivitamata komisjonile. 
 
Et arvesse võtta eritingimusi, võivad liikmesriigid pärast 2. detsembrit 2003 vajaduse 
korral saada kolmeaastase lisaaja, seega kokku kuus aastat, et rakendada 
käesoleva direktiivi vanuse ja puude alusel diskrimineerimist käsitlevaid sätteid. Sel 
juhul teatavad nad sellest viivitamata komisjonile. Liikmesriik, kes seda lisaaega 
kasutab, esitab igal aastal komisjonile aruande vanuse ja puude alusel 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks võetavate meetmete ja käesoleva direktiivi 
rakendamise edusammude kohta. Komisjon esitab igal aastal aruande nõukogule. 
 
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 
 
Artikkel 19 
Aruanne 
1. Liikmesriigid edastavad hiljemalt 2. detsembriks 2005 ja seejärel iga viie aasta 

tagant komisjonile kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koostada aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta. 

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse korral arvesse töösuhte poolte ja 
asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide seisukohti. Vastavalt soolise 
võrdõiguslikkuse igas eluvaldkonnas rakendamise põhimõttele (mainstreaming) 
peab selles aruandes muu hulgas sisalduma hinnang, kuidas võetud meetmed 
on mõjunud naistele ja meestele. Vastavalt saadud andmetele võib see 
aruanne vajaduse korral sisaldada ettepanekuid käesolev direktiiv läbi vaadata 
ja ajakohastada. 

 
Artikkel 20 
Jõustumine 
Käesoleva direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval. 
 
Artikkel 21 
Adressaadid 
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Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 
Brüssel, 27. november 2000 
Nõukogu nimel 
eesistuja 
É. Guigou 
 
Inimõigused Eestis 2008-2009, TTÜ õiguse instituudi inimõiguste keskuse 
aastaaruanne  (katkend) 
 
Võrdse kohtlemise seaduse vastuvõtmine  
VKS vastuvõtmine ei toimunud Riigikogus kiiresti ning ladusalt ning seda 
iseloomustab seaduse vastuvõtmisele eelnenud protsess. Nimelt on VKS seaduse 
eelnõu olnud Riigikogus menetlusel mitmeid kordi enne, kui seadus õnnestus vastus 
võtta. Esmakordselt esitati VKS eelnõu Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002 
istungile, kuid eelnõu menetlemine lõpetati teise lugemise katkestamisega. Uuesti 
algatati VKS seaduse eelnõu (67 SE) menetlus Riigikogus 5 aastat hiljem – alles 30. 
mail 2007. Algataja seletuskirjas VKS seaduse eelnõu algatamise vajalikkuse kohta 
on öeldud järgmist: 
 
“28. juunil 2006. a saatis Euroopa Komisjon (edaspidi komisjon) Eestile ametliku 
kirja, mis puudutab nõukogu 29. juuni 2000. a direktiivi 2000/43/EÜ (millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust), ülevõtmist. 3. jaanuaril 2007. aastal saatis komisjon Eestile ametliku kirja, 
mis puudutab nõukogu 27. novembri 2000. a direktiivi 2000/78/EÜ (millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel) ülevõtmist. Ametlikes kirjades leiab komisjon, et Eesti ei täida 
direktiividest 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ tulenevaid kohustusi.  
Ametlik kiri tähistab esimest formaalset sammu Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 226 järgses rikkumismenetluses. Kuna Euroopa Komisjon on alustanud 
rikkumismenetlusi, on vaja eelnõu võimalikult kiiresti menetleda.” 
Seega saab eelnõu algataja seletuskirjast otseselt järeldada, et peamine põhjus VKS 
menetlusse võtmisel on Euroopa Komisjoni poolt algatatud rikkumismenetlus.  
VKS eelnõu 2007. aastal algatatud menetlus 67 SE kestis peaaegu aasta ning 
kolmandale lugemisele Riigikogus jõuti alles mais 2008, kuid vajaliku toetuse 
puudumise tõttu Riigikogu täiskogus arvati see 7. mail 2008 menetlusest välja. 
Eesti Reformierakonna fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, 
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon otsustasid 8. mail 2008 uuesti samal kujul 
VKS eelnõu (262 SE III) algatada. Selle eelnõu kolmanda lugemiseni jõuti 23. 
oktoobril 2008 ning Riigikogu täiskogu otsustas selle tagasi lükata. 
6. novembril 2008 algatasid Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonid VKS uuesti samal kujul. VKS 
esimesel lugemisel 19. novembril 2008 oli Riigikogu kõnetoolis Eesti 
Reformierakonna fraktsiooni liige Väino Linde, kelle sõnavõtt kinnitas veelkord väidet, 
et VKS-i on eelkõige vaja Euroopa Komisjoni nõuete pärast: 
“Praeguse seisuga ei saa me öelda, et Eestis oleks olukord, kus ei võideldaks 
diskrimineerimise vastu, et meil ei oleks vastavaid sätteid. Vastupidi, meil on see 
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lausa Eesti Vabariigi põhiseaduses olemas. Eesti põhiseadus kaitseb 
diskrimineerimise eest. Aga nagu ma ütlesin, Euroopa Komisjoni seisukohalt sellest 
ei piisa, vaid nõutakse ikkagi eraldi seadust. Sellest tulenevalt on see seadus teile 
nüüd eelnõuna esitatud.” 
Samas sõnavõtus kordas Väino Linde seda mõtet ka teistkordselt: 
“Võib meenutada samasisulise seaduseelnõu üle-eelmist menetluse etappi siin 
Riigikogu saalis, kui meie hea kolleeg Urmas Reinsalu, esinedes IRL-fraktsiooni 
nimel, ütles, et IRL-ile ei ole seda seadust tegelikult tarvis. Ma palun vabandust, aga 
põhimõtteliselt selline seisukoht oli, ja ta selgitas, et seda seadust on tarvis eelkõige 
Euroopa Komisjonile ja just nimelt Eesti suhete jaoks Euroopa Liidus. Tegelikult olen 
ma sellel seisukohal isiklikult ka täna.” 
Seadusloojate selline rõhuasetus seaduse vajalikkusele seab kahtluse alla, kas 
seaduse loojad üldse mõistavad, et võrdse kohtlemise põhimõte jääks tähelepanuta 
teistele seadustele toetudes. Kõigist VKS eelnõude seletuskirjadest võib üheselt välja 
lugeda, et VKS-i on vaja Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi maine, mitte Eesti 
ühiskonna pärast. VKS-i vajalikkust Eesti maine pärast kinnitas Väino Linde ka 19. 
novembril 2008 oma sõnavõtus Riigikogus selliste sõnadega: 
“Kui me seaduseelnõu lähemal ajal seaduseks pöörame, siis juhtub üks hea asi, 
nimelt see, et enam ei liigu edasi see Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlus 
Eesti Vabariigi suhtes. See on see, mis peaks meil kõigil ... südame valutama 
panema. See ei jäta meie riigist head muljet.” 
VKS-i eelnõu eesmärki toetas ka õiguskantsler, kuid leidis samas, et eelnõu on 
pigem kooskõlas valdkondliku Euroopa Liidu õigusega kui Eesti Vabariigi 
põhiseadusega. Õiguskantsleri arvamuse VKS-i eelnõu kohta jättis Riigikogu 
arvestamata. Õiguskantsler osutas ka mitmetele puudustele VKS-i eelnõus, nagu 
see, et eelnõus nimetatud diskrimineerimistunnuste loetelu on problemaatiline 
põhiseadusest ning rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste valguses. 
Kantsler tegi ka ettepaneku muuta VKS-i eelnõu menetlusala avatuks, tagades kaitse 
kõigis ühiskonnaelu valdkondades ning sätestada ka seaduse mittekohaldamise 
erandid. Õiguskantsleri arvates oli problemaatiline ühe valdkonna õigusvaldkonda 
reguleerivate sätete killustatus erinevates õigusaktides. 
Riigikogu võttis lõpuks 55 poolthäälega võrdse kohtlemise seaduse eelnõu 11. 
detsembril 2008 seadusena vastu. 
 
ÜRO Rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee, Rassilise 
diskrimineerimise kõrvaldamise komitee lõppjäreldused: Eesti, 27. august 2010 
(katkend). Allikas: www.vm.ee  
 
18. Komitee on mures, et kohtutele ja muudele pädevatele asutustele ei ole 
aruandeperioodil peaaegu üldse esitatud kaebusi rassilise diskrimineerimise kohta, 
samas kui märkimisväärne protsent isikuid väitis oma igapäevases elus kogevat 
diskrimineerimist etnilise päritolu tõttu. Komitee märgib ühtlasi, et tundub, et 
konventsioonile on viidatud üksnes kohtuasjades, mis on seotud pensioni 
võimaldamisega sõjaveteranidele (konventsiooni 6. artikkel). 
 

http://www.vm.ee/
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Arvestades, et ükski riik ei ole rassilisest diskrimineerimisest vaba, soovitab komitee, 
et osalisriik tõendaks, et selline väike kaebuste arv ei ole tingitud ohvrite ebapiisavast 
teadlikkusest oma õiguste kohta, kartusest surveabinõude ees, piiratud 
juurdepääsust võimalikele mehhanismidele, usalduse puudumisest politsei ja 
õigusvõimude vastu ega võimude ebapiisavast tähelepanust või tundlikkusest 
rassilise diskrimineerimise suhtes. 
Tuletades meelde oma üldist soovitust nr 31 (2005) rassilise diskrimineerimise kohta 
kriminaalõigussüsteemi korraldamisel ja toimimisel, soovitab komitee osalisriigil 
vaadata üle ohvritele kättesaadavad vahendid õiguskaitse taotlemiseks, et veenduda 
nende tõhususes. Selles osas julgustab komitee osalisriiki kaaluma ka 
kokkuleppementeluse laiendamist rassilise diskrimineerimise juhtumitele, kui see on 
kohane. Ühtlasi soovitab komitee osalisriigil jätkata avalikkuse teadlikkuse tõstmist 
konventsioonist ja rassilise diskrimineerimise alastest karistusseadustiku sätetest. 
 
Komitee palub osalisriigil järgmises aruandes esitada ajakohane teave kaebustest 
rassilise diskrimineerimise juhtumite ja vastavate otsuste kohta, mis langetati 
karistus-, tsiviil- või halduskohtu menetluse tulemusel või riigi inimõiguste 
institutsiooni poolt, kaasa arvatud kompensatsiooni ja muude hüvituste kohta, mida 
ohvritele võimaldati. 
 
ÜRO Inimõiguste Komitee, Inimõiguste Komitee lõppjäreldused: Eesti, 28. juuli 
2010 (katkend). Allikas: www.vm.ee  
 
6. Tervitades küll naiste diskrimineerimisega võitleva soolise võrdõiguslikkuse 
seaduse vastu võtmist aastal 2004 ja võrdse kohtlemise seaduse vastu võtmist 
aastal 2008, tekitab Komiteele muret naiste diskimineerimise levik osalisriigis, eriti 
tööturul, kus naiste ja meeste palgavahe on ligikaudu 40 protsenti. Samuti on 
Komitee mures õiguskantsleri ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 
voliniku pädevuse kattuvuse pärast diskrimineerimiskaebustega tegelemisel, mis võib 
segada nimetatud institutsioonide efektiivsust soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. 
Ühtlasi on komitee mures soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 
kantseleile eraldatavate inimressursside ja rahaliste vahendite puuduse ning asjaolu 
pärast, et osalisriik ei ole veel moodustanud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu (pakti 
3. artikkel). 
 
Osalisriigil tuleks rakendada kohaseid meetmeid, et: 
 
(a)  tagada soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse 

efektiivne rakendamine, eriti seoses põhimõttega „võrdne palk võrdse töö eest“ 
naiste ja meeste puhul; 

(b)  organiseerida teadlikkust tõstvaid kampaaniaid, et juurida tööturult ja 
elanikkonna hulgast välja soolised stereotüübid;  

(c)  tagada õiguskantslerile ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 
volinikule esitatavate kaebuste süsteemi efektiivsus, täpsustades nende 
ülesandeid; 

http://www.vm.ee/
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(d)  suurendada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei töö 
efektiivsust, eraldades neile piisavalt inimressursse ja rahalisi vahendeid, ja 

(e)  moodustada soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, nagu on sätestatud soolise 
võrdõiguslikkuse seaduses. 

 
Vt lisateavet:  
 
Eesti aruanded rahvusvahelistele organisatsioonidele konventsioonide täitmise kohta  
http://www.vm.ee/?q=node/10128  
 
Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat  
 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DBECAE6E-D010-49DE-B5BA-
029C01B2C697/0/EST_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf  
 
Võrdse kohtlemise seadus. Käsiraamat 
 
http://www.erinevusrikastab.ee/files/VKS_2012.pdf  
 

http://www.vm.ee/?q=node/10128
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DBECAE6E-D010-49DE-B5BA-029C01B2C697/0/EST_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DBECAE6E-D010-49DE-B5BA-029C01B2C697/0/EST_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
http://www.erinevusrikastab.ee/files/VKS_2012.pdf
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5 Koolitusmoodulid 
 
Lisateave seotud õppekäsiraamatu moodulitega  
 
5.1 Teabe kogumine  
 
Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse §-le 44, "igaühel on õigus vabalt saada 
üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni". Avaliku teabe seadus tagab 
üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus.  
Teabevaldaja on kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale teabele 
seaduses sätestatud korras. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 
viie tööpäeva jooksul. 
 
Märgukirjade ja selgitustaotluste menetlemist reguleerib  sama nimetusega seadus. 
Märgukirjas teeb isik ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või 
valdkonna arengu kujundamiseks või annab adressaadile teavet. Selgitustaotluses 
isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses 
oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine või ta taotleb selgituse andmist. 
Üldjuhul märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. 
 
 Ebavõrdse kohtlemise tõendeid EL-s kogutakse ka vastava statistika abil. Eesti 
oludes on peamine usaldusväärse ja objektiivse statistika allikas Statistikaamet,  mis 
pakub infoteenust keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra 
ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja 
meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, 
konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Aasta-aastalt on kasvanud 
elektrooniliselt avaldatava statistika hulk. Valminud statistika avaldatakse kõigepealt 
statistika andmebaasis. Laiemat avalikkust huvitavale statistilisele infole juhib 
Statistikaamet tähelepanu pressiteadetega. 
 
Vt http://www.stat.ee. 
 
Sotsiaalministeerium, teised riigiorganid ja teaduslikud asutused jätkavad 
sotsiaalseid uuringuid, et tõsta esile ohustatud sotsiaalsete rühmade olukorda. 
 
Vt http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid.html  
http://www.meis.ee/raamatukogu 
 
NB! Delikaatsete isikuandmete töötlemist reguleerivad ranged õigusnormid. 
Delikaatsed isikuandmed on nt usulisi veendumusi ja etnilist päritolu ja rassilist 
kuuluvust kirjeldavad andmed, andmed terviseseisundi või puude kohta, andmed 
seksuaalelu kohta jt.  
 
Vt lisateavet: http://www.aki.ee. 

http://www.stat.ee/
http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid.html
http://www.meis.ee/raamatukogu
http://www.aki.ee/
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5.2 Meedia 
 
Tänapäeval on meedia arvatavasti kõige võimsam avaliku arvamuse  ja üldise 
teadlikkuse kujundamise vahend. Koostöö meediaga on seetõttu põhimõttelise 
tähtsusega ja kodanikeühenduste/ametiühingute  prioriteediks peab olema 
ajakirjanike leidmine, kellega töötatakse koos. Tuleb pühendada palju aega ja jõudu, 
et valmistada ette pressiteateid ja ärgitada meediat kajastama võrdsuse ja 
inimõiguste probleeme. 
 
Eestis ei ole meedia alal kehtestatud eriseadusi. 
 
Eesti Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, mis koosneb 
kaheksast liikmest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu ühe 
esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu volituste lõppemiseni. Neli asjatundjat 
nimetatakse Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate 
hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.  Rahvusringhäälingu nõukogu  
üldtelefon:  6284100.  
 
Tuletame meelde, et vaenu õhutamine etnilisel, usulisel jne pinnal on keelatud (sh 
meedias) karistusseadustiku §-ga 151. Kahjuks § 151 rakendamine on piiratud vaid 
juhtudega, kui õigusvastaste tegudega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või 
varale. Seega kriminaalõigust ei saa nüüd rakendada meedias “vihkamise keele” 
(hate speech) kasutamise puhul, kui see ei ole toonud kaasa tõsiseid tagajärgi. 
 
Reklaam (sh meedias) ei tohi sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist rahvuse, 
rassi, vanuse, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega muu 
veendumuse tõttu, samuti varalise, sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu. 
Reklaami suhtes ülalmainitud nõuete järgimise üle teostab järelevalvet  peamiselt 
Tarbijakaitseamet (http://www.tka.riik.ee). 
 
Eestis tegutsev ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ Pressinõukogu pakub 
lugejatele ja vaatlejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid 
lahendusi. Tegu on laiapõhjalise koguga, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on 
kaasatud isikud meediavälistest sektoritest. Pressinõukogu arutab kaebusi, mis 
laekuvad lugejatelt ajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. Võrreldes kohtuga on 
Pressinõukogu menetlus kiire ja tasuta. Pressinõukogu loodi 2002. a Eesti 
Ajalehtede Liidu poolt (liidu liikmeskonda kuulub 40 Eestis ilmuvat väljaannet). 
Pressinõukoguga on ühinenud lisaks Eesti Ajalehtede Liidu lehtedele Delfi, 
Rahvusringhääling, Kanal 2, raadio Kuku ja TV3. Kaebuste lahendamisel  lähtuvad 
nõukogu liikmed heast ajakirjandustavast, sealhulgas Eesti ajakirjanduseetika 
koodeksist. Nt vastavalt koodeksi §-le 4.3, "ei sobi rõhutada rahvust, rassi, 
religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust." 
 
Täiendavat teavet saab internetist aadressil: 
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html. 
 

http://www.tka.riik.ee/
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html
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5.3 Huvikaitse (advocacy)  
 
Kodanikeühendused ja ametiühingud saavad korraldada poliitilise kampaaniaid või 
osaleda üldistes kampaaniates oma sõnumiga, nõudes näiteks uut / paremat 
diskrimineerimisvastast seadusandlust või olemasolevate  seaduste laiemat 
rakendamist teiste ühiskonna rühmade kaitseks. Kampaaniad on suunatud poliitikute, 
kohaliku võimu ja teiste otsustajate mõjutamisele. Tuleb informeerida ministreid, 
riigikogulasi või teisi vastutajaid; ühendused saavad oma vaateid teha laiemalt 
teatavaks üleskutsete ja pöördumiste või seaduseelnõude esitamisega. 
 
Riigi- ja munitsipaalorganite kontaktid: http://www.eesti.ee. 
 
Avalik arvamus on mõjukas jõud, ka kampaaniaid tuleb algatada avalikult. 
Kampaaniate eesmärk on avalikkuse teavitamine ja avaliku arvamuse mõjutamine. 
Viimane on eriti oluline, sest kui publik jääb ükskõikseks, pole kampaanial suurt 
mõtet. Kui avalikkus ei  mõista  diskrimineerimist õiguste rikkumisena, vaevalt teevad 
seda ka poliitikud.  
 
Diskrimineerimisvastasesse võitlusse võib kaasata rohkem pooldajaid miitingute, 
pikettide jms abil. Avaliku koosoleku teade tuleb esitada hiljemalt kaks tundi enne 
koosoleku läbiviimist. Ööpäevaringselt on võimalik avaliku koosoleku läbiviimisest 
teatada elektrooniliselt, saates kirja kohaliku prefektuuri meiliaadressile või vahetult 
koostada paberkandjal politseiasutuses asutuse tööpäeva ajal. Elektroonse 
sidevahendi teel esitatud teade peab olema digitaalse allkirjaga. 
 
Täiendavat teavet saab internetist aadressil: http://www.politsei.ee. 
 
Näidis: 2010. aastal arutas Eesti Ametiühingute Keskliit  aktiivselt pensioniea tõstmist 
ja saatis riigikogu fraktsioonidele asjakohase pöördumise: 
http://www.eakl.ee/failid/faf15461798d2b3dca70e428310eedc1.pdf. 
 
5.4 Partnerlus suhted/koostöö 
 
Peamised valitsusvälised organisatsioonid, mis tegelevad diskrimineerimise 
temaatikaga: 
 
Nimetus, diskrimineerimise alused, internetiaadress 
 
• Eesti Ametiühingute Keskliit   - kõik - www.ealk.ee 
• Eesti Gei Noored (EGN) – seksuaalne sättumus – www.egn.ee  
• Eesti Inimõiguste Keskus – kõik, eriti sugu ja seksuaalne sättumus – 

www.humanrights.ee  
• Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) – vanus – www.enl.ee   
• Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – vanus - www.eakad.ee  
• Eesti Puuetega Inimeste Koda – puue – www.epikoda.ee 
• ENAR-Estonia - rass, rahvus 

http://www.eesti.ee/
http://www.politsei.ee/
http://www.eakl.ee/failid/faf15461798d2b3dca70e428310eedc1.pdf
http://www.ealk.ee/
http://www.egn.ee/
http://www.humanrights.ee/
http://www.enl.ee/
http://www.eakad.ee/
http://www.epikoda.ee/
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• Inimõiguste Instituut – kõik (täpsustamata) – www.eihr.ee 
• Inimõiguste Teabekeskus (LICHR) – kõik, eriti rahvus, rass, keel – www.lichr.ee  
• Lastekaitse Liit – vanus – www.lastekaitseliit.ee  
• Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing (SEKÜ) – seksuaalne sättumus - 

http://seky.hmsx.info  
 

Mittetulundusühingu (sh liidu, katuseorganisatsiooni) loomine on väga lihtne. Seda 
reguleerib mittetulundusühingute seadus. Tuleb meeles pidada, et 
mittetulundusühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse 
kaudu tulu saamine. 
 
Mittetulundusühingu (MTÜ) võivad asutada vähemalt kaks (füüsilised ja/või 
juriidilised) isikut, kes sõlmivad asutamislepingu. Selle  sõlmimisega kinnitatakse 
selle lisana ka mittetulundusühingu põhikiri. MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või 
juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele (peabki olema 
vähemalt kaks liiget). Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus 
võivad osaleda kõik MTÜ liikmed. Mittetulundusühingul peab olema juhatus, mis 
seda juhib ja esindab ja mis korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt 
raamatupidamise seadusele. 
 
Vabaühenduste liidu EMSL koolitused vabaühendustele: http://www.ngo.ee/node/91. 
 
5.5 Seire (monitooring) 
 
Diskrimineerimisvastase tegevuse mõte seisneb mitte ainult ohvritele abi osutamises, 
kuid ka võimaluses teostada seire.  Kuid siin tekib teist laadi probleem. 2007.a. 
detsembrist jõustus Eestis uus isikuandmete kaitse seadus, mis piirab selliste 
andmete kogumist. Seda tuleb kindlasti arvestada. Nagu eelpool mainitud, 
delikaatsete isikuandmete töötlemist reguleerivad ranged õigusnormid. Delikaatsed 
isikuandmed on nt usulisi veendumusi ja etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust 
kirjeldavad andmed, andmed terviseseisundi või puude kohta, andmed seksuaalelu 
kohta jt.  
 
Vt http://www.aki.ee. 
 
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik avaldab hiljemalt järgmise 
aasta 31. maiks oma veebilehel ülevaate enda ja kantselei eelmise aasta tegevusest 
Vt  http://www.svv.ee/index.php?id=475  
 
Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule oma tegevuse ülevaate (sh tegevus 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisel). 
 
Vt http://oiguskantsler.ee/et/aasta-tegevuse-ulevaated. 
 
 
 

http://www.eihr.ee/
http://seky.hmsx.info/
http://www.ngo.ee/node/91
http://www.aki.ee/
http://www.svv.ee/index.php?id=475
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5.6 Hea tava lepped või käitumiskoodeksid  
 
Hea tava lepped on reegleid, mis kirjeldavad normaalseks peetavat käitumist, nt 
ametnike ja kodanike või firma töötajate või töötajate ja klientide vahel. Sünonüümid: 
eetikakoodeks, aukoodeks. 
 
Eestis on kasutusel Eesti ajakirjanduseetika koodeks, Avaliku teenistuse 
eetikakoodeks, Finantsinspektsiooni eetikakoodeks, Eesti kohtuniku eetikakoodeks, 
Arhivaari eetikakoodeks, Kodanikeühenduste eetikakoodeks, Eesti Advokatuuri 
eetikakoodeks, Eesti kohtutäiturite eetikakoodeks jt. 
 
Nt vastavalt Eesti advokatuuri eetikakoodeksi §-le 14, „advokaat on kohustatud 
ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel, samuti ülesande täitmisel või 
ülesande täitmisest loobumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt, sõltumata 
kodakondsusest, rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, keelest, päritolust, 
usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest ja 
sotsiaalsest seisundist või muudest sarnastest asjaoludest.“  Eesti Arstside Liidus 
vastuvõetud Eesti arstieetika koodeksi kohaselt, suhtub arst kõikidesse 
patsientidesse võrdselt, „usulised, rahvuslikud, sotsiaalsed ja poliitilised tegurid ei 
tohi arsti tema kohustuste täitmisel mõjutada“ (§ 1 lg 3).  
 
Vt lisateavet: http://www.eetika.ee. 
Vt Eetikakoodeksite käsiraamat: http://www.eetikakeskus.ut.ee/253250.  
 
Õiguskantsler kontrollib, et avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei 
rikuks oma tegevuses ja inimesega suhtlemisel hea halduse tava.  
Vt http://oiguskantsler.ee/et/pohioiguste-kaitse. 
 
5.7 Teeseldud olukord (testimine) 
 
Lääne- ja Ida-Euroopa riikides on välja töötatud mitu testimise  metoodikat, mis 
kergendavad diskrimineerimise tõestamisprotsessi. Prantsusmaal ja Austrias laieneb 
nõndanimetatud kontrollimiste kasutamine.  Näiteks osalevad eelnevalt kokku 
leppinud enamuse ja vähemuse esindaja, kellel on ühesugune haridustase ja 
ühesugune töökogemus, mingil ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursil. Ühte 
kutsutakse intervjuule, aga teist mitte, see annab kohtule tõsist mõtlemisainest 
konkreetse ettevõtte personaliotsingu praktika üle. 
 
Eesti kohus saaks tunnistada testimise (testing) metoodikat. Samas, meie seadused 
pole siin selged ja Eestis pole veel olnud samalaadseid kohtuprotsesse.   
 
Vt lisateavet:  
http://egam-eu.blogspot.fr/2012/05/press-release-european-testing-night-by.html. 
 

http://www.eetika.ee/
http://www.eetikakeskus.ut.ee/253250
http://oiguskantsler.ee/et/pohioiguste-kaitse
http://egam-eu.blogspot.fr/2012/05/press-release-european-testing-night-by.html
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