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Naised ettevõtluses



ÜRO Naisettevõtluse päev
19. november

• 2020 #ChooseWomen virtual conference 
käsitleb palju naistele olulisi teemasid:

• Investeerigem naistesse! Toetagem naisi − et 
naised saaksid näidata teed

• Tehkem omavahel rohkem koostööd. Olulised 
on mentorid 

• Rohkem tähelepanu naistele tehnoloogias

• Naisettevõtjad võitlemas pandeemilise 
tervisekriisiga



Naiste ettevõtluse päev
Women’s Entrepreneurship Day (WEDO) 

• Naiste ettevõtluspäev on liikumine, mis tegelikult 
tegutseb aasta läbi globaalselt naisi äris toetades. 
WED sütitab naisjuhte, innovaatoreid ja ettevõtjaid 
algatama idufirmasid, juhtima majanduse kasvu ja 
edendama kogukondi 

• Seda päeva tähistatakse rahvusvaheliselt vähemalt 
144 maal ja 65 ülikoolis/kolledžis. Missiooniks on 
võimestada naisi kogu maalimas olema  muutuste 
katalüsaatoriteks ja tuua vaesusest välja 250 
miljonit tütarlast üle maailma



Ettevõtlus 2020

• Euroopa Liidu ettevõtluspoliitika raamistikus 
Ettevõtlus 2020 (Entrepreneurship 2020), mis 
lõpeb ju sel aastal, peetakse naisettevõtluse 
edendamist väga oluliseks. Naiste vähene 
osalus ettevõtluses on probleem, mille 
sihipärasele arendamisele ja toetamisele tuleb 
erinevate meetmete abil suuremat tähelepanu 
pöörata

• Vt. Ettevõtlus 2020, goo.gl/huuIUb



Kuidas peamiselt?

• Võtmetähtsusega on naiste ettevõtluse 
edendamisel 

– riiklike strateegiate koostamine

– soolises lõikes ettevõtlusalase statistika 
kogumine

– finantseerimisvõimaluste parandamine

– mentorprogrammide ning naisettevõtjate 
koostöövõrgustike loomine ja toetamine



Naiste initsiatiiv naisettevõtluse meetmete lisamiseks  
Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020 strateegia 

kujundamisse sündis aruteludes

Vt. http://www.enut.ee/naisettevotlus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus koos MTÜde võrgustikuga ja Mainori 
ettevõtluskõrgkooliga naiste ettevõtluse konverents 2017, 2018, 2019

• Arutelu naisettevõtluse toetamiseks strateegia 2020 meetmetes, mai  
2015

• Ümarlaud „Naisettevõtlus jätkusuutlikuks – naisettevõtluse edendamine“, 
mai 2014 

• Paneeldiskussioon „Naisettevõtlus jätkusuutlikuks – naisettevõtluse 
edendamine ja kasvustrateegiad” ENUT kevadkonverentsil, aprill 2013 

• Euroopa Komisjoni Naisettevõtluse konverents Tallinnas, oktoober 2012 

• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ümarlaud koos EASi 
esindajatega, november 2011 

http://www.enut.ee/naisettevotlus


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  
(ENUT, www.enut.ee)

ENUT on mittetulundusühing, mis on pühendunud 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise 
inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis 
ühiskonnaelu valdkondades

ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel 
baseeruv kodanikuühiskond, milles ENUTil on oluline
roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate 
ühenduste ja erasektori ühendamisel 
võrdõiguslikkuse tagamiseks


