
 
1 ENUT Uudiskiri   II 2013 

 

 Uudised  
   II 2013 
 

 

 ENUT on inimõiguste eest seisvate organisatsioonide ümarlaua aktiivne liige 

 Inimõiguste nädala raames toimunud üritused 

 Seminar “Töö ja pereelu ühitamise võimalikkusest” 13. detsembril Tartus 

 Eesti leidlikud naised võistlesid Stockholmis 

 Ümarlaud “Koostöö MTÜde ja soolise võrdõiguslikkuse riiklike struktuuride vahel – 

ühiste eesmärkide nimel” 

 

                 

ENUT on inimõiguste eest seisvate organisatsioonide ümarlaua  
aktiivne liige 

ENUT võttis ümarlaua liikmesorganisatsioonid vastu 12. novembril. Enne ümarlaua arutelu 
algust pidas TLÜ rektor Tiit Land, kes oli just allkirjastanud ENUTiga koostöö jätkamise 
lepingu, lühikese kõne inimõiguste olukorrast Eestis. 

Sellel kogunemisel arutati läbi ja kooskõlastati 2013. aasta Inimõiguste nädala korraldamine.  

10. detsember on rahvusvaheline inimõiguste päev – just sel kuupäeval 1948. aastal võttis 
ÜRO peaassamblee vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni. Eesti vabaühendused tähistasid 
tänavu 65 aasta möödumist deklaratsiooni vastuvõtmisest erinevate inimõigustele 
pühendatud üritustega. Kokku plaaniti läbi viia 10 üritust, millest ka ENUT oli osa võtma 
kutsutud. 

Arutati ühise uudislehe väljaandmise vajadust ja võimalusi. 

 Uudislehed ümarlaua organisatsioonides: 

 Eesti Pagulasabi info on kodulehel ja Facebookis, uudiskirja ei ole; 

 Inimõiguste Keskusel on iga kuu 3. kolmapäeval uudiskiri – iga toimunud üritus ja 
tegevus saab kajastatud. Vabakanal.ee-s on meil raadiosaade erinevatel teemadel. 
Saab kuulata igal ajal – vajab veel täiustamist. Kommunikatsioon peab toimuma 
mitme kanali kaudu;  

 Lastekaitse Liidul on ajakiri, Internet, Facebook, list, uudistelehte pole; 
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 Patsientide Esindusühing: uudiskirja pole, koduleht puudulik, sest inimressursse 
vähe. Aeg-ajalt antakse välja voldikuid. Facebook; 

 ENUTil on uudiskiri „ENUTi Uudised“ (keskeltläbi kaks korda aastas) ning 
akadeemiline nais- ja meesuurimuslik ajakiri Ariadne Lõng (üks kord aastas). Lisaks 
nendele avaldab ENUT projektide raames ka teisi temaatilisi väljaandeid või 
uudiskirju. Uudised on jooksvalt kodulehel ja Facebookis. 

Kuigi võrgustiku liikmetel väga palju uudistelehti pole, otsustati lähiajal mitte hakata välja 
andma Inimõiguste ümarlaua uudiskirja. See nõuaks palju tööd ja koordineerimist, hea oleks 
seda välja anda ka inglise keeles. Kokkuvõttes muutuks kõik liiga mahukaks ja pole praegu 
jõukohane. 

 

 

Inimõiguste nädala raames toimunud üritused 

3. detsember – Rahvusvahelise Puuetega Inimeste päeva tähistamine. Puuetega Inimeste 
Koda 

6.–8.detsember – Hollandi Tallinna saatkond koostöös Digitaalõiguste Instituudi ning 
Garage48-ga viis läbi ürituse Hackathon, koos sellele eelneva arutelu ning järgneva 
konverentsiga – DiploHack 2013 Tallinn. 

8. detsember – Inimõiguste noortepäev pagulasteemal ( Riigikogu inimõiguste rühma, 
Inimõiguste Instituudi, SA UNITAS ja Avatud Vabariigi koostöö). 

9. detsember – Eesti Pagulasabi heategevusüritus Estonia Talveaias, kus esitleti Eestis 
elavate pagulaste probleeme ja koguti annetusi Tartu pagulaskeskuse jaoks. 

9. detsember – Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni [http://iom.ee](IOM) Eesti 
esinduse uusimmigrantide teemaline foorumteatri töötuba 
[https://www.facebook.com/events/486512938135891/?ref=22] Jõhvi kontserdimaja 
seminariruumis. 

10. detsember – Inimõiguste Instituudi inimõiguste aastakonverents, mille teemaks 
"Inimõigused ja ühinemisvajadus". Teemasid, millest juttu, vaata 
http://www.eihr.ee/aastakonverents/konverents-2013. (Üritus kutsetega) 

10. detsember – Koostöös Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni 
[http://iom.ee/](IOM) Eesti esindusega maailma pressifoto mitmekordse võitja, Espen 
Rasmusseni paguluseteemalise fotonäituse avamine 
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=499593750139296&set=a.250227151742625.
52219.158900100875331&type=1&theater] Jõhvi kontserdimaja kohvikus „Mozart“. 
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11. detsember – Avatud Eesti Fondi arutelu Vene inimõigusaktivistide Artemi Troitski ja 
Konstantin Baranoviga sarjas "Venemaa hääled" ning filmi- ja vestlusõhtu Transnistriast, kus 
esilinastus dokumentaalfilm "Fortress" ja said sõna Transnistria kodanikuaktivistid. 

12. detsember – Inimõiguste Instituudi näituse "Inimõigustest nõukogude ühiskonnas" 
avamine Eesti Rahvusraamatukogus. 

13. detsember – Eesti LGBT Ühingu pressihommik Tallinnas inimõiguste olukorrast 
Venemaal Sotši olümpiamängude valguses http://www.lgbt.ee/aruteluhommikusook. 

13. detsember – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ja Tartu Ülikooli uurimisgrupi 
seminar "Pere- ja tööelu ühitamise võimalikkusest" Tartus (Lossi 36-306 
(http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=482) 

 

 

Seminar "Töö ja pereelu ühitamise võimalikkusest" 13. detsembril Tartus 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) ja Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika 
instituut korraldasid seminari töö ja pereelu ühildamisest. Seminari ettekanded põhinesid 
samale teemale pühendatud ja järgmisel kevadel ilmuva ajakirja Ariadne Lõng erinumbri 
artiklitel. 

Seminar toimus reedel, 13. detsembril Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna majas 
(Lossi 36). 

Seminari juhatasid sisse Ariadne Lõnga peatoimetaja Eve Annuk ja ENUTi juhatuse esinaine 
Reet Laja.  Järgnesid ettekanded teadlaste poolt: Mare Ainsaar „Sündimus ja töö ja pereelu 
ühitamise hirmud“, Ave Roots „Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest 
emade poolt kasutatava lastehoiu tüübi seos nende tööhõive ja sissetulekuga“; Karin Jõers-
Türn, Kairi Kasearu „Teismeliste osalemine kodutöödes – kuivõrd on tüdrukutel suurem 
vastutus?“, Kairi Kasearu „Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele“,   
Andu Rämmer „Muutused Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes“. 

Nii ettekanded kui ka arutelu ja kokkuvõte päevast olid sisutihedad ja pakkusid huvi 
suurearvulisele osalejaskonnale. 

 

 

 

http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=482
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Eesti leidlikud naised võistlesid Stockholmis 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse naisettevõtlusvõrgustiku liiget MTÜ QUIN-Estoniat 
saatis Stockholmis edu. Stockholmis toimunut tutvustas Anne-Mari Rannamäe, MTÜ 
QUIN-Estonia eestvedaja. 

27.–28.11.2013 toimus Rootsis Stockholmi Tehnikamuuseumis Euroopa Liidu naisleiutajate 
järjekordne konverents ja leiutiste konkurss EU-WIIN 2013 (4th Bi-Annual International 
European Women Inventors & Innovators Network Exhibition, Conference & Award 
Ceremony), mille läbivaks teemaks oli toodete ja teenuste innovatsioon ning nende oluline 
mõju majanduskasvule ja sotsiaalsele olukorrale Euroopas. 

Eestist osales EU-WIIN 2013 konkursil oma töödega 4 naist:  

Epp Songisepp (Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) – silobakter E-98;Viive 
Rosenberg (EVIKA) – taimede geenipanga loomine ning selle kui toiduvaru kaitsmine ja 
kasutamine; Marita Lumi – kannelseelik Saia do Harpa; ettevõtja-tekstiilidisainer Liivi 
Leppik– 3D kivikangas. 

Nominente oli kokku ligi 70 Euroopa Liidu 12 riigist. Lisaks osales konkursi rahvusvahelises 
kategoorias naisleiutajaid Nigeeriast, Egiptusest, Malaisiast, Ghanast ja Bangladeshist. 
Peapreemia (plaatina auhinna) vääriliseks ja Euroopa parimaks naisleiutajaks 2013 tunnistati 
rootslanna Ylvä Ryngebo „X-ray protection – the MID way“ eest. 

Eestlastest said oma leiutiste eest eripreemia Viive Rosenberg, Epp Songisepp ja Marita 
Lumi. Silmapaistva loomingulisuse eest sai auhinna Liivi Leppik. 

Nagu eelnevast näha, olid Eesti naisleiutajate tööd kõrgetasemelised ja neid ka hinnati 
vääriliselt. 

Konverentsil esinejate hulgas olid Rootsi võrdõiguslikkuse ja hariduse aseminister proua 
Maria Harnholm, Nigeeria välisminister proua Viola A. Onwuliri, European Commission DG 
Innovation &Research esindaja härra Giuseppe Ruotolo, UK saatkonnast Rootsis Trade 
&Investment direktor proua Jenny Gardner, Rootsi Leiutajate Liidu president härra Orjan 
Strandberg jt. 
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Ümarlaud “Koostöö MTÜde ja soolise võrdõiguslikkuse riiklike  
struktuuride vahel – ühiste eesmärkide nimel” 

Ümarlaud toimus 29. augustil Tallinna Ülikoolis. 

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna plaane 2013. aasta II poolaastaks ja 
aastateks 2014–2020 tutvustas osakonna juhataja Liina Kanter. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper andis ülevaate 
planeeritud tegevusest 2013. aasta II poolaastaks ja tutvustas Norra finantsmehhanismi 
eeldefineeritud projekti tegevusi  

Tutvustati kolme analüüsi: 

1. Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020. Liivi Pehk ja Eda Müürsepp 
 

2. Ettepanekud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 täiendamiseks – 
eesmärgiga aidata kaasa naisettevõtjate osakaalu suurendamisele ettevõtluses. Reet 
Laja, Anne-Mari Rannamäe, Margo Orupõld 
 

3. Ettepanekud Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 rakendusplaani aastateks 
2013–2014 eelnõusse jt dokumentide analüüs. Reet Laja 

 

Eelnimetatud plaanide ja analüüside põhjal valmistatakse ette ENUTi projektitaotlus 
hasartmängumaksu nõukogule. Analüüse hakatakse tutvustama ENUTi võrgustikele. 

 

 

 

 

 

 

 

 


