
 

 



2 
 

 

I. Sissejuhatus 3 

II. Ülevaade vähemuste inimõigustega seotud kavadest ja strateegiatest 

(algatustest), mida praegu arendatakse või rakendatakse Euroopas ja projekti 

partnerriikides 4 

Bulgaaria 5 

Hispaania 8 

Eesti 10 

Itaalia 13 

III. Teooriast praktikasse 16 

IV. Poliitilised soovitused 20 

V. Tulevikuplaanid kõikidel osapoolte tasanditel 24 

Poliitiliste strateegiate planeerimine (kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 

tasemel) 24 

Noorteorganisatsioonid ja noorsootöötajad 28 

Euroopa Komisjon ja teised ELi nõuandeorganid 33 

VI. Järeldused 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse 

agentuur Erasmus+ programmist.  

Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa 

Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni 

kasutamise eest.  



3 
 

I. Sissejuhatus 

Sõjad, poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus on viimastel aastatel hoogustanud sisserännet 

Euroopasse. Migratsioonilaine tõttu on vähemusrühmadesse kuuluvad inimesed jäänud 

vaesemaks, neil on vähem võimu, mõjukust ja võimalusi oma probleemide lahendamiseks 

kui rahvastiku enamusel. Kahjuks on tõusulainel ka poliitilise populismi areng. Sellises 

olukorras on kõige enam ohustatud diskrimineerimisest ja fanatismist just vähemustaustaga 

noored. See tingib vajaduse inimõiguste alase hariduse tõhustamiseks, et ennetada 

diskrimineerimist, luua võimalusi paremaks tulevikuks ja suurendada vähemusgruppide 

kaasatust ühiskonda. 

Kõik maailma riigid seisavad silmitsi inimõiguste-alaste väljakutsetega ning olukorra 

parandamiseks ei piisa ainult vastavast haridusest. Lünki on õiguskaitse kättesaadavuses, 

eriti  diskrimineeritud vähemuste puhul. Oluline on avalik kord- teatud teemat puudutavate 

seaduste, määruste, tegevuste jt tegurite koosmõju - ning valitsuste poliitilised otsused.   

Käesolev dokument annab ülevaate vähemuste inimõigustega seotud probleemidest, 

strateegiatest, soovitustest ja tulevikuplaanidest, mis on suunatud kõikidele sihtrühmade 

tasanditele. 
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II. Ülevaade vähemuste inimõigustega seotud kavadest ja strateegiatest 

(algatustest), mida praegu arendatakse või rakendatakse Euroopas ja projekti 

partnerriikides 

COVID-19 pandeemia on suurendanud isoleeritud ja marginaliseeritud kogukondade 

haavatavust ning osutanud vajadusele probleemidele poliitiliselt tõhusamalt ja terviklikumalt 

reageerida nii riiklikul kui Euroopa tasandil. Selleks, et tegeleda vähemusrühmade 

probleemide ja väljakutsetega, mida pandeemia on veelgi süvendanud, vajatakse pikaajalist 

ja pühendunud koostööd kõikide sidusrühmadega kogu Euroopas nii riikide kui üksikisikute 

tasandil.  

COVID-19 pandeemia on tekitanud kannatusi ja kahju üle maailma ning see kujutab endast 

ka ohtu inimõigustele. ÜRO peasekretär Guterres on hoiatanud, et pandeemia ei ohusta 

mitte ainult ühiskonna arengut, vaid põhjustab ka "suurenenud ebastabiilsust, rahutuste ja 

konfliktide teket ning süvenemist". Pandeemia paljastab ebavõrdsuse kahjuliku mõju igas 

ühiskonnas. Mitmed riskirühmad ja haavatavad grupid (sealhulgas vähemused) vajavad nüüd 

senisest suuremat tähelepanu ja leevendavaid meetmeid. Olukorras, kus meid kõiki 

ähvardab eksistentsiaalne oht, ei ole kohta natsionalismil ega patuoinaste otsimisel 

migrantide ja vähemuskogukondade seast. Füüsilised ja verbaalsed rünnakud 

vähemusrühmadesse kuuluvate inimeste vastu on sagenenud - see on vastuvõetamatu ning 

sellega tuleb võidelda. 

Kõikides maailma riikides leidub rahvus- või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse 

vähemustesse kuuluvaid inimesi. See rikastab ühiskonna mitmekesisust. Kuigi 

vähemusrühmad on erinevad, ühendab neid tõsiasi, et nad seisavad sageli silmitsi 

diskrimineerimisega, mis põhjustab marginaliseerumist ja tõrjutust. Selleks, et lõpetada 

vähemuste tõrjumine ja võimaldada nende osalemist ühiskonnaelus, tuleb arendada sallivust 

rahvusvaheliste inimõiguste standardite rakendamise kaudu. 

Vähemuste õiguste kaitse on sätestatud Kodaniku- ja Poliitiliste õiguste Rahvusvahelise 

(International Covenant on Civil and Political Rights)  lepingu artiklis 27 ja Lapse Õiguste 

Konventsiooni (Convention on the Rights of the Child) artiklis 30.  ÜRO deklaratsioon 

rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute 

õiguste kohta (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities) on dokument, mis kehtestab olulised standardid ja annab riikidele 

juhiseid vastavate seadusandlike jt meetmete rakendamiseks vähemuste hulka kuuluvate 

isikute õiguste tagamisel. Riigid (samuti vähemused või nende esindajad) saavad oma 

lepinguõigusest tulenevate kohustuste kaudu mõjutada inimõiguste järelevalve ja 

rakendamise protseduure ning töötada vähemusgruppide täieliku ühiskonda kaasamise 

tagamise nimel. 

Inimõiguste ja vähemuste õiguskaitse aluseks on mittediskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse 

põhimõtted, mis on kõigi põhiliste inimõigusalaste lepingute aluseks. Vähemuste õigusi 

tunnustatakse üha enam ÜRO inimõiguste, jätkusuutliku inimarengu, rahu ja julgeoleku 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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edendamise ja kaitsmise töö lahutamatu osana. Juhtiv roll ÜRO sellealases töös on OHCHRil 

(ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo), mille 2018–2021 arengustrateegias on 

diskrimineerimise vastu võitlemine ühe prioriteedina esile tõstetud. OHCHR on võtnud 

juhtrolli ka ÜRO rassilise diskrimineerimise ja vähemuste kaitse võrgustiku töös, mis on 

kooskõlas deklaratsiooni artikliga 9, ning tagab seeläbi tegevuste koordineerimise kogu ÜRO 

süsteemis. 

 

Bulgaaria 

Bulgaaria on näide riigist, kus elab üsna suur romade rahvusvähemuse kogukond. Sellest 

tulenevalt on  aastate jooksul tekkinud vajadus kehtestada uusi seadusi ja kujundada 

poliitikat nende inimõiguste kaitseks. Euroopa Komisjon andis juba 2011. aastal Bulgaaria 

võimudele konkreetsed juhised romade kogukonna integreerimiseks. 

Bulgaarias on edukalt toiminud “Etnilistesse vähemustesse kuuluvate laste ja õpilaste 

haridusliku integreerimise strateegia”. Bulgaaria valitsus ja ministeeriumid on vastu võtnud 

üheksa romade integratsiooni parandamiseks mõeldud strateegilist dokumenti aastateks 

1999–2030, millest enamik koostati Bulgaaria kodanikuühiskonna aktiivsel osalusel ja 

vastusena rahvusvahelistele algatustele. Mõnede eranditega kajastavad need dokumendid 

romade diskrimineerimise probleeme üsna adekvaatselt ja pakuvad piisavalt lahendusi. 

Samas on dokumentides sätestatud strateegilised eesmärgid jäänud seni täitmata, kuna 

ükski valitsus ei ole peamisi romade struktuurse diskrimineerimise vastu võitlemise vastu 

suunatud meetmeid vastu võtnud. 

Vastusena Euroopa Komisjoni 05.04.2011 teatisele „ELi raamistik romade integratsiooni 

riiklikeks strateegiateks aastani 2020“ on välja töötatud “Bulgaaria Vabariigi romade 

integratsiooni riiklik strateegia 2012–2020”. Strateegia ja tegevuskava elluviimise 

koordineerimist ja kontrolli teostab Rahvusvaheline Etniliste ja Integratsiooniküsimuste 

Koostöönõukogu. 

Kuigi antud kõige uuem strateegia on koostatud lähtudes eelnevatele romade integratsiooni 

toetavatele strateegilistele dokumentidele, on selles üks oluline romade haridusega seotud 

erinevus: enne oli eesmärgiks segregeeritud koolide kaotamine romade kogukondades, aga 

nüüd soovitakse neis koolides hariduse kvaliteeti tõsta. Ka NRIS-i (National Roma Integration 

System) poolt esitatud Roma kogukonna probleemianalüüs ei sisalda segregeeritud hariduse 

probleemide käsitlemist. 

Selline kõrvalekalle ja vastuolu riigi varasema nägemusega on seletamatu, kuna uue 

strateegia vastuvõtmisele eelnenud perioodil on nii vabaühendused kui Euroopa 

järelevalveasutused soovitanud segregatsiooni hariduses vältida ning sellised koolid sulgeda.  

Bulgaaria ametivõimude ebaselgust suhtumises romade hariduse segregatsiooni kinnitab 

haridus- ja teadusministeeriumis 2015. aastal vastu võetud “Strateegia rahvusvähemustesse 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
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kuuluvate laste ja õpilaste hariduslikuks integreerimiseks 2015–2020”. Strateegia käsitleb 

põhjalikult segregatsiooni ja desegregatsiooni küsimusi hariduses, kuid pakub roma lastele 

võrdse hariduse tagamise probleemile lahenduseks ainult "tegutsemise vastavalt avalikkuse 

hoiakutele". 

Vihakõne, vihast ja rassismist ajendatud kuritegudega seotud strateegiate puudumine 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee võttis 2018. aasta veebruaris vastu resolutsiooni 

Bulgaaria rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni rakendamise kohta. Resolutsioonis 

märgitakse, et Bulgaaria karistusseadustikus puudub rassistlikel põhjustel toimepandud 

kuritegude kriminaliseerimine, välja arvatud mõrvade ja ränkade kehavigastuse korral. 

Ministrite komitee rõhutas samuti, et romasid rünnatakse tihti füüsiliselt ning äärmusparteid 

püüavad ühiskonnas levitada romavastaseid meeleolusid. 

ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitab teha muudatusi rassilise 

diskrimineerimise eest kaitsmise seaduses, et kehtestada kaitsemeetmete õiguslik määratlus 

vastavalt konventsiooni artiklile 4. Samuti on soovitatav kasutusele võtta 

standardprotseduurid. 

Euroopa Rassismi ja Sallimatuse vastane Komisjon (ECRI) väljendas oma viiendas 

perioodilises aruandes Bulgaaria kohta (2014) üllatust ja pettumust, et kohtusse on jõudnud 

vaid piiratud arv vihakõnega seotud juhtumeid ning väga vähesed neist on lõppenud reaalse 

karistusega. Kardetakse, et see saadab avalikkusele signaali, et vihakõne ei ole ohtlik ja selle 

kasutamisel pole tagajärgi. 

Aastatel 2014-2020 uuris Sofia Avatud Ühiskonna Instituut kodanike suhtumist vihakõnesse 

ning tõi välja, et vihakõne peamiseks sihtmärgiks on romad ning LGBTQ+ inimesed, mistõttu 

on vaja kiireloomulisi poliitilisi reforme. 

Riiklik emade ja laste tervise parandamise programm aastateks 2014–2020 (NPHMH) on 

hea näide riiklikust tervishoiupoliitikast, mis tunnistab roma naiste ja laste erilist 

haavatavust, kuna tervishoiuteenused pole neile kättesaadavad: „Eriti tõsine probleem on 

roma etnilise rühma rasedate naiste meditsiiniline jälgimine ja nõustamine. Umbes 60% 

neist ei ole kindlustatud, mistõttu nende rasedust ei jälgita ja nad ei saa sünnituseelseid 

konsultatsioone. [...] Valdav osa rasedatest roma naistest ei käi konsultatsioonidel ja 

esimene läbivaatus raseduse ajal toimub alles sünnituse vastuvõtmisel”. Seoses laste 

tervishoiuteenuste kättesaadavusega märgitakse: "Väikestes ja kaugemates asulates ning 

vähemusrahvuste elurajoonides on pere- ja/või lastearsti juurde pääsemine nende 

spetsialistide puudumise tõttu piiratud".  

Programmi raames rajatakse regionaalhaiglatesse 31 tervisenõustamiskeskust, mis pakuvad 

meditsiini- ja sotsiaalteenuseid rasedatele ja lastele ning on keskendunud haiguste 

ennetamisele ja varajasele diagnoosimisele. 
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Tervisenõustajad 

Tervisenõustaja ametikoht on sillaks roma kogukondade ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 

vahel. Tervisenõustajate mudelit tutvustas Bulgaarias esimest korda fondi "Vähemuste 

terviseprobleemid" meeskond 2001. aastal ja see mudel on aastate jooksul valitsuse ja MTÜ-

de abiga edasi arenenud, mängides praegu vähemuste õiguste kaitsmisel olulist rolli.  2017. 

aasta aprillis asutati Riiklik Tervisenõustajatee Võrgustiku Assotsiatsioon – 

kutseorganisatsioon, mis ühendab kõiki riigis praktiseerivaid tervisenõustajaid, aga ka arste, 

eriarste, perearste, õdesid, koolitajaid, rahvus- ja demograafiliste küsimuste eksperte, 

rahvatervise valdkonna spetsialiste, mõttekaaslasi ja kõiki kodanikke, kes toetavad 

tervisenõustajate tööd rahvatervise süsteemi osana. 

Tervisenõustajate peamised ülesanded on: 

• kultuuritõkete eemaldamine romade ja kohalike meditsiinitöötajate vahelises 

suhtluses; 

• roma kogukondade juurdepääsu tagamine tervishoiuteenustele; diskrimineerivate 

hoiakute ületamine romade kohalikus tervishoiusüsteemis; 

• ennetusprogrammide rakendamise romade kogukonnas; 

• tervisekasvatus ja aktiivne sotsiaaltöö romade kogukonnas. 

Haridusalgatus 

Teine suurepärane algatus, mille Bulgaaria valitsus koostöös EL institutsioonidega ellu viis, oli 

vähemustega töötavate politseinike koolitusprogramm. 2018. aasta viimasest aruandest 

selgus, et 22 259 mitmerahvuselises keskkonnas töötanud politseinikule viidi läbi 1286 

koolitust, mis keskendusid seaduserikkumiste ning pingete eskaleerumise ennetamisele ja 

tõhusale reageerimisele väljakutsetele, mis tulevad roma vähemusrühmade poolt asustatud 

piirkondades. Politseinike, õpetajate, koolidirektorite, sotsiaaltöötajate, vallaametnike, 

lepitajate ning kodanikuühiskonna esindajate koostöös saavutati aastatel 2018-2019 

märkimisväärset edu: 19 077 last said esimest korda kooli või eelkooli registreeritud või 

pöördusid tagasi haridussüsteemi. 

Euroopa programmid, mis jõustavad romade kogukonda 

Euroopa Komisjoni rakenduskava „Regions in Growth 2014-2020” raames viiakse ellu 

mitmeid projekte, mille eesmärgiks on pakkuda haavatavatele rühmadele (sealhulgas 

romadele) kaasaegseid sotsiaalelamuid. Programmi raames ehitatakse või taastatakse üle 

500 elamuüksuse, varjupaiga, ajutise majutus- või kriisikeskuse. Lisaks kaasajastatakse 

haridusinfrastruktuuri ja sotsiaalelamuid. Elutingimuste parandamiseks jätkatakse tegevust 

linnaarengukavade aluseks olevate katastrikaartide ja registrite koostamisel. Kohalikke 

omavalitsusi julgustatakse tegema uusi planeeringuid romade asumialadel ning looma uusi 

elamuarenduspiirkondi. Katastrikaartide ja registrite arendamiseks- parandamiseks ja uue 

tehnilise infrastruktuuri arendamiseks romade elurajoonides kasutatakse riigieelarve 

vahendeid. 
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Hispaania 
Hispaanial on mitmerahvuselise riigina pikk ajalugu ja 20. sajandil on see olnud üheks 

peamiseks poliitiliste konfliktide allikaks riigis. Kataloonia ja baski natsionalistid ning Galiitsia 

regionalistid näevad Euroopas uut võimalust oma rahvuslike ambitsioonide väljendamiseks, 

kuigi nende lõppeesmärkide ja suveräänsuse küsimused on teatud määral ebaselged. Need 

kolm kogukonda moodustavad Hispaania suurima vähemusrühma, kuhu kuulub üle 11 

miljoni inimese. Lisaks elab Hispaanias üsna suur mustlaste vähemuskogukond - statistika 

järgi veidi alla miljoni inimese. Vähemusrühmade ühiskonda integreerimiseks on nii valitsus 

kui paljud organisatsioonid rakendanud erinevaid strateegiaid, kuid aastate jooksul on 

väljakutsed muutunud aina keerukamaks. Valitsus peab neile probleemidele koos 

rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike organisatsioonidega tänapäeval üha rohkem 

tähelepanu koondama ning erinevaid lähenemisviise kasutama. 

Hispaania on kompleksne, mitmekultuuriliste kogukondadega riik, mistõttu valitsus on selle 

haldamiseks kehtestanud erinevaid seadusi, strateegiaid ja algatusi. Hiljuti käivitas Hispaania 

valitsus välispoliitilise strateegia, mille eesmärk on kehtestada põhimõtted ja tegevusplaanid 

2021–2024 aastateks, pidades sealjuures silmas COVID-19 ülemaailmset pandeemiat ja 

sellega seotud rahvusvahelisi prognoose. 

Hispaania soovib oma tugevatest külgedest ja eripäradest lähtudes mängida rahvusvahelisel 

areenil senisest olulisemat rolli ning olla trendilooja, edendades ühiskondlikke väärtusi nagu 

vabadus, rahu, võrdsus, solidaarsus, õiglus, mitmekesisus, demokraatia, jätkusuutlikkus ja 

areng.  

Selle strateegia juhtpõhimõteteks on Säästliku Arengu 2030. aasta tegevuskava ja peamiseks 

töövahendiks välistegevused Euroopas. 

2019. aastal pälvis Hispaania organisatsioonilt “Inimõiguste kampaania sihtasutus” (Human 

Rights Campaign Foundation) Globaalse Võrdsuse Tšempioni autasu LGBTQ kogukonna 

õiguste kaitsmisel eestvedajaks olemise eest. 

Võitlus seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga seotud diskrimineerimise vastu on 

tõepoolest üks Hispaania prioriteete inimõiguste vallas. Hispaania on aastaid toetanud LGBT-

inimeste õiguste kaitsmiseks mõeldud meetmeid ja rühmitusi erinevates organisatsioonides: 

ÜRO Inimõiguste Nõukogus (Hispaania toetab seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 

alusel vägivalla ja diskrimineerimise eest kaitsva sõltumatu eksperdi mandaati), ÜRO 

Peaassamblees, ÜRO LGBT-tuumikrühmas (mitteametlik riikide, rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja mittetulundusühingute võrgustik, mis loodi LGBT-inimeste nõudmiste 

toetamiseks ÜRO-s), Euroopa Liidus (ELi LGBTI-inimeste õiguste suuniste väljatöötamine ja 

heakskiitmine ning ELi mittediskrimineerimise suunised) ja võrdsete õiguste koalitsioonis 

(valitsustevaheline struktuur, mis edendab mitmepoolset koostööd, teabevahetust ja häid 

tavasid LGBT-inimeste kaitsmisel ja toetamisel). 
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LGBT-inimeste inimõiguste küsimus tõstatatakse sageli ka läbirääkimistel kolmandate 
riikidega. Välisministeeriumi, Euroopa Liidu ja koostööministeeriumi inimõiguste büroo juhib 
ka igal aastal välja kuulutatavat inimõiguste edendamise ja kaitsega seotud tegevuste 
toetuskava, mille eesmärk on võidelda seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel 
diskrimineerimise vastu.  

Hispaania on tänapäeval LGBT+ õiguste ja sallivuse alal ülemaailmseks eeskujuks. Teekond 

võrdsete õiguste kaitsmise eest algas 1970. aastatel tuhandete julgete inimeste poolt, kes 

riskisid eluga oma õiguste ja vabaduse kaitsmise nimel. Hispaaniast sai 2005. aastal Hollandi 

(2000) ja Belgia (2003) järel kolmas riik maailmas, kus samasooliste abielud on legaliseeritud. 

Hispaania kohtud kiitsid heaks tsiviilseadustiku muudatuse, mis muutis seaduse silmis 

homoseksuaalse liidu heteroseksuaalse liiduga võrdseks. Riik astus isegi sammu edasi, 

kehtestades samasoolistele paaridele erisoolistega paaridega võrdsed lapsendamisõigused, 

mis polnud jõudnud veel ühegi teise riigi seadusandlusesse. 2021. aasta kevadel oli 

EQUALDEXi statistika kohaselt Hispaania võrdõiguslikkuse indeksi määr 84% 100%st, 

avalikkuse heakskiit 71% ja seaduslikud õigused on kaitstud peaaegu maksimaalselt – 97%. 

Kodanikuühiskonna organisatsioonide jõustamist on kasutatud kaasamisvõimalusena, et 

teha koostööd avalike haldusasutustega - näiteks mittetulundusühingute riikliku nõukoguga, 

mis nõuandva organina julgustab MTÜ-sid (sealhulgas LGBT-organisatsioone) osalema 

sotsiaalpoliitika väljatöötamisel. Igal aastal eraldatakse ühiskondlikele organisatsioonidele 

toetusi - sealhulgas ka neile, mis võitlevad soolise ja seksuaalse diskrimineerimisega. 

Toetuste esimene pool aitab organisatsioonidel välja töötada konkreetseid 

sotsiaalprogramme (ka LGBT-inimestele). Nende toetuste kogusumma arvestatakse välja iga-

aastase tulumaksubaasi põhjal. Toetuste teine pool katab ühiskondlike organisatsioonide 

juhtimis- ja personalikulusid. 

MTÜ-de sotsiaalse tegevuse platvorm on riiklikke, era- ja mittetulunduslikke 

organisatsioone ühendav platvorm, mille eesmärgiks on kaitsta riigi kõige haavatavamate 

rühmade sotsiaalseid- ja kodanikuõigusi. Vabaühenduste platvorm koordineerib alates 2002. 

aastast X Solidaria kampaaniat, kus maksumaksjad saavad oma tuludeklaratsioonis teha 

linnukese lahtrisse "sotsiaalsed tegevused" ja määrata seega sotsiaalsete programmide 

toetamiseks teatud protsent oma tuludest. Kõnealused programmid on suunatud 

ühiskonnas sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele inimestele: eakad, puuetega inimesed, 

vähihaiged, naised, riskinoored jt. 

Pärast seda, kui Platvorm selle kampaania käivitas, tegi oma tuludeklaratsiooni 

“solidaarsuskasti” linnukese ligi 4 miljonit inimest senisest rohkem: nende arv kasvas 6 887 

500 deklareerijast 2002. aastal 10 803 462-ni 2016. aastal. Kampaania raames on aastatel 

2007–2016 kogutud üle 130 miljoni euro. Kampaaniat toetavad Kolmanda Sektori Platvorm, 

Hispaania Vabatahtlike Platvorm, Hispaania Vaesuse ja Sotsiaalse Tõrjutuse Vastu Võitlemise 

Võrgustik (EAPN-ES), Hispaania Puuetega Inimeste Esindajate Komitee (CERMI), 

Lasteorganisatsioonide Platvorm ja Hispaania mittetulundusorganisatsioonide arengu 

koordinaator. 



10 
 

Võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise koolitusprogramm, mille eesmärk on võidelda 

seksuaalsel sättumusel ja identiteedil põhineva diskrimineerimise vastu. Projekt on suunatud 

avalik-õiguslikus ja riiklikus süsteemis töötavatele inimestele, kes tegelevad avalike 

strateegiate, õigusaktide ja programmide väljatöötamise, rakendamise ja hindamisega kõigil 

haldustasanditel. Programm hõlmab käsiraamatu väljatöötamist, kus on suunised 

võrdõiguslikkuse edendamise, diskrimineerimise vastu võitlemise ja vastavate koolituste 

teemadel. 

COVID-19 pandeemia valguses on mitmed LGBTQ+ ning ümberasujate ühendused käivitanud 

algatused eriti haavatavas olukorras olevate migrantide toetamiseks. Madridis on Lesbide, 

Gei-, Trans- ja Biseksuaalsete Sisserändajate ja Pagulaste Ühendus “Kifkif” viinud suurema 

osa oma tegevusest veebi. Tänu sotsiaalvõrgustike kasutamisele pakub ühendus lisaks 

juriidilisele, psühhosotsiaalsele ja seksuaaltervisealasele nõustamisele ka suhtlemisvõimalusi 

kõigile, kes seda vajavad. Samuti andis ühendus välja praktiliste soovitustega juhendi LGBTQ 

inimeste ja migrantide abistamiseks eriolukorra ajal. ACATHI Fond - MTÜ, mis pakub 

Barcelonas LGBTQ-rahvale, migrantidele ja pagulastele mitmesuguseid teenuseid - on 

asutanud hädaabifondi aitamaks neid, kes on pandeemia tõttu kaotanud oma peamise 

sissetulekuallika. 

Hispaania on saavutanud sallivuse, austuse ja võrdsuse vallas suuri edusamme. Oleme 

jõudnud nii kaugele tänu neile, kes minevikus selle võimalikuks tegid ning vaatame 

lootusrikkalt tuleviku suunas, et kaitsta ka uusi põlvkondi. Hispaania võib olla LGBTQ+ 

õiguste osaskõigile teistele ELi riikidele eeskujuks ning selles on suur roll 

inimõigusaktivistidel, MTÜ-del ja kodanikuühiskonnal. 

 

Eesti 

Sisserändajate kaasamise parandamiseks on Eesti seni koostanud neli järjestikust 

lõimumisstrateegiat. Esimene, „Lõimumine Eesti ühiskonnas 2000–2007“, keskendus 

keelelisele ja kommunikatiivsele, õiguslik-poliitilisele ning sotsiaalsele-majanduslikule 

lõimumisele. 2014. aastal alustatud programmi “Integreeriv Eesti 2020”  fookus on 

sotsiaalsel sidususel, Eesti rahvusvahelisel  konkurentsivõimel ja  julgeolekul. Äsja kultuuri-, 

sise- ja välisministeeriumi koostöös valminud uus arengukava “Ühtne Eesti 2021-2030“ on 

lähiaastatel aluseks kogu lõimumisvaldkonna arengule. Nende integratsioonistrateegia 

dokumentide traditsiooniliseks sihtrühmaks on olnud vene keelt kõnelevad kodanikud - nii 

Eesti kodanikud, määratlemata kodakondsusega inimesed kui Eestis elavad Vene 

Föderatsiooni kodanikud. Viimasel ajal on rohkem rõhku pandud uus-sisserändajatele ning 

perioodiks 2008–2013 töötati välja teine integratsioonistrateegia. Sisejulgeoleku arengukava 

2015-2020 tutvustas Eesti esimesi meetmeid ja lõimumispoliitikat uussisserändajatele. 

“Ühtne Eesti 2021-2030” keskendub veelgi enam äsja saabunud immigrantide kohanemisele 

ja lõimumisele. 
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Eesti valitsus on alates 2000. aastast koostanud pikaajalise strateegia, mida täiendatakse iga 

seitsme aasta järel, et see uutele suundumustele ja väljakutsetele vastaks. Samas püsib 

eesti- ja venekeelsete kogukondade vahel endiselt lõhe nii hariduses, tööturul, 

elukeskkonnas kui meediatarbimises, kuigi Eesti valitsus panustab pidevalt 

lõimumisstrateegiatesse ja -tegevustesse. Üheks suurimaks rände ja lõimumise väljakutseks 

on rändemahtude suurenemine, sisseränderühmade mitmekesistumine ning lühiajalised 

rändevormid. Poliitilisel tasandil oli veel 2019. aastal suunanäitajaks 2014. aastal valitsuses 

heaks kiidetud arengukava "Lõimuv Eesti 2020", mis lisaks eestikeelsete püsielanike ja muu 

emakeelega elanike lõimimisele keskendus ka uusimmigrantide kohanemise ja lõimumise 

toetamisele. Üheks uueks lõimumise sihtrühmaks on viimastel aastatel saanud Eestisse 

naasvad - riik pöörab neile senisest rohkem tähelepanu ja osutab rohkem teenuseid. Lisaks 

on hakatud arutama Eestis kõrghariduse omandanud välistudengite Eestis viibimise 

teemadel. 2018. aastal alustas kultuuriministeerium ettevalmistusi uue riikliku lõimumiskava 

“Lõimuv Eesti 2030” koostamiseks, mis on jätk 2014. aastal valitsuses heaks kiidetud 

lõimumise arengukavale “Lõimuv Eesti 2020”. 

Integratsiooni sihtasutuse kehtiv strateegia aastateks 2020-2025 on keskendunud 

järgmisele: 

• Eestis on kinnistunud lõimumist toetavad hoiakud ja loodud tingimused tihedaks 

koostööks erinevate osapoolte vahel ühtse ühiskonna arendamiseks. 

• Eesti kultuuriruumi tundmine ja eesti keele oskus eesti keelest erineva emakeelega 

inimeste seas on paranenud, sihtrühmadel on juurdepääs kaasaegsetele 

kvaliteetsetele eesti keele õppimis- ja praktikavõimalustele. 

• Eestis elavad rahvusvähemused hoiavad ja väärtustavad oma kultuuritraditsioone, 

tehes seda tihedas koostöös nii omavahel kui teiste sektorite kultuurikorraldajatega. 

Teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest on ühiskonnas kasvanud. 

• Eestisse naasvad inimesed ja uussisserändajad kohanevad ühiskonnas sujuvalt. 

Välismaal elavad kaasmaalased suhtlevad tihedalt Eestiga. 

• Integratsioonialastel tegevustel on ühiskonnas märkimisväärne mõju, vastavad 

teenused on tõhusalt korraldatud ning rahulolu teenuste kvaliteediga on kõrge. 

Integreerimise võtmeroll Eestis on Integratsiooni Sihtasutusel, mis asutati 31. märtsil 1998. 

aastal Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse nime all. Sihtasutuse lõi Eesti valitsus ja see 

allus kultuuriministeeriumile. 

Eesti integratsiooni-alasteks headeks mudeliteks on Eesti Keele Majad ja Inimõiguste juhend. 

1. Eesti Keele Majad 

Eesti Keele Majade loomise eesmärgiks on pakkuda keeleõppijatele toetavat eestikeelset 

keskkonda rahvuskeele praktiseerimiseks, tõsta nende enesekindlust eesti keeles 

suhtlemises ning tutvustada neile Eesti elu. 

Keskused pakuvad järgmiseid teenuseid: 
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• keeleõppe konsultatsiooniteenus – kaks konsultanti Tallinnas ja kolm Narvas saavad 

anda telefoni, e-posti ja Skype’i teel infot, kus, kuidas ja mis formaadis saab tasuta 

eesti keelt õppida ja praktiseerida. 

• keele- ja kultuurikursused  kogenud õpetajate juhendamisel. 

2. Inimõiguste juhend 

“The Human Rights Guide” (inimõiguste juhend) on inimõigustealane haridusprojekt Balti 

regioonis. Lätis alustati sellega 2016. aasta märtsis ning hiljem järgnesid eesti- ja 

leedukeelsed versioonid. Projekti viib Eestis ellu Inimõiguste Keskus. Inimõiguste juhend on 

veebipõhine teabeallikas ning eneseabivahend, mis aitab mõista inimõiguste kaitsmist 

erinevates olukordades. Juhendis on inimõigusi käsitletud teemade kaupa ning neid 

tutvustatakse läbi eluliste ja igapäevaste olukordade. Juhendit täiendatakse aja jooksul uute 

teemadega. 

Juhendis on kirjas ka inimõiguste institutsioonid, kuhu saab pöörduda, et teha kindlaks, kas 

teie inimõigusi on rikutud. Välja on toodud selgitused, kuidas nende asutuste poole 

pöörduda ning nimekiri inimõigustega tegelevatest organisatsioonidest, kust võib abi või 

lisateavet saada. 

Euroopa ühe arenenuma digitaalse riigina paistab Eesti silma äsja avaldatud Inimõiguste 

juhendiga, mis pakub viiteid teemakohastele riiklikele ja rahvusvahelistele seadustele, 

kohtupraktikatele ja täiendavatele dokumentidele. Juhend aitab mõista, kuidas esitada 

kaebust, kui arvate, et teie õigusi on rikutud. 

Tegu on vajaliku ja lihtsalt kasutatava veebiplatvormiga, mis võib säästa palju aega ja 

ressursse. Näiteks kui arvate, et rikutud on teie õigusi ümberasujana, avage link 

https://www.inimoigustegiid.ee/et/themes/ ning valige alamjaotus “MIGRATION JA 

ASYLUM”. Sealt saate infot selle kohta, kuidas eristada rändajate kategooriaid, millel võivad 

olla erinevad õigused ja kaitsemehhanismid. Järgmisena valige jaotuse "MIGRATION” ning 

jõuate lehele, kus on selgelt näidatud, millised on teie õigused teise riiki sisenemiseks ja seal 

viibimiseks.  

Teistest jaotustest saate valida "Õigus Eestisse siseneda", ''Ebaõiglane väljasaatmine", 

"Kinnipidamine ja immigratsioon" ja "Seadusliku aluseta sisenemise tagajärjed". Valik 

“Ebaõiglase väljasaatmine” annab teavet kaebuse esitamise protseduuri kohta ja lisaks 

vastavate tasude, tähtaegade, edasikaebamise sisu ning õigusabi saamise teemadel. 

Nagu näha, võtab info saamine, et teha kindlaks, kas ja milliseid minu õigusi on rikutud, aega 

vähem kui minuti ning kogu teave on kokku võetud vähem kui 1/3 leheküljel, mis muudab 

juhendi ja platvormi enda kasutamise kodanike jaoks äärmiselt lihtsaks. Juhend on saadaval 

inglise, eesti ja vene keeles. Inimõiguste juhend võib kindlasti kuuluda 10 parima Euroopa 

algatuse hulka teabe edastamise vallas. 
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3. Muud heade tavade näited: 

Aastatel 2018 ja 2019 on keeleõppe vallas esile kerkinud mitmeid uusi ja põnevaid lahendusi. 

Uute keeleõppevahenditena on loodud neli uut rakendust: Speakly, WalkTalk, Multikey ja 

Käänuk. 

Heade praktikate näidetena võib välja tuua ka erinevad tugiteenused, mis on suunatud 

välismaalasi värbavatele ettevõtetele ja teistele huvigruppidele: näiteks Balti Uuringute 

Instituudi ja Work in Estonia rakendus, mis selgitab samm-sammult välistööjõu värbamist; 

siseministeeriumi poolt koordineritud uus-sisserändajate tugivõrgustik (info edastamine ja 

võrgustiku kohtumised) ning Work in Estonia ja Eesti Kaubanduskoja juhitav tööandjate 

võrgustik välisvärbamise toetamiseks. 

Alates 2018. aastast pakub riik ettevõtetele välisvärbamistoetust, mille eesmärk on 
leevendada tippspetsialistide puudust Eestis. Alates 2019. aastast pakub Integratsiooni 
Sihtasutus nõustamisteenust Eestisse naasvatele isikutele ning pikalt välismaal viibinud 
lastega peredel on võimalik taotleda sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumise toetust. 
Perspektiivika paistab silma ka Ülemiste City keskus ja selle arendustegevused: korterite 
ehitamine, konsultatsiooniteenust pakkuv International House of Estonia ja 2019. aastast 
võõrkeelseid perearstiteenuseid pakkuv Ülemiste Tervisekeskus. 

 

Itaalia 

Inimesed rändavad mitmel põhjusel: turvalisuse puudumine, demograafiline situatsioon, 

inimõiguste olukord, vaesus, kliimamuutused jne. 1. jaanuaril 2020 elas Euroopa Liidus EU-

väliste riikide kodakondsusega inimesi 24,8 miljonit, mis moodustab 5,1% EL  elanikkonnast. 

Veel 13,3 miljonit inimest, kes elasid 1. jaanuaril 2021 mõnes EL riigis, pärinesid mingist 

teisest Euroopa liikmesriigist. Itaalia on 2015. aasta paiku toimunud suurte 

migratsioonilainete statistika kohaselt üks kümnest kõige rohkem migrante vastuvõtnud 

Euroopa riigist. Seni on 2021. aastal Itaaliasse tulnud 63 062 migranti - peamiselt Tuneesiast, 

Egiptusest, Bangladeshist, Iraanist ja Elevandiluurannikult. Samal ajal on kinni peetud ja 

kodumaale tagasi saadetud pooled migrandid, kes üritasid pääseda Liibüast Itaaliasse. 

Euroopa on oma kaasamis- ja integratsioonipoliitika tõttu sisserändajatele üheks 

ihaldatumaks kohaks. Itaalia on üks väheseid riike, kes võtab vastu suurel hulgal mere-, maa- 

ja õhuteede kaudu saabuvaid migrante nii seaduslikult kui illegaalselt. Rändekriisi ei saa 

pidada ajutiseks ega üleminekulise iseloomuga protsessiks: selle põhjuseks on peamiselt 

poliitiline ebastabiilsus, konfliktid ja majanduslikud probleemid. Itaalia on aastate jooksul 

näidanud oma suutlikkust selle olukorraga toime tulla, kuid ükski riik ei suuda seda 

väljakutset lahendada üksi tegutsedes. Itaalia panustab aktiivselt nii siseriiklikul kui Euroopa 

ja rahvusvahelisel tasandil partnerlussuhetesse Aafrika päritolu- ja transiidiriikidega. 

Perioodil 2017–2019 eraldas Itaalia oma Aafrika fondist 230 miljonit eurot, et toetada ÜRO 

agentuure, peamiselt UNHCR-i ja IOM-i, kes töötavad pagulaste ja migrantide (eriti nende 

kõige haavatavamate gruppide) kaitsmise nimel. Itaalia on panustanud 123 miljoni euroga EL 
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Aafrika sihtfondi, rahastades tegevusi stabiilsuse kindlustamiseks ja rände parendamiseks. 

Lisaks on Itaalia aktiivne liige nii Rabati kui ka Khartoumi protsessis, edendades piirkondlikku 

dialoogi rändeküsimustes Aafrika riikidega. 

2017. aastal võttis Itaalia valitsus vastu riikliku integratsioonikava, et aidata pagulastel 

Itaalias lõimuda. Plaanis nähakse kompromissina ja katsena peatada immigratsioonivastase 

ideoloogia levikut. 2018. aasta Itaalia valimistel kandideerisid paljud poliitikud 

immigratsioonivastasel platvormil. Kui integratsioonikava on täielikult ellu viidud ja selle 

tulemused hakkavad ilmnema, loodetakse immigratsioonivastane retoorika taandumisele. 

Itaalias pagulaste lõimumise abistamise plaani rahastavad Itaalia valitsus ja Euroopa Liit. See 

on mõeldud 75 000 inimesele, kellele on Euroopa Liidus omistatud pagulasseisund või 

täiendava kaitse staatus, mis tähendab, et nad ei saa tagakiusamise või surma kartuses 

naasta oma päritolu- või koduriiki. Riiklik lõimumiskava on kahesuunaline: pagulased saavad 

rohkem abi töökoha ja eluaseme leidmisel ning kohalikud kodanikud tunnevad, et 

pagulastest on saamas kogukonna aktiivseteks liikmeteks, mitte lisakoormaks raskustes 

olevale majandusele. 

Riikliku integratsioonikava põhikomponent on itaalia keele õpetamine igas vanuses 

pagulastele, et nende lõimumist parandada ja selle läbi aidata neil rohkem kogukonnaelus 

osaleda. Riikliku lõimumiskava teine oluline komponent on kodanikuaktiivsuse edendamine. 

Itaalia valitsus loodab ohjeldada islamofoobiat soodustades suhtlemist pagulaste ja Itaalia 

kogukondade vahel, kus nad elavad. Kui noored pagulased hakkavad suhtlema noorte 

itaallastega, kasvab vastastikune lugupidamine ja tulevased põlvkonnad mõistavad üksteist 

paremini. 

Näite sellest, kuidas see plaan reaalsuses töötab, võib leida väikesest linnakesest, mis asub 

Dolomiidi mäestikust põhjas. 2019. aastal intervjueeris rahvusvaheline 

uudisteorganisatsioon The Local Italy Belluno linnas nelja Aafrika põgenikku. Nad leidsid neli 

meest, kes koristasid vana sõjaväekasarmu territooriumi, mille valitsus kavatses 

kultuurikeskuseks muuta. Migrandid töötasid linnas ka parke ja kesklinna koristades. 

Tasuta kohustuslikud keelekursused 

Integratsioonikavas on kirjas, et itaalia keele õppimine on riiki saabunud uusmigrantide 

õigus, aga samas ka kohustus. Sisserändajatel tuleb registreeruda vastuvõtukeskustes 

peetavatele keeletundidele, alla 18-aastased aga peavad olema registreeritud Itaalia 

koolisüsteemis. Vastutasuks tunnistab riik kvalifikatsioone, mis sisserändajad on oma 

päritoluriikides omandanud, pakub keeleoskuste testimist, et valida õigel tasemel 

keelekursus ja eritoetust neile, kes seda vajavad. 

Eluase 

Valitsus on võtnud kohustuse avardada sisserändajatele pakutavaid majutusvõimalusi kui 

nad vastuvõtukeskustest lahkuvad, kaasates rahvusvahelise kaitse staatuse omanikud 

(sealhulgas pagulased) kohalike omavalitsuste eluasemeplaneeringutesse. Plaan nõuab ka 

https://www.thelocal.it/20170927/italy-launches-first-official-migrant-integration-plan-five-things-you-need-to-know/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:l33176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:l33176
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sisserändajate jaotamist üle riigi võrdselt, et vältida teatud piirkondade või linnade 

ülerahvastamist. 

Töökohad 

Itaalias on tööpuudus pärast finantskriisi endiselt kõrge ja ebaproportsionaalselt kõrge on 

see välismaalaste hulgas. Uues kavas kohustub valitsus arendama rändajate 

karjäärinõustamist, koolitusi ja õpipoisiõpet ning pakkuma eritoetust haavatavatele 

rühmadele, sealhulgas naistele. 
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III. Teooriast praktikasse 

Vähemustesse hulka kuuluvad rahvuslikud, etnilised, kultuurilised, keelelised ja usulised 

rühmad; samuti sisserändajad, pagulased, põlis- ja hõimurahvad. Vähemused võitlevad iga 

päev diskrimineerimisega ja see võib viia marginaliseerumise ja tõrjutuseni. Inimõigused 

põhinevad sellistel väärtustel nagu väärikus, õiglus, võrdsus, austus ja sõltumatus. Need 

tähendavad õigust elule ja vabadusele, tööle, haridusele ning palju muud. Kõigil on õigus 

nende väärtuste järgi elada ja olla vaba diskrimineerimiseest. 

Enamik kaasaegseid ühiskondi tunnustab kahte tüüpi õigusi: neid, mis peavad olema 

kättesaadavad kõikidele inimestele (näiteks õigus mitte olla piinatud) ja neid, mis kehtivad 

meie kaaskodanikele samas ühiskonnas (näiteks hääleõigus). Ideaalis kehtivad need 

inimõigused alati, sõltumata sellest, kust te pärit olete, mida usute või kuidas otsustate oma 

elu elada. Universaalsete inimõiguste osas nõustuvad kõik – kohustus austada inimväärikust 

on mõistetav. Kodanikuõiguste  vallas leidub aga palju halle alasid. Kõik algab sellest, kuidas 

me otsustame, kes on ühiskonna liige. Me ei saa valida, millal, kus või kellena sünnime, kuid 

see mõjutab kogu meie elu ja võimalusi. Nagu Ayelet Shachar ütleb, on see "sünniõiguse 

loterii" ja seotud sellega, millisesse konkreetsesse kasti te olete sündinud. 

Õiguste sidumine kodakondsusega käivitab vaidluse selle üle, kes tegelikult "kuulub meie 

hulka", ning tekitab alati küsimusi ja kahtlusi rassiliste, seksuaal- või usuvähemuste ja 

põlisrahvaste suhtes. Seda tüüpi olukorrad jätavad palju ruumi erinevate inimrühmade 

diskrimineerimiseks. Enamik tänapäeva poliitilisi filosoofe jaguneb kahte rühma – need, kes 

usuvad "piirkondlikku kosmopolitismi" ja need, kes usuvad rahvuslikkusse. Piirkondlik 

kosmopolitism tähendab, et inimesed “kannavad kaasas” kõiki oma õigusi kõikjal maailmas - 

see tundub pigem utoopiline kui teostatav. Rahvusriik aga jätab võimalused mõne 

inimrühma diskrimineerimiseks. Tundub, et vähemuste diskrimineerimisega seotud 

probleemid puudutavad pigem “kodakondsus” kui inimõigusi. Tänapäeva inimõiguste 

keskseks eelduseks on see, et üksikisikutel on loomupäraselt vaieldamatud õigused ja 

ülemaailmne ebavõrdsus on tohutu. Seetõttu on väga oluline, millises riigis sa sünnid. 

Inimõiguste liikumine on uurinud vägivalla avaldumist kogu maailmas ning lisaks riikide 

suutmatust kohelda oma kodanikke võrdselt, olenemata nende soost, rassist, 

usutunnistusest või seksuaalsest sättumusest. Inimõiguste liikumine on seadnud fookusesse 

ka majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, mis hõlmavad nii tööhõivet kui eluaset ja toitu. 

Materiaalne võrdsus on teema, mida inimõigustealased seadused ja -liikumised pole kunagi 

kaitsnud. Inimõigusliikumise ajaloos pole suudetud takistada rikaste rikastumist ja 

ülejäänute jätkuvat vaesumist. See on sillutanud teed ebavõrdsuse suurenemisele ja 

inimõiguste rikkumisele, millega täna tegeleme. 
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2018. aasta õigusriigi indeksi (Rule of Law index) kohaselt on inimõigused ohus enam kui ⅔ 

küsitletud 113 riigist. Paljud inimõiguste küsimused on omavahel seotud: kui üks tõuseb 

rohkem päevakorda, tõusevad ka mitmed teised. Inimkaubandus kui kaasaegne orjus kasvab 

kogu maailmas ning sellega võitlemine nõuab  jõupingutusi rahvusvahelisel tasemel. Selle 

inimliku tragöödia lõpetamiseks on vaja mitmekülgset lahendusstrateegiat, mis tegeleb 

probleemi põhjustavate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja õiguslike asjaoludega. 

Inimkaubandusega võitlemine ei ole lihtne, kuid maailmas on organisatsioone, mis selle 

probleemiga võitlevad. Näiteks Not For Sale toetab inimkaubanduse ohvreid luues 

ettevõtteid, mis pakuvad haavatavatele elanikkonnarühmadele õiglase palgaga töökohti. 

ChildVoice tegeleb rahvusvahelisel tasemel marginaliseeritud olukorras teismeliste 

tüdrukutega, aidates neid psühhosotsiaalse nõustamise, eluks vajalike oskuste õpetamise ja 

muude teenuste kaudu. Lisaks töötab ChildVoice kogukondades, tõstes teadlikkust 

inimkaubanduse teemal. 

Üks suurimaid inimõiguste alaseid probleeme on seotud pagulaskriisiga. ÜRO juhi sõnul 

tegeleb maailm "seni registreeritud kõrgeima ümberasumise lainega". Selle peamised 

põhjused on relvastatud konfliktid, mida pole lihtne lahendada ning ilmselt tekib tulevikus 

seega veel suuremaid probleeme. Kuigi kõik põgenikelaagrid pole ühesugused, tähendab 

enamik neist siiski seda, et inimesed elavad varjualustes, telkides või laevakonteinerites. 

Põgenikelaagrites tekib sageli konflikte, raskusi hariduse ja uue keele omandamisel, 

sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise kogemusi. Põgenikelaagrites on puudus 

esmatarbekaupadest: toit, riided, ravimid, majapidamis- ja hügieenitarbed ning loomulikult 

puhas vesi. 

2020. aasta migratsioonikriisi statistika järgi on praegu kodudest lahkunud 82,4 miljonit 

inimest, millest üle 40% moodustavad teise riiki põgenenud pagulased. See on rekordiliselt 

suur arv. Enamik rikkaid riike kohtleb pagulasi kellegi teise probleemina ja varjunud suletud 

uste taha, nii et põgenike vastuvõtmine on jäänud vaesemate riikide ülesandeks. ÜRO 

vastavad agentuurid jäänud ilma humanitaarabist, nii et nad ei suuda enam paljusid 

põgenikke korralikult toita. Näiteks on ÜRO saanud vähem kui poole rahast, mida on vaja 4 

miljoni Süüria põgeniku toetamiseks. Üheks lahenduseks oleks kõigi seda vajavate pagulaste 

ümberasustamine ja turvaliste teede avamine varjupaika. Pagulaskriisidega seoses peavad 

poliitikud meeles pidama, mis juhtus pärast Teist maailmasõda: enamik riike nõustus 

pagulasi kaitsma, lähtudes 1951. aasta pagulaskonventsioonist ja ÜRO agentuuridest (nagu 

UNHCR). Varjupaik on inimõigus. 

Teine vähemuste ja inimõigustega seotud teema on sooline võrdõiguslikkus ja LGBTQ+ 

õigused. Sooline ebavõrdsus on inimõiguste osaks olnud sadu aastaid. Kuigi selles vallas on 

tehtud suuri edusamme, kulub soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks tõenäoliselt veel 

kümme aastat (kui mitte rohkem). Probleemideks, millega tuleb veel tegeleda, on 

juurdepääs haridusele, poliitiline esindatus, reproduktiivõigus, majanduslikud võimalused ja 

paljud muud tegurid, mis aitavad kaasa soolise ebavõrdsuse tekkele. 
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LGBTQ+ rühmade põhiliste inimõigustega osas on tehtud mõningaid edusamme, kuid minna 

on veel pikk tee. Peamiseks probleemiks on endiselt LGBTQ-inimeste vastu suunatud 

vihakuriteod. Mõnes riigis võivad geid abielluda, kuid neil on endiselt takistusi laste 

adopteerimise ja lapsevanemaks saamisega. Endiselt tugev on LGBTQ-inimeste 

diskrimineerimine töökohal, mis viib selleni, et inimesed varjavad oma isiklikke suhteid. 

Transsoolistel inimestel on probleeme tervishoiuteenuste kättesaadavusega. 

Organisatsioonid nagu ACLU töötavad selle nimel, et lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised 

ja queer-inimesed tunneksid end ühiskonnas kaasatuna ning saaksid elada oma seksuaalset 

suundumust varjamata, ilma diskrimineerimise, ahistamise või vägivallata. 

Mööda ei saa vaadata ka natsionalismiga seotud probleemidest. Natsionalism on tõusuteel 

vaatamata sellele, et maailma on juhitud 70 aastat selliste institutsioonide poolt nagu ÜRO. 

Natsionalistlike liikumiste peamiseks käivitavaks jõuks on immigratsiooniprobleemid ning 

inimeste rahulolematus avatud piiride ja kaubandusprobleemidega. Haavatavad 

vähemusrühmad (nt LGBTQ+ kogukond) on natsionalismi tõttu suures ohus.  

Teoorias on meil ÜRO ja selle poolt kirja pandud “Inimõiguste ülddeklaratsioon”, lisaks 

sihtasutused ja algatused, mis seisavad inimõiguste eest kogu maailmas. Kuid praktikas 

peame siiski arvestama, et 2018. aasta õigusriigi indeksis anti teada rohkem kui  ⅔ küsitletud 

113 riigist, kus on inimõigustega seotud probleeme. Kuidas teooriat praktikasse rakendada? 

Oleme näinud kogu maailmas, kuidas inimestelt põhiõigused ära võetakse. Samas tasub 

teada, et igaühel meist on üllatav ja märkimisväärne mõju teiste eludele, sealhulgas isegi 

võõrastele inimestele. Kui me oma mullist välja astume, võime saada positiivsete muutuste 

elluviimiseks uskumatult palju jõudu. Suurte muutuste saavutamiseks peame alustama 

väikestest sammudest. Igal tegevusel, olgu see nii väike kui tahes, on potentsiaali midagi 

muuta. Siin on mõned soovituslikud tegevused, millega saab hakkama igaüks: 

1. Rääkige sellest, millest hoolite, pöörake sellele tähelepanu. Meil kõigil on mingi teema, 

mis meile väga korda läheb, olgu siis läbielatud kogemuse, tähendusliku kohtumise või mõne 

lähedase inimese jagatud loo tõttu. Huvikaitsetööl on kogukondades tohutu mõju. Piisab 

ühest julgest häälest, et luua kanal oma kogemuste jagamiseks ja inimõiguste toetamiseks. 

Mida rohkem teie kaaskodanikud probleemidest teadlikumaks saavad, seda rohkem tõmbab 

see tähelepanu inimõiguste kaitsmisele. 

2. Tehke vabatahtlikku tööd või annetage mõnele ülemaailmsele organisatsioonile. Näiteks 

UNICEF on mittetulundusühing, mis toetab inimõigusi kogu maailmas ning keskendub eriti 

lastele. Ühingu missioon on kindlustada lastele ohutu juurdepääs puhtale veele, haridusele, 

tervishoiule ja mängimisele (õigus loomingulisele väljendusele) peaaegu 200 riigis. 

3. Valige õiglase kaubanduse tooted. Saate positiivselt mõjutada paljude inimeste elusid 

ainuüksi sellega, kust ja milliseid kingitusi te ostate. Ausa kaubanduse toodete valmistamisel 

järgitakse rangeid juhiseid töötajatele õiglase palga maksmisel, tagatakse väärikas töö ja 

ohutud töötingimused ning arvestatakse keskkonnakaitse aspektidega, et inimõigusi 

toetada. Iga eetiline ost võib tähendada, et üks talupere saab süüa, laps hariduse, 
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tehasetööline mõne rõivaeseme ja käsitööline on võimeline oma peret ülal pidama. Vali 

õiglase kaubanduse eetiliselt valmistatud kingitused sünnipäevaks, pulmadeks, emade- ja 

isadepäevaks ning kõikideks nende vahele jäävateks päevadeks! 

4. Kuulake teiste lugusid. Kellegi loo kuulamine on väga eriline kogemus, eriti kui see lugu 

erineb teie omast märkimisväärselt. Kuna meie ühisel planeedil elab 7 miljardit inimest, on 

maailm täis erinevaid kultuure, traditsioone ja eluviise, mille kohta on huvitav teadmisi 

saada. Üks oluline viis, kuidas ebaõigluse alla kannatavaid inimesi jõustada, on kuulata ja 

respekteerida nende lugusid. 

5. Olge kursis sotsiaalsete liikumiste tegevusega. Instagramis ja Twitteris saab silma peal 

hoida kogu maailma sotsiaalsetel liikumistel. Palju väljapaistvad aktivistid ja inimõiguste 

organisatsioonid jagavad hea meelega viise, kuidas nad maailma “parandavad” ja käivitavad 

sageli kampaaniaid, kus saate kaasa lüüa. 

6. Võidelge diskrimineerimise vastu. Diskrimineerimisel on komme avalduda paikades ja 

olukordades, kus me seda oodatagi ei oska. Kõige tähtsam, mida igaüks meist teha saab, on 

suu lahti teha ja reageerida: ärge vaadake ebaõiglusest mööda! Kui näete kedagi teist 

protestiks püsti tõusmas, tõuske temaga koos. Õnneks on maailmas rohkem inimesi, kes 

kaaslasi aitavad ja üles tõstavad, kui inimesi, kes teisi sõnade või vihkamisega maha kisuvad. 

Koos tegutsedes oleme piisavalt tugevad, et võidelda töökohal või klassiruumis esineva 

ebaõigluse vastu ning sillutada uut teed võrdsuse poole. 

Kui tahame, et inimõiguste kaitsmise teooria jõuaks praktikasse, peaksid kõik inimesed 

alustama ülaltoodud sammudest - need on väikesed teod, mida igaüks saab igapäevaelus 

suurema pingutuseta teha. Me vajame rohkem teadlikkust ja mõistmist nende inimõiguste 

teemadel, millega täna silmitsi seisame. 
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IV. Poliitilised soovitused 

Inimõiguste probleemide keskmes on tänapäeval pagulaskriisid, inimkaubandus ja 

natsionalismiideoloogia tõus. Suureks probleemiks on ka vähemuste ebavõrdsus ja 

diskrimineerimine ning on ebatõenäoline, et inimõigusliikumised üksi neid lahendada 

suudavad. Huvikaitseorganisatsioonid ei jaksa poliitilist kurjust kaotada. Kuid see ei tähenda, 

et peaksime võitlemise lõpetama. See tähendab, et vajame rohkem teadlikkust 

hetkeolukorrast, peame üle vaatama kõik kehtivad strateegiad ja andma soovitusi nende 

muutmiseks. 

Mõistet “inimõigused” on kasutatud ingliskeelsetes raamatutes alates 1940. aastatest ning 

sellega on kaasa tulnud terminid nagu “põhiseaduslikud õigused” ja “põhiõigused”. Inimesed 

on valitsusi alati kritiseerinud, kuid alles viimastel aastakümnetel on seda hakatud tegema 

inimõiguste kaitsmisest  lähtuvalt. Üle maailma on toimunud tohutu protestilaine - inimesed 

kasutavad oma õigust protestida ja nõuavad võimulolijatelt muutusi. Näiteks 2019. aasta 

septembris osales 185 riigis  üle 7,6 miljoni inimese nädalases kliimastreigis. Protestid 

korraldas Rootsi aktivisti Greta Thunbergi algatatud ja noorte juhitud liikumine Fridays for 

Future. 

Teine protestimise näide oli aastal 2021 novembris Poolas. Tuhanded inimesed kogunesid 

Poola linnade tänavatele, et protesteerida abortide täieliku keelustamise vastu ja väljendada 

pahameelt piiravate  seaduste üle, mis põhjustasid raseda naise surma. Naise surm, mis 

tema perekonda esindava advokaadi sõnul saabus pärast seda, kui arstid lükkasid 

potentsiaalselt elupäästva abordi edasi, taaskäivitas arutelu selle üle, kuidas riigis aborte 

käsitletakse. Eelmisel aastal otsustas Poola kohus, et abort on lubatud ainult vägistamise või 

intsesti korral või juhul, kui ema elu on ohus. Aktivistide rühmad väidavad, et arstid hoiduvad 

aborti tegemast, kuna kardavad rikkuda seadust. Karistus aborditegemise eest võib ulatuda 

viiest aastast kuni eluaegse vangistuseni. 

Poola valitsuse tegevuse tagajärjed abordiseaduse küsimuses kahjustavad tõenäoliselt 

Varssavi ja Brüsseli suhteid. Euroopa Liit on riiki ametlikult hoiatanud, et ta ei rikuks oma 

kodanike põhiõigusi. Euroopa Liitu süüdistatakse sageli vastuollu sattumises nende riikide 

suhtes kehtestatud sanktsioonidega, mis rikuvad põhilisi inimõigusi. Näiteks kehtestas 

Uganda 2014. aastal LGBTQ-vastase seaduse ja mitmed Uganda arengupartnerid peatasid 

riigile abi andmise. Kuid Euroopa Liit otsustas oma abi mitte peatada, vaid suurendas toetust 

kodanikuühiskonnas osalejatele. On selge, et EL poliitikakujundajad seisavad iga päev silmitsi 

selliste dilemmadega, kus tuleb leida pikaks ajaperioodiks parim lahendus. Vastuolud ei 

pruugi olla tõendiks vastutustundetutest otsustest – pigem võivad need otsused olla 

tähendusrikkad seoses muude inimõigustega seotud probleemidega. 

Kuigi inimesed kasutavad oma sõnaõigust üha enam, on autoritaarsus maailmas tõusuteel. 

Inimesed üle kogu maailma kannatavad endiselt inimõiguste piiramise all – piinamine, 

sooline ebavõrdsus, ksenofoobia, rassism ja sallimatus. Inimõigused ja nende kaitsjad on 

kõigis maailma piirkondades üha suurema surve all. Seepärast on inimõiguste kaitsmine 

tänapäeval jätkuvalt äärmiselt vajalik. 
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Väljakutsetega inimõiguste põhistandardite täitmisel seisvad silmiti kõik riigid. Lünki on 

õiguskaitse kättesaadavuses, eriti diskrimineeritud vähemusrühmade puhul. Paljud avalikud 

otsustusprotsessid jäävad läbipaistmatuks ja kogukonnale suletuks, mis takistab vastutajate 

leidmist. Veel on vaja palju ära teha, et majanduslikud, sotsiaalse ja kultuurilised õigused 

oleksid seaduslikult tagatud. Inimõiguste kaitsmine hõlmab üldjuhul õiguste rikkumiste 

dokumenteerimist ja soovituste andmist, et need rikkumised saaksid parandatud. Õiguste 

kaitse on seotud ka avaliku poliitikaga. 

Avalik poliitika viitab seadustele, rahastamise prioriteetidele ja muudele valitsuse 

meetmetele. Avalik poliitika on seaduste, määruste, tegevuste, strateegiate ja paljude 

muude antud teemat puudutavate tegurite kombinatsioon. Need strateegiad võivad olla 

poliitilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset laadi. Avalik strateegia mõjutab seda, 

mida valitsus teeb ja kuidas valitsuse otsuseid tehakse. See määrab meetmed, mida valitsus 

otsustab ellu viia või rõhutada, ning need, mida ta otsustab kõrvale jätta. Riigi avalikku 

poliitikat kujundavad haridus, huvikaitserühmad ja lobistide mõjud. 

Strateegia loomise ajendiks on parandada inimeste elu. Ametnikud kujundavad strateegiaid, 

mis viivad avalikkuse soovitud seisundile või eesmärgile lähemale. Isegi kui ideed tulevad 

väljastpoolt valitsust, on strateegia kujundamine riigiametnike töö. Harold Lasswell lõi 1950. 

aastatel strateegia kujundamise mudeli, mida kasutatakse siiani: 

1. Päevakorra koostamine – selles etapis tehakse esmalt kindlaks avalikkust mõjutav 

probleem või väljakutse. Lahendusi pakuvad spetsialistid nii valitsuses kui väljaspool seda. 

Päevakorra koostamisel läbitakse tavaliselt järgmised etapid: 

• Süsteemne tegevuskava – kirja pannakse kõik küsimused, mida riigiametnikud 

peavad vajalikuks käsitleda. 

• Institutsiooniline tegevuskava – süsteemse tegevuskava nimekirjast valitakse välja 

küsimused, mida poliitikakujundajad hakkavad analüüsima. 

• Kaalutluskava – see nimekiri pärineb otse seadusandjatelt, mitte süsteemsetest ja 

institutsionaalsetest tegevuskavadest. 

• Otsuste päevakord – lõplik loetelu probleemidest, mida poliitikakujundajad 

kaaluvad. 

2. Strateegia kujundamine – see samm hõlmab valitsuse strateegiliste valikute 

väljatöötamist. See toimub pärast seda, kui ametnikud kitsendavad lahendamist vajavate 

probleemide ringi, välistades teostamatud lahendusvõimalused. Selles etapis püüavad 

erinevad asjast huvitatud osapooled saavutada, et välja valitakse just nende eelistatud 

lahendused. Antud etapp hõlmab sageli intensiivse arutelu perioodi. 

3. Otsuste tegemine – selles etapis otsustavad valitsusjuhid konkreetse tegevussuuna üle. 

Ideaalis pakub see tegevussuund kõige paremaid probleemilahendusi enamike sihtrühmade 

ja avalikkuse liikmete jaoks. 
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4. Strateegia rakendamine – protsessi selles etapis rakendavad valitsused valitud strateegiad 

reaalsuses töösse. Ametnikud kasutavad selleks avaliku halduse tööriistu, näiteks riiklike 

kaupade ja teenuste pakkumist, maksupoliitikat vms. Muudatused peaksid kajastama 

kaasatud huvigruppide arvamusi ja  väärtusi. 

5. Strateegia hindamine – huvitatud osapooled nii valitsuses kui väljaspool seda jälgivad 

strateegia mõju ja teevad kindlaks, kas see saavutab kavandatud eesmärgi. See võib 

strateegias kaasa tuua täiendavaid muudatusi, mis arvestavad juba toimunud muutustega. 

Tegelikkuses ei ole strateegia kujundamise protsess tavaliselt nii lineaarne. Need viis sammu 

annavad aga raamistikku avaliku strateegia kujundamise paremaks mõistmiseks ning aitavad 

tuvastada süsteemi tugevad ja nõrgad küljed. Nagu varem mainitud, mõjutavad strateegiat 

mitmed tegurid nagu avalik arvamus, majanduslikud tingimused, uued teaduslikud 

avastused, tehnoloogilised muutused, huvirühmad, mittetulundusühingud, ettevõtete 

lobitöö ja muu poliitiline tegevus. Muutused poliitikas toimuvad aeglaselt ja järk-järgult, 

kuna erinevad mõjutegurid kipuvad üksteisega vastanduma ja poliitikat erinevatesse 

suundadesse tõmbama.  

Avalik arvamus ja prioriteedid mõjutavad aja jooksul avalikku poliitikat tugevalt. 

Jätkusuutlike ettevõtete jaoks on oluline avalikkuse kasvav mure keskkonna, kõikuvate 

energiahindade ja globaalsete kliimamuutuste pärast. See mõjutab avalikku poliitikat 

valimispoliitika, kodanike meeleavalduste ja valitsuse otsustajaid mõjutavate tegevuste 

kaudu. Samuti mõjutavad jätkusuutlike ettevõtete jaoks olulist avalikku poliitikat uued 

teaduslikud avastused ja teave, näiteks uus info kliimamuutuste ning inimeste ja ettevõtete 

mõju kohta kliimamuutustele. 

Tehnoloogilised edusammud, mis on sageli ajendatud turu- ja ärivõimalustest, mõjutavad ka 

avalikku poliitikat. Uued, odavamad ja hõlpsamini kasutatavad tehnoloogiad võivad 

suurendada avalikkuse toetust taastuvenergiat ja energiatõhusust edendavatele ning 

keskkonnakahju vähendavale poliitikale. Huvirühmade hulka kuuluvad äri- ja 

kaubandusühendused, kutseorganisatsioonid, ametiühingud, 

keskkonnakaitseorganisatsioonid ning kodanikuühendused. 

Üksikisikud ja ettevõtted organiseeruvad ühinguteks ja huvigruppideks ka teistel põhjustel, 

kui valitsuse mõjutamine. Näiteks tehakse reklaami- ja haridusalaseid jõupingutusi 

toetamaks nende jaoks olulisi tegevusi ja pakkumaks liikmetele teatud eeliseid. Huvirühmad 

seisavad avaliku poliitika eest, mis teenib nende liikmete soove ja edendab organisatsioonide 

missiooni. 

Inimõiguste teemadega seotud avalik poliitika on otsuste ja tegevuste jada, mida riik 

kavandab, rakendab, jälgib ja hindab läbi sotsiaalse kaasamise, arutelude ja osalemise 

protsessi. Selle eesmärgiks on  kaitsta ja edendada kõigi ühiskonnagruppide ja kogukondade 

inimõigusi ning tagada võrdsus,  mittediskrimineerimise, universaalsus, läbipaistvus, 

juurdepääs õigusemõistmisele. 
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Kuidas saavad üksikisikud või väike rühm mõjutada inimõiguste poliitika kujundamist ja/või 

muutusi? Esimene asi on tõsta inimeste teadlikkust inimõiguste teemal ja näidata, kuidas 

need meid kõiki mõjutavad. Lihtne on näiteks sotsiaalmeedias reklaamida selliste inimeste 

lugusid, kes on inimõiguste eest seisnud või kes tegutsevad sellele pühendunud 

organisatsioonides. Riiklike ja kohalike võimude mõjutamiseks korraldage oma riigis, 

piirkonnas või linnas temaatilisi üritusi, inimõigusi käsitlevaid näitusi linnaruumis või viige 

inimõiguste alane haridus koolidesse. 

Nagu varem öeldud, on inimõigused kõikehõlmavad, omavahel seotud ja üksteisest sõltuvad. 

Inimõiguste olukorra parandamiseks tuleb parandada poliitikat. Esiteks soovitame laste ja 

noorte parema teadlikkuse huvides lisada inimõiguste alase hariduse koolide 

õppekavadesse. Võitlus diskrimineerimise vastu algab teadlikkusest. Noored peaksid teadma 

oma õigusi, olema kursis inimõiguste ülddeklaratsiooniga ja sellega, kuidas seda abistamiseks 

kasutada. 

Teiseks soovitame seaduste ja poliitika kaudu toetada programme ja organisatsioone, mis 

edastavad inimõiguste alast teavet kõigile elanikkonnarühmadele. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata sellele, et teenustele juurdepääs oleks võimaldatud vähemustele ja 

marginaliseeritud elanikkonnale. Inimõiguste programmide elluviimisel tuleks kasutada 

usaldusväärseid ja kõikehõlmavaid metoodikaid ning võtta arvesse võtta nii üldiseid kui 

sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi õigusi. 

Lisaks soovitame seaduste ja poliitikatega pakkuda nõustamist ja hariduslikku sekkumist 

diskrimineeritud vähemusrühmadele või teistele isikutele, kelle inimõigusi on rikutud - 

peamiselt selleks, et aidata neil toime tulla diskrimineerimise tagajärgedega. Kogukondadel, 

eriti otseselt diskrimineerimisest mõjutatud inimestel, oleks kasulik osaleda kõigis 

inimõiguste alaste programmide ning poliitika kujundamise, rakendamise ja järelevalve 

aspektides. 

Lisaks soovitame, et seaduste loomine ja poliitika, mis peaksid tagama majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, oleks avalikud. Paljud avalikud otsustusprotsessid jäävad 

läbipaistmatuks ega võimalda neis osalemist, mis takistab inimeste võimet neis vastutust 

võtta ja tagada.  

Lõpuks sooviksime, et ELi poliitikakujundajad püüaksid olla inimõiguste rikkumiste vastaste 

sanktsioonidega järjekindlamad. On arusaadav, et neis olukordades on palju dilemmasid ja 

väljakutseid, aga kui inimelud ja vabadus on ohus (näiteks range abordi keeluseadus Poolas), 

peaksid poliitikakujundajad jõulisemalt tegutsema.  
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V. Tulevikuplaanid kõikidel osapoolte tasanditel  

Lähtudes inimõiguste üldisest raamistikust tuleb vähemuste õigusi kaitsta riiklike ja ELi 

õigusaktide, valitsuse poliitika ja kodanikuühiskonna toetuse kaudu. Kõikide riikide 

valitsustel on kohustus tagada inimõiguste kaitsmine ja täitmine ning meil kõigil on selles 

oma roll. Kuigi valitsused võivad seda kohust täita erineval viisil, on lõppeesmärk tagada 

kodanike vabadus, austus, võrdsus ja väärikus ning seada need õigused prioriteediks nii 

poliitikas, seadustes kui praktikas. 

Üha enam on riike, kus inimesed nii üksikisikutena kui organisatsioonides, kogukonnas ja 

valitsusorganites tegelevad inimõiguste olukorra parandamisega. Vahel võivad aga 

rikkumised jätkuda hoolimata ametivõimude headest kavatsustest. Seetõttu on 

inimõigustega seotud suurte väljakutsete lahendamiseks vaja strateegiliselt kavandatud 

ennetusmeetmeid ja abinõusid; samuti on potentsiaali humanitaar- ja inimõigustega 

tegelemisel rahvusvahelisel tasemel. 

Järgmises peatükis pakutakse lugejatele soovituste vormis tegevuskava, mis on suunatud 

kõikidele sidusrühmade tasanditele. 

 

Poliitiliste strateegiate planeerimine (kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasemel) 
Häid valitsemistavasid on võimatu ette kujutada ilma inimõigusi austamata. Rahvaesindajad 

peavad igapäevaste otsuste tegemisel arvestama vähemuste inimõigustega, et rakendada 

neid õigusi kõigil valitsemistasanditel ja säilitada demokraatlik ühiskond. Avalikku võimu 

tuleb teostada austades igaühe võrdsust ning üksikisiku vabadust ja väärikust. Oluline on 

tagada abi ja toetus kõigile, kes seda vajavad, pöörates erilist tähelepanu alaesindatud 

rühmadele ja haavatavates olukordades olevatele inimestele. 

Kohalike omavalitsuste oluliseks ülesandeks on pakkuda avalikke teenuseid, mis vastavad 

kohalikele vajadustele ja prioriteetidele ning mis on seotud inimõiguste elluviimisega 

kohalikul tasandil. Kuigi esmane vastutus inimõiguste edendamise ja kaitse eest lasub riikide 

valitsustel, on oluline osa selles ka kohalikel omavalitsustel. 

Oluline on püüelda selle poole, et kohalikud omavalitsused arvestaksid ametlikes suunistes, 

protseduurides ja tegevustes inimõiguste austamise ja kaitse aspektiga. Lisaks peaksid 

kohalikud omavalitsused tagama avalike ruumide ja kohtade juurdepääsetavuse kõigile 

inimestele, sealhulgas puuetega inimestele. Alternatiiviks on pakkuda ruumidele või 

teenustele kaudset juurdepääsu, toetades seda abiseadmetega (nt ekraanilugejad). 

Juurdepääsetavust on erinevat tüüpi, näiteks juurdepääs hoonetele, tervishoiule, teabele, 

transpordile jt. Näiteks võib tuua ühistranspordi, kuhu puuetega inimestel on sageli raske 

pääseda. Seetõttu peavad kohalikud omavalitsused rakendama vajalikke meetmeid, et 

avalike hoonete ja/või teenuste puhul oleksid tagatud juurdepääsetavuse 

miinimumstandardid. Pakkuda tuleb abistajaid ja abivahendeid nagu giidid, tugiisikud, 

viipekeeletõlgid jt. Puuetega inimeste majutamisel on mõistlik lubada nendega kaasa 
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teenistuskoeri (välja arvatud juhul, kui see tekitaks õigustatud ohutusriski või muudaks 

oluliselt avaliku üksuse teenuste olemust). 

Lisaks füüsilistele tõketele, mille kaotamisele kohalikel omavalitsustel tuleb mõelda, peaksid 

nad tegelema vaimsete tõketega nagu stereotüüpide, eelarvamuste ja diskrimineerimise 

kaotamisega. Väärarusaamad puuetega inimeste kohta tulenevad sageli mõistmise 

puudumisest. Vahel kaldutakse puuetega inimesi stereotüpiseerima, eeldades, et neil ei saa 

olla hea elukvaliteet või pidades puuet parandamatuks haiguseks. Siiski on erivajadustega 

inimesed üsna tavalised inimesed, kes suudavad kogukonnaelus täiel määral osaleda. Siin on 

abi harivatest kampaaniatest, kuna kodanikud, kellel erivajadustega inimestega kokkupuudet 

pole, ei pruugi olla teadlikud sellise eluga kaasnevatest probleemidest ja väljakutsetest.  

Kohalikud omavalitsused peaksid süstemaatiliselt pakkuma oma esindajatele ja 

halduspersonalile inimõiguste alast koolitust ning andma kodanikele asjakohast teavet 

nende õiguste kohta. Edu tagamiseks on vajalik oma töötajaid igakülgselt ja pidevalt 

koolitada, sest avalik-õiguslikel asutustel võivad olla head strateegiad ja põhimõtted, kuid 

nende töötajad või vabatahtlikud pole neist teadlikud või ei oska neid rakendada. Eriti 

oluline on, et pidevalt avalikkusega suhtlevad eesliinitöötajad mõistaksid heade tavade 

nõudeid mis puudutavad klientidega suhtlemist ja abistamist ning alternatiivsete viiside 

leidmist, kuidas tagada puuetega inimestele juurdepääs vajalikele programmidele ja 

teenustele. 

Inimõiguste alast teadlikkust tuleks tõsta pakkudes vastavat haridust ka avalikele 

teenistujatele ning toetades inimõigustega tegelevaid organisatsioone ja tegevusi. 

Riigiametnikud peaksid olema kodanike ja kodanikuühiskonnaga pidevas dialoogis. Selleks on 

väga oluline ühiskonna erinevate osapoolte koostöö. Kohalikud omavalitsused peaksid 

tihedalt suhtlema kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sest just vabaühendused saavad 

leida ühisosa puuetega inimeste ja valitsuse vahel. Vabaühendustest on koos kohalike 

omavalitsustega saamas puuetega inimeste olukorda käsitleva poliitika kujundamise ja 

strateegia väljatöötamise eestvedajad. Kodanikuühiskonna organisatsioonid võivad teha 

koostööd ka otse kohaliku omavalitsusega, et tõsta nende inimõiguste alast asjatundlikkust 

ja teadlikkust. 

Kuigi rääkisime seni puuetega inimestest, kogevad ka paljud teised vähemusrühmad 

diskrimineerimist oma rassi, etnilise päritolu, rahvuse, klassi, usutunnistuse, veendumuste, 

soo, soo, keele, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu. Kohaliku, piirkondliku või 

riikliku tasandi valitsused peavad tagama, et vähemused ja haavatavad rühmad on 

ühiskonda integreeritud ning neil on juurdepääs haridusele, töökohtadele ja 

sotsiaalteenustele, sest see on vastastikusel austusel ja kaasamisel põhineva ühiskonna 

ülesehitamiseks hädavajalik. 

Võimuorganite esmane kohustus kõigil tasanditel on inimõiguste austamine oma töös. See 

tähendab, et kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused peavad tagama, et keegi 

nende organisatsioonis ei rikuks otseselt ega kaudselt ühegi antud jurisdiktsiooni alla 
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kuuluva inimese õigusi. Oluline on aru saada, kuidas poliitilised otsused, strateegiad ja tavad 

erinevaid üksikisikuid ja rühmi mõjutavad. Ka riigihankelepingute ja muude õiguslike 

kokkulepete sõlmimisel tuleks tagada inimõiguste austamine, kaitsmine ja täitmine. 

Lisaks tuleks välja töötada asjakohased mehhanismid tulemuste korrapäraseks 

monitoorimiseks. Sellise praktika heaks näiteks on kohalike inimõiguste ombudsmani 

büroode väljaarendamine, mis poliitilisi otsuseid ja võimuorganite tehtavat tööd jälgivad 

ning toovad esile kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulise rolli inimõiguste kaitsel. 

Tavaliselt tegeleb ombudsmani institutsioon kodanikuõiguste ja sotsiaalmajanduslike õiguste 

väidetavate rikkumistega, samuti diskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse küsimustega, 

puuetega inimeste, laste ja vangide kaitsega. Selleks, et ombudsman saaks oma tööd hästi 

teha, on vajalik  riigiasutuste panus, näiteks rahaline toetus personali palkamiseks ja 

sotsiaalkampaaniate jaoks. Ametiasutused peaksid ombudsmani soovitusi tõsiselt võtma ja 

püüdma nendega arvestada, et parandada avalike teenuste osutamist. 

Maakonnad, kus asub mitu ombudsmani institutsiooni nagu piirkondlikud, kohalikud ja/või 

eriasutused, peaksid võimaldama nende institutsioonide tegevuse koordineerimist ja 

koostööd, et vältida dubleerimist ja saavutada sünergiat. Ombudsmani institutsioonil on 

peale kaebuste uurimise sageli ka volitused, mis hõlmavad kodanike õiguste ennetavat 

edendamist ja kaitset. Näiteks Poolas on inimõiguste voliniku kohustuseks analüüsida, jälgida 

ja toetada kõigi isikute võrdset kohtlemist, viia läbi sõltumatuid uuringuid ja anda soovitusi 

seoses diskrimineerimisega. People’s Advocate’i 2017. aasta aruanne kirjeldab näiteks 

inimõiguste edendamise erinevaid viise Moldaavias: avalikkuse harimine konverentside, 

ümarlaudade, koosolekute, foorumite, konkursside, näituste, videote tootmise, 

teabematerjalide levitamise, koolituste ja meediakoostöö kaudu. 2017. aastal viis People`s 

Advocate läbi 174 edendavat tegevust, mis jõudsid otseselt 5800 toetusesaajani. 

Ombudsmani institutsioon on saanud kaasaegse hea valitsemistava mudeli lahutamatuks 

osaks, mängides olulist rolli inimõiguste kaitsmisel ja edendamisel ning pakkudes 

üksikisikutele inimõiguste rikkumiste korral kaebuste esitamise võimalust. Ent selleks, et 

ombudsman oleks oma töös efektiivne, peab institutsioon säilitama täieliku rahalise 

sõltumatuse valitsusest. 

Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud valitsused peaksid tagama, et nende piirkonnas asuvad 

ettevõtted edendaksid mitmekesisust ja kaasatust töökoha kohandamise kaudu ega lubaks 

diskrimineerimist. 

Diskrimineerimine töökohal tekib siis, kui inimest koheldakse teistest halvemini tema 

omaduste tõttu, mis pole seotud tema kompetentsuse või tööga kaasnevate nõuetega. Kõigil 

töötajatel ja tööotsijatel on õigus saada võrdset kohtlemist. Diskrimineerimine võib toimuda 

enne tööle võtmist, tööl olles või sealt lahkudes. On oluline, et töötajad saaksid oma tööd 

vabalt valida, oma potentsiaali täiel määral rakendada ja saaksid oma panuse eest õiglaselt 

tasustatud. Diskrimineerimine on inimõiguste vastane tegevus, seepärast peaksid 

ettevõtetel olema oma ahistamis- ja diskrimineerimisvastased strateegiad, mis panevad 

selgelt paika, et sellist suhtumist ei sallita. Ettevõtted peavad kehtestama oma töötajate 
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käitumisele kindlad standardid ja ootused ning sealhulgas kirjeldama diskrimineerivat või 

ahistavat käitumist, mis on keelatud. Sellised inimõiguste-teemalised strateegiad peaksid 

olema seotud organisatsioonis kehtiva poliitikaga ja integreeritud organisatsiooni 

igapäevasesse toimimisse. Diskrimineerimise ja ahistamise vältimise õigust tuleks laiendada 

kõigile töötajatele, sealhulgas täis- või osalise tööajaga, ajutisele või katseajal olevatele 

inimestele, juhu- ja lepingulistele töötajatele, vabatahtlikele ja praktikantidele. 

Vastuvõetamatu on seegi, kui ettevõtte inimesed ahistavad või diskrimineerivad oma kliente 

või teisi partnereid, kellega neil on ametialaseid suhteid - näiteks tarnijaid või 

teenusepakkujaid. Selline poliitika peab kehtima organisatsiooni igal tasandil ning 

töökeskkonna ja töösuhete kõikides aspektides (värbamine, edutamine, üleviimised, 

koolitused, palgad, hüvitised ja töösuhte lõpetamine). See hõlmab ka tasumäärasid, 

ületunde, töötunde, puhkusi, vahetustega tööd, distsipliini ja tulemuslikkuse hindamist. 

Ettevõtetel on oluline roll aitamaks sisserändajatel ja pagulastel uutes vastuvõtvates 

kogukondades integreeruda. Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud valitsused peaksid 

julgustama ettevõtteid kaasama pagulasi oma tegevusse nii potentsiaalsete töötajate, 

ettevõtjate kui tarbijatena. Pagulaste palkamine mitmekesistab ja tugevdab ettevõtte 

personali ning loob ettevõtte kaubamärgile positiivsemat kuvandit, kuna paljud tarbijad 

soovivad näha ettevõtete sotsiaalset aktiivsust. Eelkõige erasektoril on tohutu võim anda 

pagulastele võimalus maailmamajanduses täieõiguslikult osaleda. Ettevõtjatel on  poliitika 

mõjutajate, tööandjate ja uuendajatena olemas mitmed vahendid ja võimekus, et  

panustada pagulaste integreerumisele töökohtade kaudu ja luua nii ühiskonnale tervikuna 

uut väärtust. 

Kui pagulastaustaga inimesed leiavad töö ja asuvad elama kohalikku kogukonda, tuleb 

valitsustel arvestada paljude asjaoludega nagu tervishoid, eluase, haridus, kogukonna 

tugiteenused, tõlgid ja tõlkimine, rahaline toetus, füüsilise ja vaimse tervise teenused. 

Valitsused peaksid oma poliitika kaudu pakkuma tehnilist abi, juriidilist nõu ja muud tuge, et 

aidata ametivõime pagulaste seisundi kindlaksmääramisel ja tagada õigete otsuste 

tegemine. Vaja on investeerida raha valitsuse ja kodanikuühiskonna sidusrühmade 

koolitamisse põhiliste kaitseküsimuste alal nagu pagulaste õigused, varjupaigataotlejate 

vastuvõtutingimused, lastekaitse küsimused jne. Valitsused peaksid vastu võtma meetmeid, 

et välistada pagulaste diskrimineerimine avaliku sektori ametnike poolt: luua mehhanism, 

mis takistab migrantide rassilise ja usuliste profiilide koostamist riigiasutuste poolt, koolitada 

ametnikke vihkamiskuritegude avastamiseks ja neile reageerimiseks, et korraldada 

sisserändajate kinnipidamismenetlusi inimõigusi austaval viisil. Valitsused peaksid edendama 

häid tavasid seoses poliitikate ja meetmetega, mis toetavad pagulaste integreerimist 

ühiskonna sotsiaalsesse, majanduslikku ja kultuurilisse struktuuri; pagulaste 

naturalisatsiooni, pikaajaliste elamislubade väljastamise ja perekondade taasühendamise 

propageerimist. 

Lisaks seaduslikele kohustustele on valitsustel ka moraalsed kohustused, mis nõuavad 

empaatilist ja vastutustundlikku reageerimist. Valitsused ei pea oma kogukondadesse elama 
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asuvaid pagulasi mitte ainult seaduslikult toetama, vaid ka mõjutama kohalike elanike 

hoiakuid. Pagulased on sageli  traumeeritud mitte ainult enne nende põgenemist toimunud 

tagakiusamise, vaid ka pärast uude riiki saabumist toimunud kohtlemise tõttu. Seetõttu võib 

valitsustel tekkida vajadus luua võimalusi, kus pagulased saavad suhelda nii enda kui laiemalt 

kogukonna teiste liikmetega. Nende lapsed vajavad kohti  mängimiseks, sportimiseks, vaba 

aja veetmiseks, teiste lastega kohtumiseks ja suhtlemiseks. Mõnikord võivad nad vajada ka 

toitu ja riideid. 

Kuigi mõnel juhul on kirik, heategevusorganisatsioonid ja mittetulundusühingud nende 

vajadustele reageerinud, ei saanud paljud pagulased siiski vajalikku tuge ja valitsustel on siin 

veel palju ära teha. Valitsused peavad pagulaste küsimuses avalikkuse teadlikkust  tõstma 

vastavate koolituste, meediatöö ja  sotsiaalkampaaniate korraldamise kaudu. Kasu on heast 

koostööst MTÜ-de ja teiste pagulaskaitsega seotud kodanikuorganisatsioonidega, kes saavad 

kaasa aidata kogukonna eelarvamuste vähendamisel. Eelarvamuste ületamine on 

huvipakkuv ülesanne, mida lahendatakse igal pool: koolis, töökohtadel, tervishoiuvaldkonnas 

jne. Selleks aitavad kaasa kultuuride- ja rühmadevahelised kontaktid, mitmekesisuse-

teemalised koolitused ja kaaslastelt õppimine. Praegu pole veel teada, millised sekkumised 

on erinevates kontekstides kõige tõhusamad, kuid valitsused peaksid mõistma, milline on  

sobivaim viis nende kogukondades eelarvamuste vähendamiseks ning kõige haavatavamate 

inimeste sotsiaalse kaasamise parandamiseks.  

 

Noorteorganisatsioonid ja noorsootöötajad 
Meie mitmekesises ja väljakutseid pakkuvas ühiskonnas on järjest olulisem kõiki inimesi 

julgustada enda ja teiste õigusi kaitsma. Inimõiguste alane haridus moodustab olulise osa nii 

formaalsest kui mitteformaalsest õpetamisest ja õppimisest ning noorteorganisatsioonidel ja 

eelkõige noorsootöötajatel on selles täita oluline roll. Inimõiguste alane haridus võib 

suurendada inimeste sallivust, austust, solidaarsust ja vastutustunnet ning arendada 

teadlikkust sellest, kuidas inimõigusi saab reaalses elus kaitsta. Noortetöötajad saavad õigete 

oskuste, pädevuste ja teadmiste olemasolul tõsta kogukonna inimõiguste alast teadlikkust nii 

erinevate projektide, töötubade kui interaktiivsete tegevuste kaudu ning seda nii riiklikul kui 

rahvusvahelisel tasandil. Noorsootöötajad võivad vähemustele pakkuda võimalusi oma inim- 

ja kodanikuõiguste eest seismiseks ning arendada noorte suutlikkust ja koostööd, et juhtida 

rahumeelsete ühiskondade loomist, kus kodanikuväärtusi ja vähemuste inimõigusi täielikult 

austatakse. Noored võivad olla sillaehitajateks kultuuride, religioonide ja põlvkondade vahel, 

töötada vähemuste ühiskonda kaasamise nimel ning võidelda diskrimineerimise, pingete ja 

sallimatuse vastu.  

Noorte juhitud organisatsioonid on muutumas nähtavaks mitte ainult riiklikel, vaid ka 

rahvusvahelistel areenidel. Paljud neist ei suuda kahjuks saada vajalikku tunnustust 

rahvusvahelistes otsustusprotsessides osaledes. Noorteorganisatsioonid on olulised, sest 

nende töö võimaldab noortel kasutada osalusõigust oma heaolu parandamisel. Osalemine 

võib tähendada aktiivset kaasamist nende elu mõjutavate arendustegevuste, programmide 
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ja poliitikate kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel. Lisaks on noorteorganisatsioonidel 

võtmeroll noortega seotud programmide, projektide või algatuste õnnestumisel. Noored 

mõistavad ise kõige paremini nendega seotud väljakutseid, tugevusi ja võimalusi. Noorte 

juhitud organisatsioonidel on ainulaadne positsioon, et välja töötada ja ellu viia algatusi, mis 

käsitlevad ja lahendavad probleeme nende endi vaatenurgast. Kui noored kaasatakse 

noortega seotud programmide, poliitikate ja teenuste kavandamisse, rakendamisse ja 

hindamisse, võivad need algatused olla senisest tõhusamad ja jätkusuutlikumad. Noorte 

pideva poliitikas osaluse saavutamiseks on lisaks rahastajate ning avalik-õiguslike ja 

eraorganisatsioonide, rahvusvaheliste agentuuride ja otsustusorganite toetusele vaja 

noortetöötajate suurt pühendumust ja investeeringuid noorteorganisatsioonidesse. 

Kuigi noorteorganisatsioonidel ja -töötajatel on oluline roll vähemuste harimisel ja 

kogukonna teavitamisel, seisavad nad seda tehes sageli silmitsi paljude väljakutsetega. 

Mitteformaalne haridus ja noorsootöö ei pälvi väärilist sotsiaalset ja poliitilist tunnustust, 

kuna noorsootöötajaid peetakse sageli madala staatusega spetsialistideks ja mitteformaalse 

hariduse kaudu omandatud pädevusi ei tunnustata. Seetõttu ei pea haridus- ja teised 

ametiasutused alati noorsootööd piisavalt väärtuslikuks ega konsulteeri noorsootöötajatega 

riskirühmade aitamiseks kavandatavate poliitikate väljatöötamisel ja rakendamisel. 

Strateegiate ja protseduuride väljatöötamisel peavad ametiasutused aga kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega siiski konsulteerima, sealhulgas ka noorteorganisatsioonide ja 

noorsootöötajatega, kes on ühenduses ühiskonna kõige haavatavamate inimestega ja saavad 

seega nende vajaduste eest seista.  

Kuigi noorteorganisatsioonide ja noorsootöö jõudu sageli piisavalt ei tunnustata, võime 

kindlalt väita, et nad on vähemuste õiguste edendamisel ja kaitsmisel olulised tegijad ning 

saavad inimeste tavasid, praktikaid ja hoiakuid oluliselt muuta. Huvikaitsetööd saab teha 

väga erinevatel viisidel ja tasanditel. See võib olla midagi väikest, näiteks petitsiooni 

algatamine kohalikus kogukonnas, aga ka midagi palju suuremat nagu rahvusvahelised 

kampaaniad lehel change.org. Huvikaitse on üldiselt suunatud poliitikakujundajatele, st 

poliitikutele, riigiametnikele ja riigiteenistujatele, aga ka erasektori juhtidele, kelle otsused 

inimeste elu mõjutavad, ning neile kelle arvamused mõjutavad omakorda 

poliitikakujundajaid (ajakirjanikud ja meedia, arenguagentuurid ja MTÜ-d). 

Huvikaitsekampaaniate lõppeesmärk on saavutada muudatusi valitsuste, riigiüleste või 

valitsustevaheliste organisatsioonide seadusandluses, poliitikas ja praktikas. 

Paraku teevad noorteorganisatsioonid oma huvikaitsestrateegiat kavandades sageli vigu, mis 

viib halvasti koostatud huvikaitseplaanideni, mis omakorda ei too kaasa soovitud muutust ja 

mõju. Kodanikuühiskonna poliitika muutmise kampaaniad nõuavad kannatlikkust, visadust, 

julgust ja veendumust ning nad annavad harva kiireid tulemus. Ühtset õnnestumise valemit 

pole, kuid peaaegu kõigil edukatel kampaaniatel on ühised omadused:  selged ja 

saavutatavad eesmärgid, mõjuvad ja selgelt suunatud sõnumid, konkreetsed ja ülevaatlikud 

tegevuskavad. Vaja on põhjalikku planeerimist ning oskust koondada ühise eesmärgi nimel 

võimalikult palju avalikku ja poliitilist toetust. Samuti on väga oluline keskenduda ühele 
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teemale ja veenduda, et tegutsetakse konsensuse alusel. Selleks peavad noorsootöötajad 

andma oma rühmale piisavalt aega, et teemad põhjalikult läbi arutada ning tagada, et kõik 

nõustuvad või vähemalt aktsepteerivad kampaaniaga seotud otsuseid. Lisaks peavad nad 

kaasama vähemusrahvuste taustaga inimesi, kes saavad selgitada, kas teema on asjakohane, 

millised on nende tegelikud vajadused ja mida peaks tegema, et nad tunneksid end 

mittediskrimineerituna või vähemalt paremini integreerituna. 

Üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniad peaksid olema hästi ajastatud. Näiteks võtame 

kampaania, mille eesmärgiks on avalikkuse teadlikkuse tõstmine puuetega inimeste 

probleemide, oskuste, vajaduste ja õiguste tunnustamise suhtes. Selline kampaania ei tekita 

muutusi üleöö, sest inimestel kulub palju aega mõistmaks, et neil on endal võime muutusi 

esile kutsuda. Enne kui hakata teiste inimeste seisukohti muutma, peavad puudega inimesed 

kõigepealt ise tõstma oma enesekindlust ja eneseteadlikkust - see võtab aega. Lisaks peaksid 

noorsootöötajad seaduste, poliitika ja teenuste muutmiseks korraldama pikaajalisi 

kampaaniaid, mis nõuavad strateegiate ja ressursside hoolikat planeerimist. Kampaania 

vedajateks on vaja pühendunud ja motiveeritud inimesi, kes jätkavad tööd pika aja jooksul. 

Seaduste, poliitika ja teenuste muutmise kampaaniate toetamiseks peavad noorsootöötajad 

tõstma inimeste teadlikkust, korraldama otsest tegevust (meeleavaldused, petitsioonid, 

marsid), mõjutama parlamendiesindajaid briifingute, kirjade ja isiklike kontaktide kaudu jne. 

Iga  kampaania kavandamisel peavad nad oma sihtrühma hoolikalt määratlema (nt kohalik 

omavalitsus, riigivalitsejad, äriringkonnad, üldsus jne) ning kaaluma läbi sobivaimad 

strateegiad, sest kui midagi toimib hästi kitsa sihtrühmani jõudmisel, ei pruugi see sama 

tõhusalt töötada valitsuse tasandil. Noorsootöötajatel võib abi olla isikutest, kes saavad 

sihtrühma kaudselt mõjutada: näiteks mõni akadeemik, sotsiaalmeediastaar või ajakirjanik. 

Avaliku poliitika muutmine piiratud võimu ja vahendite korral võib olla keeruline. Suhetesse 

investeerides saavad noorsootöötajad luua usaldust ja suurendada usaldusväärsust 

sidusrühmadega, mis aitavad kaasa püsivamate liitude tekkele; samuti leida potentsiaalseid 

nende poliitika toetajaid, koguda teavet poliitiliste väljakutsete ja võimaluste ning 

otsustajate ja peamiste mõjutajate väärtuste ning veendumuste kohta. 

Oluline on noortetööd piisavalt väärtustada, pakkuda noorsootöötajatele häid töötingimusi, 

elukestva õppe võimalusi ja kogemuste vahetamist nii kolleegide kui teiste noortega 

töötavate spetsialistide vahel. Noorsootöötajad peaksid alati otsima võimalusi teadmiste- ja 

kogemuste vahetuseks kolleegidega nii kohalikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil. Neil 

tuleks leida asjakohased koolitusprogrammid nii veebis kui väljaspool seda, mis aitavad neil 

parandada oma organisatsiooni suutlikkust ning suurendada ressursse ja oma teadmisi. 

Sellisel koolitusel osaledes omandavad noorsootöötajad kvaliteetset inimõiguste alast 

haridust, mõistes igaühe potentsiaali vähemuste inimõiguste edendamisel oma riigis või 

piirkonnas. Regulaarsed riiklikud või rahvusvahelised kohtumised aitavad noorsootöötajatel 

vahetada kogemusi selle kohta, kuidas teised organisatsioonid inimõiguste rikkumise vastu 

võitlevad ning milliseid vahendeid ja strateegiaid kolleegid kasutavad. Kohtumistel ja 

konverentsidel osaledes saab oma eesmärki teistele sidusrühmadele tutvustada, tagades, et 

see jõuab nii suurema hulga inimesteni ning asjakohaste huvirühmadeni, kes võivad 
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protsessi positiivselt mõjutada. Samuti saavad nad anda oma panuse poliitikate ja 

programmide kujundamisesse,  sest iga noorsoopoliitika peaks sisaldama tagasisidet noortelt 

endilt, eriti kui tegeldakse otseselt noori puudutavate küsimustega. 

Noorte tööd tuleb väärtustada ja tunnustada ning osa sellest tähendab ka väärilist rahalist 

tasu. Tasuta töötavad noored on tihti sunnitud otsima tööd teistes valdkondades, mis 

vähendab nende võimet organisatsioonis sisukalt kaasa lüüa. Noorteorganisatsioonidel on 

sageli suured raskused põhitegevuseks rahaliste vahendite hankimisega (nt kontori 

juhtimiseks, töötajate palkadeks ja muude üldkulude katmiseks). See kehtib eriti alles 

väikese töökogemuse ja lühikese finantsajalooga noorteorganisatsioonide kohta. Kuigi nende 

väljakutsetega seisavad silmitsi kõik organisatsioonid, muudab pidev personali ja juhtkonna 

vaheldumine noorte juhitud organisatsioonides selle töö eriti keeruliseks. Lisaks peaksid 

noorsootöötajad saama pidevat koolitust ja ümberõpet, mis aitaks neil  omandada uusi 

teadmisi, ideid ja oskusi aitamaks kaasa organisatsiooni missiooni ja eesmärkide 

saavutamisele.  

Koolitusi tuleks korraldada organisatsiooni poolt oluliseks peetavates valdkondades, näiteks  

võtmeküsimuste ja organisatsiooni töös vajalike oskuste vallas. Koolitustega seotud kulud 

tuleb eelnevalt eelarvesse planeerida. Noorteorganisatsioonid võiksid otsida partnerluse 

loomise võimalusi teiste noorte juhitud ja noortega töötavate organisatsioonidega ning teha 

jõupingutuste ühendamiseks koostööd. Piiratud ressursside korral on partnerlusest palju abi. 

Rohkem organisatsioonilist paindlikkust ja  majanduslikku kindlust tagab rahastamise 

otsimine erinevatest allikatest, näiteks kohalikest omavalitsustest, erafondidest, 

rahvusvahelistest agentuuridest või üksiksponsoritelt. 

Noorteorganisatsioonid saavad aidata noortel mõista, et tänapäeva maailm ja kogukonnad 

on muutunud järjest keerukamaks, tehnilisemaks ja mitmekultuurilisemaks, esitades aina 

uusi väljakutseid hariduse, koolituste ning erinevate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste 

osas. Meie riikide heaolu tulevikus sõltub uue põlvkonna kompetentsete ja vastutustundlike 

noorte kasvatamisest, kes hoolivad riigis toimuvast ebaõiglusest ja on valmis panustama 

igasuguse inimõiguste alase diskrimineerimise likvideerimisele. Noorteorganisatsioonid ja 

nende liikmed peavad taotlema oma programmidesse riiklikke investeeringuid, et 

tänapäevaseid probleeme lahendada, toetada abivajajaid ning kasvatada uut ja avatud 

noorte põlvkonda. Lisaks tuleb nõuda rohkem riiklikke investeeringuid alaealiste ja noorte 

kuritegevuse ennetamiseks ja kontrollimiseks, aidates vähendada kõiki tegureid, mis selliseid 

probleeme esile kutsuda võivad. Sotsiaalseid probleeme lahendada (eriti vaestes 

kogukondades elavate vähemusnoorte puhul) saab ainult siis, kui institutsioonid parandavad 

praegust olukorda ning hõlbustavad edukat täiskasvanuikka üleminekut. Seda saab teha 

pakkudes kaasamise kaudu võimalusi uute oskuste õppimiseks ja muutuste tegemiseks oma 

kogukonnas, samuti mitmekultuurilise taustaga noortega suhtlemiseks, juhtimise ja jagatud 

otsuste tegemise kogemuste saamiseks. Need kogemused on olulised kõigile noortele, eriti 

haavatavamatesse rühmadesse kuuluvatele inimestele. 
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Noorteorganisatsioonid peaksid valitsustele tuge pakkuma noorukitele suunatud kogukonna- 

ja arenguprogrammide loomisel ning elluviimisel, sest tänu oma lähedasele suhtele noortega 

teavad ja mõistavad nad paremini, millised tegurid aitavad kaasa noorte tervislikule arengule 

ning on seejuures kriitilise tähtsusega. Noorte vajaduste rahuldamisel tuleb arvestada 

kultuuriliste eripäradega, mistõttu tuleb programmide koostamisel ja hindamisel kindlasti 

arvestada kohalikku kultuurikonteksti. Positiivse isikliku ja sotsiaalse kogemuse 

arendamiseks peaksid noored saama emotsionaalset ja moraalset tuge, tundes end 

seejuures füüsilises ja psühholoogilises mõttes turvaliselt. Neile tuleks anda võimalus tunda 

kuuluvust, olulisust ja eneseväärtustamist, võimalus kujundada positiivseid sotsiaalseid 

väärtusi ja norme ning anda oma panus kogukonna heaks. Noorte arendamiseks sobib kõige 

paremini struktuur, millel on selged ootused noorte käitumisele, võimalused ise 

otsustamiseks, reeglite koostamises osalemiseks ning juhirollini küpsemiseks. 

Kogukonnaprogrammid võivad anda noortele häid isiklikke ja sotsiaalseid kogemusi ning 

positiivse arengukeskkonna tundmaõppimise võimalusi. Taolisi programme võivad pakkuda 

paljud erinevad üksikud organisatsioonid, millest igaühel on oma ainulaadne lähenemine ja 

programmilised tegevused; aga ka suurte riiklike noortele suunatud organisatsioonide 

kohalikud harud,  avalike institutsioonidega (nagu kool, rahvaraamatukogu või 

sotsiaalkeskus) seotud sõltumatud organisatsioonid või iseseisvad ja autonoomsed 

rohujuuretasandi organisatsioonid. 

Samas ei ole noorte kogukonnaprogrammide teave potentsiaalsetele osalejatele alati 

kergesti kättesaadav: puudub kohalik omavalitsusasutus või kogukonna sihtasutus, mis 

vastutaks nende programmide elluviimise ja kvaliteedi jälgimise eest. Sel juhul saavad 

noorteorganisatsioonid anda tagasisidet noorukite vajaduste regulaarse hindamise, noorte 

võimaluste ja konkreetsete vajaduste rahuldamise teemadel. Kuna vähemuste taustaga 

noored on heterogeenne rühm, peavad programmid olema piisavalt paindlikud, et kohaneda 

mitmekesisusega nii noorte hulgas kui kogukonnas. Isegi parima personali ja rahastamise 

korral ei saa ükski programm teenindada absoluutselt kõiki noori, seetõttu peaksid 

organisatsioonid looma kohalike oludega sobiva strateegia oma kogukonna noortele 

suunatud programmide kättesaadavuse, ligipääsetavuse ja kvaliteedi jälgimiseks. Ainult siis, 

kui programm sisaldab pidevat ja lõplikku hindamist, saab see anda olulist teavet programmi 

sisu ja tõhususe kohta. Samuti võib programmi hindamine aidata rahastajatel ja 

poliitikakujundajatel teha teadlikke valikuid selle kohta, milliseid programme ja milliste 

noorterühmade jaoks tulevikus rahastada. Kvaliteetne hindamine aitab programmi töötajatel 

oma eesmärke paika seada ja otsustada, kuidas kindlaks teha, kas eesmärgid on saavutatud. 

Programmi töötajad, rahastajad ja osalejad saavad eesmärkide täitmise jälgimiseks kasutada 

ka pidevat uurimist ja hindamist: selleks luuakse tavaliselt andmete kogumise süsteem, mis 

mõõdab programmide erinevate tegevuste ulatust ning teenuste pakkumise ja saamise 

kvaliteeti. Selline jälgimine võib anda töötajatele kasulikku infot, mis aitab vajadusel 

programmi tõhustamiseks muudatusi teha. Hinnata saab nii uusi kui juba väga hästi välja 

töötatud programme, uurides nende otseseid ja kaudseid tulemusi ja programmis 

osalemisega seotud eeliseid. 
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Noorteorganisatsioonid peaksid otsima era- ja avalik-õiguslikke rahastajaid, kes suudaksid 

kogukonna tasandil pakkuda vajalikke ressursse korrastatud, koordineeritud ja mõistlikul 

viisil hinnatud  kogukondlike programmide arendamiseks. Lisaks tuleks toetada 

vahendusorganisatsioone ja koostöömeeskondi, kuhu kuuluvad teadlased, praktikud, 

rahastajad ja poliitikakujundajad. Rahastajad võiksid toetada koostööd teadlaste ja 

praktikakogukonna vahel töötamaks välja sotsiaalsed näitajad, mis peegeldavad 

programmide rakendamisest tulenevat kasu ja parandavad programmide jälgimise 

võimalusi. Koostöö aitaks paremini mõista programmi mõju noortekogukonna positiivsetele 

arengutulemustele. Avalik-õiguslikud ja erarahastajad peaksid pakkuma programmidele ja 

kogukondadele võimalusi sotsiaalsete näitajate andmete kogumiseks ja kasutamiseks. See 

eeldab programmi töötajate koolitust ja tihedamat koostööd erinevate osaliste, sealhulgas 

noorteorganisatsioonide ja noorsootöötajate vahel.  

 

Euroopa Komisjon ja teised ELi nõuandeorganid 
Euroopa Liit (EL) on võtnud kohustuse oma välispoliitikas toetada vabaduse, demokraatia, 

inimõiguste, põhivabaduste ja õigusriigi aluspõhimõtteid. EL püüab käsitleda inimõigustega 

seotud probleeme kõigis oma poliitikates ja programmides, kasutades konkreetsete 

meetmete jaoks erinevaid inimõiguste poliitika vahendeid, sealhulgas konkreetsete 

projektide rahastamist oma vahendite kaudu. 

Pärast Euroopa Komisjoni ning selle asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja ettepanekut võttis nõukogu 2020. aasta novembris vastu ELi kolmanda 

inimõiguste ja demokraatia tegevuskava. Selles määratakse kindlaks ELi ambitsioonid ja 

prioriteedid aastateks 2020–2024 ning need sisaldavad viit peamist tegevusvaldkonda: 

• üksikisikute kaitsmine ja jõustamine; 

• vastupidava, kaasava ja demokraatliku ühiskonna loomine; 

• ülemaailmse inimõiguste ja demokraatia süsteemi edendamine; 

• Uued tehnoloogiad: võimaluste ärakasutamine ja väljakutsetega tegelemine; 

• Koostöös väärtuste loomine. 

Kuigi ELi tegevuskavas on suured ambitsioonid inimõiguste ja demokraatiaga seotud 

väljakutsetega tegelemiseks, on oluline märkida, et selle rakendamiseks ja tõhusate 

tulemuste saavutamiseks on vaja ka poliitilist otsustavust ja piisavalt ressursse. 

Üheks EL suurimaks väljakutseks on paremäärmuslike liikumiste ja erakondade 

esilekerkimine Euroopas, mis on vastuolus EL põhiväärtustega. Parempopulism lükkab tagasi 

liberaalse demokraatia aluspõhimõtted, jätab kõrvale individuaalse ja sotsiaalse võrdsuse 

(sageli rassismi alusel) ja eelistab väidetavalt homogeense rahvuse liikmeid. 

Vähemusrahvuseid nähakse hirmu ja vaesust tekitavate patuoinastena. 

Immigratsioonivastased ideed arenevad sageli koos rassistlike ideoloogiatega,   Lääne-
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Euroopas lisaks käsikäes islamofoobiaga ning Kesk- ja Ida-Euroopas romafoobia ehk 

mustlasvastasusega. 

Vihakõne on muutunud poliitilise diskursuse osaks mitte ainult populistlike ja äärmuslike 

rühmituste seas, vaid kogu poliitilises spektris ning infotehnoloogia aitab selle levikule ja 

võimendamisele kaasa. Vihakõne ja sallimatus Euroopas on tõusuteel ning üha enam 

kasutatakse väljendeid, mis levitavad, õhutavad, propageerivad või õigustavad rassiviha, 

ksenofoobiat, antisemitismi või muid vihkamise vorme. Kui erakonnad toovad sellised 

teemad oma poliitilise legitiimsuse suurendamise vahendina avalikku sfääri, tähendavad 

need meie ühiskonnale suurt ohtu, mida tuleks väga tõsiselt võtta. EL peaks tegelema 

vihakõne ennetamise ja sellega võitlemisega julgustades koostööd kõigi osapoolte vahel, 

sest see on ainus viis tugevdada rahumeelset kooselu ja mitmekesisust tänapäeva Euroopas. 

EL peab uuendama oma visiooni Euroopa väärtustest ja tooma need tagasi poliitiliste 

tegevuste keskmesse. Poliitikud ei tohiks kunagi populistliku surve ees kapituleeruda ja igal 

võimalusel tuleb selles toetuda õiguslikele alustele. 

Kuigi institutsioonid nagu Euroopa Rassismi ja Sallimatuse vastane Komisjon (ECRI) jälgivad 

rangelt kõiki liikmesriike ja annavad soovitusi seal tuvastatud rassismi ja sallimatuse 

probleemide lahendamiseks, on mõnes riigis selles vallas veel palju arenguruumi. Näiteks 

riikides nagu Bulgaaria on diskrimineerimisest motiveeritud kuritegude tunnistamise ja 

sellega seotud seadusandluse ja praktikatega seotud probleemistik äärmiselt tõsine. 

Bulgaarias on suur hulk haavatavaid isikuid, kes langevad erinevat tüüpi ja erinevatest 

eelarvamustest ajendatud kuritegude ohvriks, kuid neile kuritegudele juhitakse harva 

õiguskaitseorganite tähelepanu ja isegi kui seda tehakse, jäävad süüdlased sageli 

karistamata. Selliste kuritegude vastu võitlemise õigusaktid ning nende uurimise ja 

karistamise standardid Bulgaarias on puudulikud ja mõnikord diskrimineerivad, samuti ei ole 

need kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Õiguskaitseorganid peaksid võitlema 

vihakuritegude vastu, kuid samuti on vaja kaasata kogu kodanikuühiskonda, kes saab 

sellistest kuritegudest teatada ja ohvreid aidata. Lisaks viib karistamata vihakõne ning 

rassistliku ja ksenofoobse vihkamise ning vägivalla õhutamine sageli kuritegude 

eskaleerumiseni. 

Ungari keelas pereväärtuste kaitsmise sildi all 2020. aastal samasoolistel paaridel 

lapsendamise ja transsoolistel inimestel seaduslikult oma soo muutmine ning keeldus 

ratifitseerimast Istanbuli konventsiooni, mille eesmärk on kaitsta naisi vägivalla eest. Aastal 

2021 võttis Ungari vastu seaduse, mis võrdsustab homoseksuaalsuse pedofiiliaga ning keelab 

alla 18-aastastele "homoseksuaalsuse propageerimise ja kujutamise" ning soolise 

mitmekesisuse kujutamise seksuaalhariduses, filmides või reklaamides. 

Kuigi Ungari on EL liikmesriik ja peaks seega austama inimõigusi, sealhulgas vähemustesse 

kuuluvate isikute õigusi, on seal viimastel aastatel vastu võetud terve rida seadusi, mis 

piiravad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis sätestatud inimõigusi. 

Sellised õigusaktid on seadnud uued piirangud pereelule, eraelu puutumatusele, 

mittediskrimineerimisele, sõna- ja kogunemisvabadusele. Viimastel aastatel kehtestatud 
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seadused ei käsitle soolist diskrimineerimist, ei taga soolist võrdõiguslikkust töökohal ega 

kaitse naiste, romade, pagulaste ja varjupaigataotlejate õigusi. 2018. aasta septembris 

otsustas Euroopa Parlament, et Ungari õigusriigi ja demokraatia olukord on jõudnud nii 

murettekitavale tasemele, et Euroopa Liit peab sellega viivitamatult tegutsema. Märgiti, et 

Ungari valitsus läheb vastuollu EL väärtustega ning riigi parempoolne valitsus õõnestab 

demokraatlikke põhimõtteid, inspireerides teisigi populistlikke parteisid üle Euroopa. Sellisel 

tegevusel võib olla väga negatiivne mõju teistele liikmesriikidele, kes võivad hakata järgima 

Ungari eeskuju. Antud juhul on väga oluline EL juhtide ja institutsioonide poolt saata selge 

sõnum, et nad reageerivad EL väärtuste ohutusattumisele. Euroopa Komisjon algataski 2021. 

aasta juulis Ungari vastu rikkumismenetluse, väites, et muudatused rikuvad lisaks mitmetele 

muudele ELi direktiividele ka sõnavabaduse ja mittediskrimineerimise õigust, mis on tagatud 

EL põhiõiguste hartaga ja EL lepingu põhimõtetega. Kui Ungari valitsus ei suuda probleeme 

lahendada, võib Euroopa Komisjon vaidlustada meetmete seaduslikkuse EL-i kõrgeimas 

kohtus. 

Kui nii kõrgel positsioonil asuvad poliitikud teevad avaldusi vähemuste õiguste kaitseks, 

peavad diskrimineerimisega võitlevad avalikud ja erainstitutsioonid vastavaid samme 

astuma. Ka vähemuste õigusi kaitsvad institutsioonid, nende liikmed ja vabatahtlikud 

seisavad sageli silmitsi erinevate väljakutsete ning nende endi inimõiguste ja varade 

rikkumisega. Mõnikord võivad rikkumised olla suunatud organisatsiooni töötajate 

pereliikmetele, et töötajatele survet avaldada. Näiteks võivad naised ja LGBTI-õiguste 

kaitsjad seista silmitsi soospetsiifiliste ja erilist tähelepanu nõudvate riskidega. 

Omandi- ja inimõiguste rikkumise näiteks oli hiljutine rünnak LGBT kogukonnakeskusele 

"Rainbow Hub" Bulgaarias Sofias, mida vandaalide poolt rünnati 2021. aasta oktoobri lõpus 

toimunud transkogukonna kokkutulekul. Kogukonnakeskus hävitati, selle varustus ja mööbel 

lõhuti ning tugirühma koordinaatorit löödi näkku. Kõige hullem oli see, et rünnaku korraldas 

presidendiks kandideeriva ultrarahvusliku erakonna juht, kes on tuntud oma LGBT-foobsete 

tegude ja avalduste poolest. Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Belgia, Kanada, Taani, 

Prantsusmaa, Iirimaa, Hollandi, Portugali, Hispaania ja Ühendkuningriigi saatkonnad teatasid 

oma ühisavalduses, et rünnak “Rainbow Hub” vastu oli rumal ja mõttetu, selline tegevus 

mõistetakse karmilt hukka ja LGBT-kogukonnale avaldatakse toetust. Keskuse liikmed 

kutsusid seejärel Bulgaaria institutsioone üles juhtumit uurima, lahendama ja ründajatele 

sanktsioone määrama. “Rainbow Hub” esitas parlamendile 8000 inimese allkirjastatud 

petitsiooni, milles nõutakse vihakuritegude kriminaliseerimist, kuna praegu ei ole see 

Bulgaaria karistusseadustikku kantud ja kohtud käsitlevad selliseid tegevusi huligaansusena. 

Lisaks on Bulgaaria keeldunud ratifitseerimast Euroopa Nõukogu naistevastase ja 

perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (tuntud ka Istanbuli 

konventsioonina) ettekäändel, et see avab võimaluse homoabielude legaliseerimiseks. Riigi 

põhiseaduskohus tunnistas Istanbuli konventsiooni põhiseadusevastaseks. 

Kahjuks ei võta politsei sageli lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste õiguste kaitsjate 

vastu suunatud vägivaldseid ähvardusi tõsiselt ja neid ei uurita korralikult. Rahumeelselt 
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koguneda keelatakse sageli ka inimestel, kes tegelevad lesbide, geide, biseksuaalide ja 

transsooliste küsimustega. Kui meeleavaldused siiski toimuvad, ei paku politsei neile tihti 

piisavat kaitset. Paljud riigid ei pea LGBT-küsimustega tegelejaid inimõiguste kaitsjateks ning 

selles valdkonnas töötavad MTÜ-d seisavad silmitsi paljude väljakutsetega, saamata 

riigiasutuste toetust. Paljud LGBT uhkusemarsid on keelatud ja nende probleemide 

lahendamiseks korraldatud konverentse on suletud äärmuslaste ähvarduste tõttu. Mõnel 

juhul on politsei kaitsnud vägivaldseid äärmuslasi, mitte rahumeelseid LGBT-inimesi. 

Sellise negatiivse stsenaariumi korral peavad riigid võtma vastutuse tegelemaks seksuaalsel 

sättumusel ja sooidentiteedil põhinevate inimõiguste rikkumistega ning lahendama antud 

probleeme rahvusvahelises inimõiguste raamistikus. Kui seda ei juhtu, peaksid Euroopa 

Nõukogu ja selle loodud sõltumatud asutused, kes vastutavad ELi standardite jälgimise eest, 

mitte ainult piirduma oma liikmesriikidele soovituste andmisega, vaid võtma vastu ka kindlad 

meetmed kui tulemusi või muudatusi ei saavutata. Valitsustes ja teistes institutsioonides 

tuleb luua teabekeskused, mis tegeleksid LGBT-kaitsjate konkreetsete vajaduste, kogukonna 

teadlikkuse tõstmise ja koolitusprogrammidega. Võimalikele kiireloomulistele 

hädaolukordadele reageerimiseks peavad olema valmis töökindlad mehhanismid ja rahalised 

vahendid. 

Kuigi rääkisime LGBT kaitsjatest, tuleb rõhutada, et sarnaseid väljakutseid ja ohtusid tuleb 

ette ka teistel inimõiguste kaitsjatel, seepärast on vaja kõigile ühiseid turvalisusemeetmeid. 

Riiklikud inimõiguste kaitse institutsioonid ja organisatsioonid peavad vähemuste küsimusi 

oma volituste ja tegevuste raames paremini lõimima, samuti tuleb politseid koolitada 

kaitsemaks kõiki inimesi olenemata nende rassist, soost, rahvusest, etnilisest kuuluvusest, 

keelest või religioonist. Euroopa Nõukogu ja teised avaliku sektori asutused peaksid tagama, 

et liikmesriigid mõistaksid vihakuriteod ja vägivaldsed rünnakud hukka ning tegeleksid 

vähemuste tõrjutuse vähendamisega. Vaja on kiireloomulisi meetmeid kaitsmaks vähemusi 

võimalike rünnakute eest ja tagamaks õiguskaitse kättesaadavust. Riikide juhid peaksid 

avalikult ja järjekindlalt saatma tugevaid sõnumeid, et eelarvamustest ja sallimatusest 

ajendatud vägivallakuritegusid uurima hakataks ja süüdlased vastutusele võetaks. Selleks 

peaksid valitsused tagama, et politseinikel ja uurijatel, kes esmajärjekorras vägivaldsete 

kuritegudega tegelevad, oleksid olemas konkreetsed juhised ning vajalikud protseduurid, 

ressursid ja koolitused, kuidas neid kuritegusid tuvastada, uurida ja tõendeid registreerida. 

Ka prokurörid peavad olema teadlikud, kuidas rakendada vihakuritegude menetlemiseks 

vajalikke õiguslikke meetmeid. Ainult siis, kui valitsuste, ametkondade ja kodanikuühiskonna 

rühmade vahel toimub koostöö ja avatud dialoog, on riikidel reaalne võimalus vägivaldsete 

vihakuritegudega võidelda ja tagada vähemuste õiguste täielik austamine. 
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VI. Järeldused 

Nagu varem öeldud, on sõjad, poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus vallandanud tohutu 

rändelaine. Lisaks on COVID-19 pandeemia aidanud kaasa kogukondade isoleerumisele ja 

tõrjumisele ning näidanud tungivat vajadust tõhusama ja terviklikuma poliitilise reageerimise 

järele nii riiklikul kui Euroopa tasandil. Vähemuste inimõiguste kaitsmisel on juba saavutatud 

teatavat positiivset mõju. Näiteks pälvis Hispaania 2019. aastal Inimõiguste kampaania 

sihtasutuse (Human Rights Campaign Foundation) ülemaailmse võrdõiguslikkuse auhinna 

LGBTQ kogukonna õiguste edendamise eest. Baltikumis käivitati 2016. aasta märtsis 

Inimõiguste Juhend, mis on veebipõhine infoportaal ning eneseabivahend inimõiguste 

mõistmiseks erinevates olukordades. 

Kuid vähemuste kaitsmiseks on vaja veel palju tööd teha ning üksikisikud saavad siinkohal nii 

mõndagi ette võtta. Annetage vabatahtlikuna ülemaailmsetele organisatsioonidele, valige 

õiglase kaubanduse tooteid ja eetiliselt tehtud kingitusi, seiske diskrimineerimise vastu jne.  

Suurema mõju saavutamiseks on kõige parem tutvuda avaliku poliitikaga ja sellega, kuidas 

poliitikakujundajaid soovitud suunas mõjutada. Inimõiguste küsimuste parandamiseks tuleb 

parandada poliitikat. Laste ja noorte teadlikkuse suurendamiseks soovitame inimõiguste 

alase hariduse lülitada koolide õppekavadesse. Samuti soovitame seaduste ja poliitikatega 

toetada ja/või pakkuda nõustamist ja hariduslikku sekkumist vähemustele ja kõigile teistele 

huvigruppidele, kes tegelevad inimõiguste rikkumise ja diskrimineerimise probleemidega. 

Soovitame seaduste ja poliitikatega tagada, et majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 

õigusi saab seaduslikult nõuda. Lõpuks sooviksime, et EL poliitikakujundajad püüaksid olla 

inimõiguste rikkumiste vastaste sanktsioonide suhtes järjekindlamad. 

 

  

  

  



38 
 

 


