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II. Sissejuhatus 
 
 
Projekti jooksul organiseeris kohalik koordinaator koostöös rahvusvahelistest ja kohalikest 
koolitajatest koosneva meeskonnaga kolm erineva eesmärgi- ja sihtrühmaga seminari.  
Koolitused viidi läbi kvalifitseeritud ja spetsiaalselt välja valitud ning -õpetatud koolitajate poolt. 
Mittediskrimineerimise komponendi kaasamiseks koosnes koolitajate meeskond kuuest liikmest, kelle 
seas olid kodanikuühiskonna esindajad, diskrimineerimise valdkondade eksperdid. Samas valiti 
meeskonna hulka Rahvusliku võrdõiguslikkuse tagava institutsiooni esindajat, kes spetsialiseerub 
võrdsele kohtlemisele. Eesti Tööandjate Liidust kaasati mitmekesisuse käsitlemise seminari 
läbiviimiseks ka kohalik koolitaja. 
Projekti paremaks läbiviimiseks arendasid ja täiendasid kohaliku riigi eksperdid informatsiooni riigi 
kohta, mis tõlgiti kohalikku  ja vene keelde. Samas kaardistas koolitaja riigi vajadused ja sõnastas iga 
riigi probleemide võtmeküsimused, mida kasutati koolituse planeerimisel.  
 
Esimene seminar leidis Eestis aset 25-26. oktoobril 2007 aastal Viimsis. Seminar-koolituse vormis 
viidi läbi üritus, mille sihtgrupiks olid MTÜ aktivistid, kes töötavad diskrimineerimise vastu erinevatel 
alustel: vanus, puue, seksuaalne orientatsioon, rass, religioon või usk, ja Ametiühingud.  Üritusest 
osavõtnute arv oli kokku 36. 
Olenemata meeskonna katsetest,  olid enamus osavõtnutest MTÜst ning vaid 1 Ametiühingust 
(registreerunuid 3). MTÜdest esindatud inimeste taust oli pigem lai, nad esindasid kõiki 
diskrimineerimise aluseid. Rohkem kui 50% osavõtjaist tuli väljaspool Eesti pealinna. Rahvusliku 
võrdõiguslikkuse tagava institutsiooni esindajate ja ametnikke osavõtt oli garanteeritud. Seminar viidi 
läbi eesti ja vene keeles garanteerimaks nendes keeltes kõnelevate aktivistide osavõttu. 
 
Mittediskrimineerimise jätkukoolitus leidis Tallinnas aset 27-28 Veebruaril 2008 aastal, Pirital. 
Seminar-koolitusel osalesid 2005 ja 2007 aasta oktoobris pilootprojekti raames toiminud seminaridest 
osavõtjad. Nagu eelnevatelgi aastatel olid ka siinjuhul sihtrühmaks mittediskrimineerimisega 
tegelevad MTÜd (diskgrimeerimine igal alusel nagu mainitud Direktiivides) ja ametiühingud. 
Osalenute koguarv oli 24, kellest enamus oli 2007 aastal ja mõned 2005 toimunud seminarist 
osavõtjad. Siingi oli ametiühingu esindajatest osalejate arv äärmisel madal. Rohkem kui 50% 
osavõtjaist tuli väljaspool Eesti pealinna. Rahvusliku võrdõiguslikkuse tagava institutsiooni esindajate 
ja ametnikke osavõtt oli garanteeritud. Seminar viidi läbi eesti ja vene keeles garanteerimaks nendes 
keeltes kõnelevate aktivistide osavõttu. 
 
Kolmas organiseeritud seminar puudutas mitmekesisuse käsitlemise teemat. See leidis aset Tallinnas, 
13. märtsil 2008 aastal Pirital. Üritus oli suunatud äriinimestele, ka eraettevõtjad, inimõiguste ja PR 
spetsialistid, avaliku teenuste tagajad. Osavõtjate koguarv oli 24 (registreerunuid 39). Osavõtjad oli 
erineva suuruse -ja valdkondadega ettevõtetest, suurem osa Tallinnast. Seminar viidi läbi kolmes 
keeles: eesti, vene ja inglise, garanteerimaks nii eesti- kui venekeelt kõnelevate aktivistide osavõttu. 
Rahvusliku võrdõiguslikkuse tagava institutsiooni esindajate ja ametnikke osavõtt oli garanteeritud. 
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III. Mittediskrimineerimise seminarid 
 

a) Kohalikud tegevused – mittediskrimineerimise seminarid 
 
 
Mittediskrimineerimise koolituse kavandamine 
 
Mittediskrimineerimise seminaride teostamise tarbeks koostatud käsiraamatud arendati välja 
rahvusvahelise meeskonna ekspertide poolt 2005. aastal ja lasti välja HEC poolt. Käsiraamatud 
koostati koolitajatele ning eraldi koolitatavaist. Need sisaldavad üldinformatsiooni 
mittediskrimineerimisega seotud töö erinevate tehnikate jne kohta, aga samuti ka kohalikke 
mooduleid, mis on väljatöötatud rahvusriigi  kohalike ekspertide poolt ja kaardistavad spetsiifilised 
osalevate riikide kohalikud vajadused. 
 
2007a seminaride tarbeks esitati rahvusriigi eksperdile tellimuse anda värske hinnang kohalikule 
situatsioonile, finantseerimisele, kaardistada ning arendada välja täiesti uus ametühenguga seotud 
peatükk. Käsiraamatu uuendused (2005 aasta) ja ametiühingu osa tõlgiti seejärel eesti keelde ja 
spetsiaalselt Eesti jaoks ka vene keelde. Suurem osa seminaridel kogutud lisamaterjali tõlgiti neisse 
kahte keelde (juhtumiuuring, direktiivid jne). 
Käsiraamatus kirjeldatud esimese seminari sisu oli pigem piisav algajatele ning ka neile, kes olid juba 
kaasatud teemasse, kuid vajasid enam vilumust. Tähtsaim informatsioon edastati  ja puudutas nii ELi 
kui kohalikku taset andes niisamuti ka häid vihjeid tegevusteks ja ideid mõtlemisaineks.  
 
Jätkuseminari tarbeks töötasid koolitajad välja juhtumiuuringud, mis jagati osavõtjate seas välja ning 
arutati hiljem töögruppides. Juhtumid, mis töögruppidele välja jagati, katsid kõiki diskrimineerimise 
valdkondi saavutamaks võrdväärsel tasemel tööd kõigi nendega. Tulemuseks saavutati see, et kaasati 
kõiki diskrimineerimise valdkondi.  
Samuti püüdsid koolitajad anda sihtrühmale informatsiooni teoreetilistest ja kindlatest allikatest 
ammutatud teadmistest, mida nad saaksid kasutada oma igapäevatöös ning praktilisi soovitusi ja 
kommentaare eesmärgiga näidata, kuidas teooriat praktikas kasutada.  Päevakord sisaldas samuti 
erinevaid töötube, ajurünnakuid ja diskussioone eesmärgiga vahetada kogemusi ja luua 
kontaktivõrgustik. Mitmele osalejale pakuti võimalus rääkida projektist, mida nad läbi viisid kasutades 
mittediskrimineerimise koolitusest saadud teadmisi ja oskusi. Võib öelda, et jätkuseminar oli 
üksikasjalikum ning vastas konkreetse riigi vajadustele. See jättis rohkem aega arutluseks ja 
koostööks. See oli seminari tugev osa ja hinnati osalejate poolt kõrgelt.  
 
Mittediskrimineerimise seminari ettevalmistamine 
 
Seminari ettevalmistus algas 2007 aastal. 
 
Ettevalmistamine algas 2005 aastal toimunud koolituse korraldustoimingute meeldetuletamisest ning 
osavõtjate hinnangute läbivaatamisest mis osutusid väga tähtsateks ja kasulikeks, et täita 2007a seatud 
eesmärke paremini.  
 
Peale esimest seminar-koolitust uuriti läbi hinnanguvormid ning tehti järeldused. Meeskond jagas 
arvamusi ja tundmusi, mis neil tekkisid seminari jooksul. Puudujäägid sõnastati ja tulu ja väljakutsed 
jätkuseminariks said märgitud. 
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Ettevalmistus jätkuseminariks võttis aega mitu nädalat. Kõik meeskonna liikmed, kaasa arvatud 
kohalik ekspert ja rahvusvaheline koolitaja võtsid aktiivselt osa.  
Enne ürituse toimumist töötasid koolitajad välja hüpoteetilised juhtumiuuringud seminaril arutamseks. 
Kahjuks ei eksisteeri Eestis ühtegi diskrimineerimise juhtumit, mis on leidnud lahenduse juriidilise 
institutsiooni või Õiguskantsleri kui võrdõiguslikkuse esindaja, poolt. Juhtumiuuringud hõlmasid kõiki 
diskrimineerimise valdkondi ning otsustati, et on oluline kui neid käsitletakse juhuslikult, nii et 
osavõtjad saavad võimaluse töötada juhtumitega, mis ei  ole seotud otseselt nende tööga. Samuti 
otsustati, milline võtmekontseptsioonidest sobiks kasutamiseks kohalikus olukorras ning milline 
koolitaja vastutab millise eest.  
 
Seminari reklaamimine algas kuu aega varem arvestades kohalikke eripärasid. Üldiselt kehtib 
tänapäeval tõsiasi, et Eestis alustavad osavõtjad registreerimist vahetult enne üritust, seetõttu ei ole 
põhjust alustada reklaamiga liiga vara. Seminarile kaasamist teostas kohalik organiseerijast MTÜ. 
Kasutati erinevaid meetodeid: isiklikke kontakte, erinevaid MTÜ võrgustikke, kaasa arvatud MTÜ’de 
liit, võttes ühendust eelnevatest organiseerijate poolt läbiviidud seminaridest osavõtjatega, ajalehtede 
artikleid jne.  
 
Osavõtjate valikuga saadi hakkama. Korraldaja püüdis saavutada nii soolist kui regionaalset tasakaalu, 
andes eelisõiguse osalejatele väljaspool pealinna kontrollides samas taotlejate motivatsiooni. 
Jätkuseminari jaoks kasutati 2005. ja 2007. aastal seminarist osavõtjate nimekirju. Kuna peale 
lõpptähtaega jäi veel 3 vaba kohta, siis peale korraldaja konsulteerimist ülejäänud 
meeskonnaliikmetega ja rahvusvahelise koolitajaga otsustas lubada osaleda MTÜdel, kes küll osalesid 
eelmisel seminaridel, kuid olid nüüd esindatud uute inimestega. 
 
Mittediskrimineerimise seminaride läbiviimine 
 
Seminaride käigus läbitehtud protseduure võib kirjeldada kui teoreetiliste taustaloengute, töötubade, 
ajurünnakute ja arutluste sünergiat. Eriline koht on pühendatud kogemuse vahetamisele, eriti 
jätkuseminaridel, milles on mittediskrimineerimise projektidele (edukad ja vähem edukad) on 
pühendatud eraldi loeng, mis käivitati osalejate poolt peale esimest koolitust ning mille jooksul nad 
said kasutada seminaril omandatud teadmisi. 
 
Koolitajad töötasid heas koostöös nii seminari eeltöö kui selle jooksul. Nad toetasid innukalt üksteist 
ja olid avatud kogemuse jagamisega osavõtjatega. Meeskonna liikmed hindasid seda kõrgelt ja ka 
osalejad hindasid koolitajate taset kõrgeks.  
 
Koolituse jooksul olid mõned osalejad veidi agressiivsed ja provotseerivad, kuid jätkuseminaril oli 
grupp juba väga sõbralik üksteise ja koolitajatega. Osalejad omasid erinevat tausta, esindades 
MTÜsid, mis tegelesid erinevate diskrimineerimisvaldkondadega. Mõningad omasid juriidilist tausta, 
mõned mitte. Suurem osa osalejaist ei ole aktiivselt seotud mittediskrimineerimisega, kuid omavad 
suurt motivatsiooni sellega võitlemisel kaasa löömiseks. Ometi oli üle-Euroopalised koostöökettid 
nagu Euroopa Naiste Lobby (EWL), Euroopa Rassismi vastane koostöökett (ENAR), Puuetega 
Inimeste Foorum  (Disability forum) ja teiste hulgas neid, kes töötasid aktiivselt probleemiga ning 
omasid palju kogemusi. See fakt lisas jõudu, kuna varustas seminari erinevate vaatenurkadega ning 
probleemide lahendamisega, kindlustas lisakogemuse ja selle jagamise.   
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Oluline on märkida, et sõltumata sellest, et organiseerijad ja meeskond püüdsid teha kõik, et kaasata 
esindajaid Ametiühinguist oli viimaste osalemine minimaalne. Esimesele seminarile registreeris 3 AÜ 
liiget, kuigi osa võttis neist vaid üks. Organisaator lubas ametiühingu osavõttu jätkuseminarist, 
vaatamata sellele, et nad ei võtnud osa esimesest seminarist. Esmane päevakava pühendas erilist 
tähelepanu ametiühingute diskrimineerimisvastasele  tööle ja AÜ ja MTÜ koostöö töötubadele vahel.   
Olenemata asjaolust, et esialgu üks AÜ esindajaist andis nõusoleku enda panusele seminaris keeldus ta 
2 päeva enne üritust seda tegemast motiveerides oma otsust suure töö hulgaga. Seetõttu oli ka 
jätkuseminaril vaid üks AÜ esindaja, kes osales esimest korda 2005 aastal.  See on väga kurb tõsiasi, 
et selle kodanikuühiskonna osa roll on madal. Selle põhjal võib järeldada vaid seda, et kas Eesti AÜ ei 
pühendu mittediskrimineerimise tegevusse, seda seisukohta on toetanud ka teiste kolleegide ja 
kampaania juhtide vaatlused, või ei soovi nad teha koostööd MTÜdega.  
 
Üldiselt on võimalik öelda, et mõlemad seminarid olid pigem edukad ja hinnatud osavõtjate poolt 
kõrgetasemeliseks. Märgiti ära, et selliste seminaride pidamine on kodanikuühiskonnale pigem hea ja 
kasulik. Väljatöötud ja jagatud materjalide sisu hinnati pigem heaks ning koolitajate tööd ja 
asjatundlikkust kõrgelt. Pea kõik osalejad ja koolitajad märkisid ära pöördumise tähtsust nii eesti- kui 
venekeelt kõnelevate MTÜde poole soodustades nendevahelist koostööd eesmärgiga mõista paremini 
üksteise huve ja vajadusi. Õigupoolest ei teki taolised sünergiad Eestis tihti, isegi olenemata sellest, et 
siin on samapalju MTÜsid, kes esindavad venekeelt kõnelevat elanikkonda. Taolised seminarid on 
väga tähtsad ja kasulikud kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks Eestis, eriti nende jaoks, kes 
tulevad väljastpoolt pealinna. Tõsteti esile, et olenemata faktist, et on olemas väga vähe 
organisatsioone, kes tegelevad antud mittediskrimineerimise probleemidega on olemas palju neid, kes 
tahaksid sellega kaasatud olla, kuid ei saa, kuna neil puudub koolitus ja tugi. Osavõtjad tõstsid esile 
selliste tegevuste avaliku finantseerimise vajalikkuse probleemi. 
 
Veel kerkis esile üks leid, et olenemata faktist, et Eesti on EL liige mitmeid aastaid juba omavad 
avalikkus ja eriti MTÜ esindajad siiani väga piiratud teadmisi EL asutuste protsessidest ja 
mehhanismidest, veel enam ei oma nad teadmisi Rassi ja Töödirektiivide täideviimise protseduuridest 
ning hetkeolukorrast Eestis.  
Kolmandaks on mitmeid kordi väljendatud, et taolised seminarid, kus osalevad eksperdid ja 
usaldusisikud korraldataks üha rohkem. Tõsteti esile, et on tähtis alustada dialoogi ja koostööd 
MTÜde vahel, kes tegelevad erinevatel alustel diskrimineerimisega.  
Osavõtjad avaldasid kahetsust, et Ametiühingute esindajad ei osalenud või ei soovinud osaleda 
tegevustest, kuna selliselt saaksid nad toetada enim töövõtjaid.  
 
Peamised diskrimineerimise seminarilt saadud õppetunnid 
 
Peamised õppetunnid, mis saadi mittediskrimineerimise seminaridel ja mis on Eesti olukorras 
rakendatavas on järgmised: 
Austades olukorda, et Eesti on riik, kus vähemusrahvastik on pigem suur ja koguühiskonda saab 
kirjeldada jagatuna kaheks peamiseks grupiks vastavalt etnilisele taustale: rahvuslikud eestlased ja 
mitte-eestlased. Kus need kaks gruppi on lahutatud ning seetõttu ei puutu kokku ei igapäevases 
kodanikuühiskonna elus ega ka töös. On oluline tekitada nendele kahele grupile ruum, kuhu tulla 
kokku ning arutada samu probleeme. Oluline on säilitada dialoogi ning töötada välja ühised 
strateegiad ja otsused võttes arvesse mõlema grupi huve ja ideid olenemata nende raskusest. 
Inimõiguste MTÜ esindajad on enim teadlikud neist nende  poolt esindatud protsessidest ja vajadustest 
ühiskonnas, ning võivad anda stardipunkti läbirääkimiste alustamiseks.    
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Seminaride käigus osalejad avaldasid endi tahet töötada koos segarühmades ja kuulata erinevate 
lingvistiliste gruppide arvamust ning püüda leida ühine otsus.  Seda ülesannet võib märkida selle 
ürituse raames edukalt täidetuks.  
Teiseks õppetunniks on see, et on hea kui koos töötavad koolitajatena segarühmad (eestlased ja mitte-
eestlased), kuna see fakt on näitlikuks eeskujuks kodanikuühiskonnale kuidas üks meeskonna töö saab 
organiseerida ning mis saab sellega saavutada. Lisaks on hea, kui koolitajate või ekspertide seas on ka 
riigi esindajaid, antud juhul Õiguskantsleri kantseleist ekspert ja üks ministri esidndajatest (vastutab 
integratsiooni tolerantsuse promotsiooni eest). See fakt lisab meeskonnale usaldusväärsust, kuid 
samuti loob hea kontakti pinnase MTÜde jaoks suunamaks nende edasist tööd, mis kehtib eriti nende 
puhul, kes on seotud mittediskrimineerimise tegevustega.  
 
Kolmandaks, seminari kogemuste vahetamise komponent oli äärmiselt kasulik publikule. Esiteks pani 
see osavõtjaid vaatama muudele diskrimineerimise vormidele üksikasjalikumalt ka kuidas see toimub, 
milline see on, kes on vastutav, kuidas me ise antud olukorras käitume ning kas võime end “süüdi 
tunnistada”. Teiseks annab see võimaluse vaadata oma endeid tegevusi ja arusaamist teisest 
vaatenurgast ning aidata teostada ideid meie endi MTÜdes. Samuti annab see võimalusi reklaamida 
konkreetse MTÜ tegevusi ja leida partnereid ja tuge.  
 
Mittediskrimineerimise töö on kompleks tegevustest ja teostusest ja parimaks eesmärkide ja tulemuste 
saavutamiseks mistõttu on vajalik säilitada koostöö ja toetustegevused MTÜde poolt, mis töötavad 
erinevate diskrimineerimise alustega. Ainult nende tingimuste täitmiselt saab tegevuste efektiivsus olla 
kõrge.  
 
Viimane õppetund mis omandati puudutab Eesti ametiühinguid ja on negatiivne. Vastupidiselt faktile, 
et Euroopa Ametiühingud mängivad suurt rolli diskrimineerimise vastu võitlemise tegevustes ja 
teevad aktiivselt koostööd MTÜdega on Eestis olukord erinev. Ametiühingud tunduvad ükskõiksed 
probleemi suhtes ja ei soovi olla kaasatud üheski tegevuses, eriti pidades silmas selliseid  ühiskonna 
teemasid nagu  seksuaalne orientatsioon, rass ja religioon pigem “non grata” teemadeks. Pealegi 
suurem osa Ametiühinguist ei tee koostööd MTÜdega ja ei ole isegi püüdnud astuda ühessegi dialoogi 
nendega. See fakt on äärmiselt kurb, kuna Eestis suudavad kodanikuühiskonnas vaid ametiühingud 
saavad anda stardipunkti. 
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I. Ülesande kaardistamine: MTÜ/Ametiühingud töötamas diskrimineerimisega võitlemas 

vastu   
 
 
1. Mida kujutavad endast ametiühingud? 
 
Ametiühing on töötajate organiseeritud ühendus, mille eesmärgiks on kaitsta töötajate õigusi ja 
huvisid ning esindada nende huvisid erinevatel ühiskondlikel tasemetel (töökoht, majandussektor, riigi 
tase). Esialgu kujunesid ametiühingud kutsete alusel (näiteks juuksurid, õpetajad, ehitajad). Meie 
päevil on üha enam levinud avarama haardega ametiühingud (näiteks erasektori või avaliku sektori 
töötajate ametiühingud). Ametiühinguid võib luua, nagu see on levinud paljudes riikides, ettevõtte 
tasandil või siis majandusharuti, näiteks haridus, transport jms. Ametiühingud  võivad luua oma 
föderatsioone ja nad võivad kuuluda üle-euroopalistesse või rahvusvahelistesse organisatsioonide 
võrgustikesse. 
 
On riike, kus ametiühingutel on ajaloolised sidemed mõne poliitilise rühmitusega, ideoloogiate või 
usunditega (sotsialistlikud, kommunistlikud, liberaalsed, kristlikud). On ka olukordi, kus 
ametiühingutel on tihedad sidemed poliitiliste erakondadega. 
 
Kummati on üldine  ja ametiühingute olemuslik joon, et nad on demokraatlikud ja sõltumatud 
organisatsioonid. Demokraatlikud on ametiühingud sellepärast, et nad on konkreetsete liikmete ja neid 
esindavad organisatsioonid. Kõigil ametiühingute liikmeil on hääleõigus ja õigus osaleda otsuste 
vastuvõtmises. Ametiühingud peavad olema tööandjast ja võimudest sõltumatud selleks, et 
asjakohaselt esindada töötajate huvisid tööandjatega läbirääkimistel ja kompromisside sõlmimisel, 
samuti konfliktsetes olukordades (näiteks streikide puhul). Reeglina toimub ametiühingute 
rahastamine liikmemaksudest. 
 
2. Milline on ametiühingute roll võitluses diskrimineerimisega? 
 
Vaagides ametiühingute tegutsemise võimalusi diskrimineerimise vastu, tuleks eelkõige pöörduda 
nende võimaluste poole, mida annab neile Direktiivi 2000/43/EC 7. ja 11.artikkel ning Direktiivi 
2000778/EC 9. ja 13.artikkel. 
 
Ametiühingud on tähtsad tegijad loomaks rahumeelseid, demokraatlikke, hästi juhitavaid, 
tervistsäästvaid ja õitsval järjel olevaid ettevõtteid /asutusi, mis austavad ja arendavad võrdse 
kohtlemise põhimõtteid. Ettevõtete ja asutuste kaudu soodustavad nad nimetatud põhimõtet juurdumist 
kogu ühiskonnas. 
 
Olles sotsiaalse dialoogi osalised, saavad ametiühingud võidelda ebavõrdse kohtlemisega järgmiste 
vahenditega: 
 
• Ettevõtjatega läbirääkimiste teel, et tõkestada diskrimineerimist töökohal ja arendada võrdset 

kohtlemist; 
• Olla töökohal diskrimineeritud töötajate esindajaks ja  vahendajaks; 
• Ebavõrdse kohtlemise läbi kannatanud töötajate toetamine konflikti lahendamise 

protseduurides; 
• Diskrimineerimise ohvrite toetamine nende asjade kohtuliku menetlemise taotluses; 
• Soodustades võrdsuse ja erinevuste aktsepteerimist töökohal ja majandusharus; 
• Arendada tööandjate ja valitsuse otsuste mõjutamise meetmeid; 
• Toetada mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtteid poliitikas ja praktikas; 
• Ärgitada tööandjaid, organisatsioone  ja võime tegelema diskrimineerimise vastaste 

meetmetega; 
• Monitoorida, dokumenteerida ja paljastada  diskrimineerimise juhte; 
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• Hoolitseda selle eest, et võrdsuse probleemid oleksid jätkuvalt poliitiliseks päevateemaks, olla 
aktiivne diskrimineerimisvastastes ja võrdset kohtlemist soodustavates kampaaniates. 

 
Ametiühingud võivad: 
 
• Oma eesmärkide saavutamiseks teha koostööd teiste organisatsioonidega; 
• Teha koostööd kodanikeühendustega; 
• Teha koostööd rahvuslike võrdset kohtlemist tagavate organitega, näiteks luua 

„võrdõiguslikkuse võrgustikke“, koolituste organiseerimiseks või ekspertide abi 
korraldamiseks töötajate esindajaile; 

• Ärgitada töötajaid aktiivselt osalema kampaaniates oma huvide kaitseks; 
• Vajadusel teha koostööd oma eesmärkide saavutamiseks tööandjate ja valitsusega; 
• Olla vajadusel kriitiline ametiühingute eesmärkidega vastuolus oleva valitsuse ja tööandjate 

poliitika suhtes; 
• Vajadusel osutada mõjusaid teenuseid, mis soodustavad võrdse kohtlemise põhimõtte 

juurdumist valitsuse poliitikas, samuti töötada välja ametiühingute strateegia, mis on vajalik 
kokkulepete saavutamiseks valitsusega; 

• Vajadusel osutada mõjusaid teenuseid , mis soodustavad võrdse kohtlemise põhimõtete 
juurdumist  väljaspool valitsuse poliitikat , samuti töötada välja ametiühingute strateegia, mis 
vastandab end valitsuse poliitikale; 

• Tagada oma teenuste osutamise koordineeritus ja kaasata valitsus ning tööandjad arutelusse 
teemal, kuidas kooskõlastada valitsuse ja ametiühingute tegevust võrdsete võimaluste 
tagamisel ühiskonnas; 

• Esitada valitsusele ja tööandjaile professionaalselt usaldusväärsed soovitused nendest 
probleemidest, mis kutsuvad esile ärevust ja rahulolematust; 

• Vajadusel olla aktiivne, korraldama kampaaniaid olukorra muutmiseks; 
• Mõjutada seadusloomet ja poliitika kujundamist läbi sidemete valitsuse liikmetega, 

tööandjatega ja üldse mõjukate arvamusliidritega, tuginedes soovitustele, mille aluseks on  
usaldusväärsed ja  professionaalsed uurimused; 

• Olla tähelepaneliku  „valvekoera “ rollis andmaks signaale valitsusele ja tööandjatele aladest, 
kus leiab aset diskrimineerimine. Vajadusel tuleb toetada valitsusele või ärimaailmale 
suunatud tegevusi, lobitööd või läbirääkimisi. 

• Vaidlustama ametiühingute ja töötajate huvidega vastuolus olevat poliitikat, 
• Jälgida ja taotleda, et kasutataks kõiki hüvesid, mida annab võitlus diskrimineerimisega, 

näiteks uus seadusandlus ja  uus poliitika nii rahvuslikul, EL kui rahvusvahelisel tasandil, 
uued rahastamise allikad, mõjusad kohtulahendid (rahvuslikul, EL või rahvusvahelisel 
tasandil); 

• Olla oma liikmetele ja avalikkusele avatud, läbipaistev ja aruandev; 
• Tugevdada sotsiaalsest dialoogist saadavat positiivset mõju, arendada teiste 

organisatsioonidega võrgustikke ja koalitsioone, toetada altpoolt tulevaid algatusi ja otsuseid; 
see vähendab ühiskonnas levinud eelarvamusi ja aitab süvendada võrdõiguslikkust; 

• Tegutseda avatult ja koos teiste ametiühingute ja kodanikeühendustega ja vältida nendega 
vaidlusi ja konflikte; 

• Avaldada survet valitsusele, et saavutada võrdse kohtlemise poliitika rahvusvahelist jälgimist  
lubavate rahvusvaheliste kokkulepete ratifitseerimist; 

• Varustada rahvuslikke ja rahvusvahelisi organeid usaldusväärse informatsiooniga , millele 
need saavad tugined võrdse kohtlemise olukorda uurides. 

 
Kokkuvõttes on ametiühingute roll selles, et kontrollida, jälgida ja vaidlustada tööandja, valitsuse ja 
teiste organisatsioonide tegevust töötajate võrdse kohtlemise tagamisel, samuti aidata töötajail seista 
oma õiguste eest. 
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3. Mida ametiühingud saavad ette võtta võitluseks diskrimineerimise vastu? 
 
Järgnevalt esitatakse tegevuste ja teenuste loetelu, mida ametiühingud  saavad ette võtta võitlemaks 
kõigil alustel toimuva diskrimineerimise vastu: 
  
• läbirääkimised 
• informeerituse parandamine 
• poliitika ja seadusloome monitooring ja mõjutamine 
• kannatanute, nii üksikisikute kui gruppide kaebust toetamine 
• osalemine kohtuprotsessides 
• alternatiivsed konfliktilahendused, vahendamine 
• kampaaniate ja teiste ürituste organiseerimine 
• aktiivne esinemine praktika muutuste toetuseks, milleks 

- toetada diskrimineerimise eri aluste kohaste fookusgruppide loomist, et töötajail 
oleks koht kogemuste vahetamiseks ja muudatuste ettepanekute tegemiseks 
töökohal või ametiühingus , et nende huvid paremini kajastuks ametiühingute 
tegevuses; 

- kohandada oma liikmete värbamise kampaaniaid üha mitmekesisemaks muutuvale 
tööjõule, mitmekesistades  ametiühingute tegevust, et sellega teha nende tegevus 
enam nähtavaks ühiskonnas tervikuna 

- saavutada, et naised ja etnilistest vähemustest ametiühingute liikmed osaleksid 
otsustustasemel ja neid edutataks enam juhtivatele positsioonidele. 

 
4.   Mida on ametiühinguil vaja oma rolli täitmiseks?   
 
• inimesi 
• oskusi 
• teadmisi 
• eksperthinnanguid 
• avatust 
• aruandekohustust oma liikmete ees 
• diskrimineerimise puudumist omaenese organisatsioonis 
• rahvusliku seadusandluse olemasolu organisatsioonide loomiseks ja tegutsemiseks 
• rahastamist; kõrvuti liikmemaksudega võivad ametiühingud saada eriotstarbelisi vahendeid ka 

valitsuselt ja erafondidelt, seda ka diskrimineerimise vastasteks aktsioonideks. 
 
5. Millised eelised on ametiühingutel võrreldes teiste kodanikeühendustega võitlemaks 

diskrimineerimise vastu? 
• Ametiühingud on seotud nii töötajate kui tööandjatega kohalikul, piirkondlikul, rahvuslikul ja 

rahvusvahelisel tasandil; 
• Ametiühingud saavad esindada töötajate kollektiivi , näiteks kollektiivlepingute sõlmimisel, 

mis iseenesest on tulemuslik viis töökohal diskrimineerimise ennetamiseks; 
• Kuna ametiühingud tegutsevad kogu ettevõtte/organisatsiooni  tasandil, on nad seetõttu 

eelistatud olukorras tõstatamaks ebavõrdse kohtlemise probleeme, mis puudutavad paljusid. 
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6. Millised on  ametiühingute töö takistused ja kuidas on võimalik neid ületada? 
 
• Puudub staatus osalemiseks poliitilistes diskussioonideks. Ametiühingud peavad hea seisma 

selle eest, et nende informatsioon jõuaks poliitikat kujundavate  isikuteni või 
organisatsioonideni. 

• Puudub individuaalsete ja kollektiivsete avalduste esitamiseks vajalik ametlikustatud staatus. 
• Sidemed valitsuse, poliitilise parteiga või mõne muu organisatsiooniga õõnestab nende kui 

sõltumatute võrdse kohtlemise järgijate staatust. Ametiühingud peavad valima niisugused 
töösuunad, mis ei läheks vastuollu oma liikmete võrdsete õigustega ning niisugused suhted 
poliitiliste parteidega ja teiste organisatsioonidega, mis ei oleks vastuolus oma liikmete 
õigustega. 

• Osa ametiühingute liikmete ja isegi juhtide passiivsus diskrimineerimisvastases tegevuses. 
• Enamusgrupi ja vähemustest liikmete huvide konflikt. 
• Eelarvamused. 
• Tegusa koostöö puudumine valitsuse, tööandjate ja ametiühingute vahel, samuti tulemusliku 

koostöö puudumine kodanikeühendustega. 
• Diskrimineeritavate gruppide liikmete puudumine ametiühinguis, mistõttu nende liikmed ja 

juhid pole huvitatud probleemiga tegelemisest. Tekib suletud ring. Kui ametiühingud ei seis 
näiteks naistöötajate või migrantide huvide eest, muutub raskeks ka nende värbamine 
ametiühinguisse. 

• Võimetus ligi pääseda mõnedele töötajate gruppidele või äriringkondade juhtidele 
mitteefektiivse struktuuri, halva organiseerimistöö, väljastpoolt pealesurutud prioriteetide, 
kultuuri- või keelebarjääride tõttu. Ametiühingud peavad hea seisma selle eest, et nende eneste 
organisatsioonide liikmeskonnas oleks mitmekesine töötajaskond, et nende töötajad tunneksid 
hästi sotsiaalset ja poliitilist ajalugu, sealhulgas teatud gruppide väljatõrjumise ja 
diskrimineerimise ajalugu, ning valdaksid eri keeli, kui see on tarvilik. 
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b)  Riiklik seadusandlus mitmediskrimineerimise vallas 
 
 
1. Direktiivide transponeerimine rahvuslikku seadusandlusse 
 
Enne ühinemist Euroopa Liiduga   polnud Eestis üksikasjalikku diskrimineerimisvastast 
seadusandlust. Enamus positiivseid muutusi selles valdkonnas leidsid aset Eesti seadusandluse 
Euroopa õigusega ühtlustamise käigus. Käesoleval ajal sisaldab lisaks Põhiseaduse ja teiste seaduste 
vastavatele sätetele diskrimineerimisvastane  seadustik kolme seadust: Soolise võrdõiguslikkuse 
seadus (vastu võetud 7.aprillil 2004, mis reguleerib ainult soolist võrdõiguslikkust); Töölepingu 
seadus (vastavad parandused viidi sisse 22.aprillil 2004); Õiguskantsleri seadus (vastavad parandused 
viidi sisse 11.veebruaril 2003).  
 
Algselt oli kavandatud kehtestada kõiki eluvaldkondi reguleeriv võrdsuse ja võrdse kohtlemise seadus. 
Kuid justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud eelnõu jäi vastu võtmata. 2007.a  alguses esitas 
ministeerium Riigikogule uue kõikehõlmava võrdse kohtlemise  seaduse eelnõu. Selle eelnõu 
vastuvõtmine on tarvilik selleks, et viia lõpule EL Direktiivide transponeerimine riigi seadusandlusse. 
 
2004.a kehtestatud Töölepingu seaduse parandused olid väga tähtsad. Nendega määratleti otsese ja 
kaudse diskrimineerimise, ahistamise ja ebavõrdsele kohtlemisele õhutamise mõisted, samuti 
väljendas täpselt diskrimineerimise läbi tekitatud ainelise ja moraalse kahju heastamise õiguse. Samas 
on  seaduses antud ahistamise määratlus teatud vastuolus Direktiivide mõistega, kuna  Eesti seaduse 
kohaselt leiab ahistamine aset vaid siis , kui tegemist on alluvus- ja sõltuvussuhetega. Lisaks sellele ei 
näinud eesti seadusandja ette eri sätet ohvristamise kohta ( negatiivne suhtumine töötajaisse, kui 
viimased viitavad  diskrimineerimist keelavatele õigustele ja kohustustele). Isikute puudega 
/invaliidsusega  mõistliku arvestamise üldisi põhimõtteid on kirjeldatud tööohutuse ja hügieeni 
käsitlevates seadustes. 
 
Täiendatud Töölepingu seadus ebavõrdse kohtlemise soo, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu, keele 
valdamise, kehalise puude (invaliidsuse), seksuaalse suundumuse, sõjaväekohustuse, perekonnaseisu, 
perekonnaelu kohustuste, sotsiaalse seisundi, töötajate huvide esindamise, töötajate 
organisatsioonidesse kuulumise, poliitiliste vaadete, erakondadesse kuulumise, usuliste või muude 
veendumuste alusel. Pealeselle kinnitavad mitmed teadlased, et tööalast diskrimineerimist keelab 
Põhiseaduse 12. paragrahv („Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, 
rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude   tõttu.“).  
 
Tasub samuti rõhutada, et Töölepingu seadus ei käsitle diskrimineerimisena järgmist: teatud eeliste 
andmist seoses raseduse, sünnituse, alaealiste laste ja töövõimetute täisealiste laste , samuti 
töövõimetute  vanemate hooldamisega; eeliseid, mis tulenevad töötajate ametiühingutesse 
kuulumisest, puudest (invaliidsusest); soo, keeleoskuse, vanuse või puude asjakohasest arvestamisest; 
töötajale vastuvõetava töö- ja puhkeaja võimaldamist tema religioossete toimingute täitmiseks. 
 
Vaatamata neile positiivsetele muutustele, ei kata Töölepingu seadus veel kõiki töövõtu valdkondi 
nagu seda nõuab EL õigus. See seadus ei reguleeri veel teenistujate ja  füüsilisest isikust ettevõtjate 
tööd, ligipääsu mistahes ametitele ja ametiühingute liikmelisusele. Eesti seadused ei tunne samuti 
selgeid diskrimineerimisvastaseid reegleid teistes „rassidirektiivis“ määratletud valdkondades, näiteks 
väljapoole töötajate koolitust jäävatel hariduse aladel, sotsiaalse kaitse ja sotsiaalsete hüvede ning 
avalikele hüvedele ja teenustele  juurdepääsu alal. See probleem laheneb oodatavasti praegu 
parlamendis arutatava võrdse kohtlemise seaduse eelnõu vastuvõtmisega. 
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Kõikehõlmava diskrimineerimisvastase seadusandluse puudumisele Eestis on pööranud tähelepanu 
mitmed rahvusvahelised organisatsioonid. Näiteks märkis Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni 
Konsultatiivnõukogu  oma Teises arvamuses (2005), et riik on tugevdanud diskrimineerimisvastaseid  
garantiisid mitmes valdkonnas, kuid kõikehõlmavat seadusandlust pole selles valdkonnas veel 
kehtestatud (punkt 188). 
 
Järgnevalt on loetletud need märkused, mille tegi 2006.a ÜRO rassilise diskrimineerimise vastane 
Komitee oma lõpphinnangus Eesti kohta (69. sessioon). See annab meile parema ettekujutuse Eesti 
olukorrast kõigi rassilise diskrimineerimise vormide likvideerimise rahvusvahelise konventsiooni 
valguses: 
 
− Mittekodanikke ei tunnistata rahvusvähemusteks; 
− Õiguskantsler (võrdse kohtlemise volinik) on väheefektiivne diskrimineerimisvastases 

võitluses; 
− Kõikehõlmava diskrimineerimisvastase seadusandluse puudumine, eeskätt tsiviil- ja 

haldusõiguses; 
− Mõned TV saated loovad negatiivse imidži romadest (mustlastest); 
− Venekeelsed vähemused on üleesindatud kinnipidamisasutustes; 
− Mittekodanikud ei saa olla erakondade liikimed; 
− Kodakondsusseadus kehtestab liiga ranged naturalisatsiooni keeleoskuse nõuded; 
− Kõrge töötuse määr (venekeelsete) vähemuste seas; 
− Kõrge HIV/AIDSi nakatunute osakaal vähemustesse kuuluvate isikute hulgas; 
− Vähe roma (mustlaste) lapsi käib koolis; 
− Võimud ei uuri piisavalt rassilise diskrimineerimise juhtumeid ja karistavad äärmiselt vähe 

süüdlasi; 
− Eesti TVs on äärmiselt vähe kakskeelseid saateid. 
 
ECRI (Euroopa rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjon) kolmas aruanne Eesti kohta 
avaldati 21.veebruaril 2005.a. ECRI soovitab tungivalt  aktiivsemalt läbi viima rassivihast põhjustatud 
kuritegude kohtulikku jälitamist, et taoliste kuritegude süüdlasi karistataks vastavalt nende tegude 
raskusele, samuti korraldama üleriigilisi kampaaniaid selleks, et nii õiguskaitse organite töötajad kui 
ka rassivihast kantud kuritegude ohvrid , teaksid Karistusseadustiku  paragrahvide 151 ja 152 
olemasolust (punkt 37). ECRI soovitas samuti, et karistuse määramisel kriminaalmenetluse käigus 
rassiviha käsitletaks süüd raskendava asjaoluna (punkt 38).  Tuleb märkida, et kriminaalmenetlused 
paragrahvi 151 (rassivaenu õhutamine) ja 152 ( ebavõrdne kohtlemine) alusel on haruharvad. 2006.a 
algatati vaid üks juurdlus 151 paragrahvi alusel ja ei ühtegi 152 alusel. 
 
2. Menetlus – diskrimineerimisvastase seadusandluse rikkumise vaidlustamise 

administratiivsed ja õiguslikud kanalid  
 
Diskrimineerimise ohver saab Eestis tugineda kriminaalmenetluse normidele (kui isik on kannatanud 
Karistusseadustikus sätestatud kuritegude läbi), haldusmenetluse normidele (näiteks esitada kaebusi 
riigi- või omavalitsuse ametniku tegevuse peale) või tsiviilprotsessi normidele (näiteks moraalse kahju 
tekitamise korral). Pealeselle saab ebavõrdse kohtlemise tõttu kannatanu esitada avalduse kohtueelse 
või kohtuvälise menetluse organeile, näiteks töövaidluskomisjonile või õiguskantslerile. Lihtsustatud 
korras  saavad isikud esitada ka  vaiet ametniku tegevuse peale selle ülemusele (tavaliselt 10 päeva 
jooksul). 
 
Eesti õiguskantsler  on võrdõiguslikkuse tagamise institutsioon. Juhul, kui diskrimineerijaks on avalik 
institutsioon, esineb õiguskantsler  võrdõiguslikkuse volinikuna  kas kannatanu avalduse alusel või 
omal algatusel. Sellel juhul pole õiguskantsleri arvamusel õiguslikult siduvat jõudu. 
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Kohtuvälise institutsioonina võib õiguskantsler menetleda eraõiguslike ja füüsiliste isikute poolt 
toimepandud diskrimineerimise juhte erilise lepitusprotseduuri raames. Selle protseduuri eesmärk on  
lepitada ebavõrdse kohtlemise ohvrit isikuga, kel on diskrimineerimise kahtlus  kas soo, rassi, 
rahvusliku (etnilise) kuuluvuse, nahavärvi, keele, päritolu, religiooni või uskumuste, poliitiliste või 
muude veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi, vanuse, puude (invaliidsuse), seksuaalse 
orientatsiooni ja teiste seaduses ettenähtud diskrimineerimise alustel. Lepitusmenetlust saab algatada 
ainult ohvri avalduse põhjal (kuid eeldatav diskrimineerija pole kohustatud selles osalema). 
Lepitusmenetluses osalenute kokkuleppe  täitmine on kohustuslik ning seda võib täitmisele pöörata 
kohtutäitur. Lepe võib sisaldada kompensatsiooni maksmist.. Kui lepitusprotseduur on edutu, saab 
kannatanu pöörduda kohtusse. 
 
Võrdset kohtlemist jälgivad kodanikeühendused saavad  esinda õiguskantsleri büroo poolt läbiviidavas 
lepitusprotseduuris kannatanu esindajana. Seda võimalust on juba praktiliselt kasutatud. 
 
2004-2006 a sai õiguskantsler vaid 8 avaldust lepitusprotseduuri algatamiseks. See asjaolu võib 
seletada, mis valitsus toetab teise, eeldatavasti märksa aktiivsema  organi, võrdõiguslikkuse komissari 
institutsiooni loomist ( see on ette nähtud menetletavas võrdse kohtlemise seaduse eelnõus). 
 
Õiguskantsleril on ka teisi võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega haakuvaid volitusi: 

1) analüüsida seaduste täitmisest tulenevaid tagajärgi ühiskonnaliikmetele; 
2) nõustada ja teavitada ametnikke ja avalikkust; 
3) teha ametiasutustele seadusaktide muutmise ettepanekuid; 
4) arendada koostööd juriidiliste ja eraisikutega riigisiseselt ja rahvusvahelisel tasemel; 
5) soodustada vastavate põhimõtete kinnistamist koostöö kaudu teiste isikute ja asutustega. 

 
Täiendavat teavet saab internetist aadressil: http://www.oiguskantsler.ee 
 
Vaideid soolise võrdõiguslikkuse rikkumiste kohta saab saata soolise võrdõiguslikkuse volinikule 
aadressil: http://www.svv.ee 
 
 
2.A. Tööhõive ja ametid /kutsed – kõik diskrimineerimise alused.  
 
Üksikasjalikke diskrimineerimisvastaseid sätteid on Eestis leida ainult tavalises tööhõive valdkonnas, 
mille puhul kannatanu saab pöörduda tsiviilkohtusse või kohtuvälise /eelse organi poole (õiguskantsler 
või töövaidluskomisjon). Ametnik saab kasutada halduskohut või õiguskantsleti ametkonda. Samas 
menetletakse tema asja üldiste põhiseaduslike põhimõtete alusel, kusjuures tuleb kinni pidada 
haldusprotseduuride tähtaegadest (isiku pöördumisel õiguskantsleri poole ei pikene vaide menetlemise 
aeg). 
 
Eestis saavad üksikisikud töövaidlustes sageli tuge ametiühingutelt (mitmed neist annavad oma 
liikmetele igakülgset õigusabi). Seega on igati asjakohane kaasata ametiühinguid 
diskrimineerimisvastasesse tegevusse töökohal. 
 
Töölepingu seadus näeb ette diskrimineerimise korral tõendamiskohustuse jagamise.  Seadus 
määratluse kohaselt peab „diskrimineerija“ andma  selgitusi. Kui viimane aga keeldub seda tegemast, 
loetakse seda diskrimineerimise omaksvõtuks. 
 
Töölepingu seaduse diskrimineerimisvastaseid sätteid rakendatakse töölepingu sõlmimisel järgmistes 
seostes: töö tasustamine; edutamine; töötajatele korralduste andmine; töölepingu lõpetamine; töötajate 
täiendus- ja ümberõpe; ja teised  töösuhete juhud. Teisisõnu, praktiliselt on kõik töölepingu põhised 
suhted kaitstud diskrimineerimisvastaste  sätetega. 
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Töövaidluskomisjonid järgivad ??Töövaidluse seaduses ja ?tsiviilprotsessi koodeksis ?? sätestatud 
tööalaste vaidluste menetlemise protseduure. Nende poolt langetatud otsused peavad põhinema 
seadusel ja olema motiveeritud. Kui töövaidluse osapool pole rahul komisjoni otsusega, võib ta 
pöörduda kohtusse, kes võib menetleda sedasama vaidlust. Komisjonid ei saa menetleda suuremaid 
kui 50 000 krooniseid rahalisi nõudeid. 
 
2006.a esitati töövaidluskomisjonidele vaid 7 diskrimineerimise heastamist nõudvat kaebust. Ühel, 
soolise diskrimineerimise juhtumil, said kannatanud kompensatsiooni 10 000 EEKi.  
 
On tähtis teada, et diskrimineerivatel töölt vallandamise juhtudel ei saa ei komisjonid ega kohtud 
rakendada neid Töölepingu seaduse sätteid, mis määravad kindlaks töölt vallandamise 
kompensatsiooni limiidi juhtumiks, kui töötaja ei nõua oma tööle ennistamist (niisugused limiidid on 
vastuolus Luxembourgis asuva Euroopa Kohtu praktikaga). 
 
Eestis on vähe kaebusi ebavõrdse kohtlemise kohta. Kummati on sotsioloogiliste uuringute andmeil 
(sotsiaalministeeriumi tellitud uuring „Tööelu baromeeter 2005“) palju respondente  olnud oma 
töökohtadel kaastöötajate ebavõrdse  kohtlemise tunnistajaiks: kõrge ea tõttu (14%), riigikeele 
ebapiisava valdamise pärast (11%), noore ea tõttu (11%), puude/invaliidsuse pärast (8%), rahvusliku 
päritolu (6%) ja sellepärast, et ollakse naine (5%). 
 
2.B  Töö- ja ametiväline sfäär  - rass ja etniline päritolu 
 
Eesti seadusandluses on äärmiselt vähe töösuhete välise diskrimineerimise vastaseid sätteid. Taas on 
vaja pöörduda Põhiseaduse 12. peatüki  1. paragrahvi  juurde, mis keelab ebavõrdse kohtlemise  
mistahes alusel ja kõigis riigi poolt reguleeritavates elutegevuse valdkondades. 
 
Eestis on olnud äärmiselt vähe EL Direktiividega kaitstud  töövälist diskrimineerimist käsitlevaid 
kohtuasju.  
 
2.C Tööalase ja töövälise diskrimineerimise kaebuste esitamise viisi valiku probleem 
 
Seda küsimust on käsitletud eespool põhjalikult. Skemaatiliselt on seda protsessi kujutatud järgmiselt: 
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2.D   Millised on  tehnilised tingimused kõigi võimaluste kasutamiseks? 
 
Garanteeritud on , et õiguskantslerile saab avalik-õiguslikus valdkonnas  diskrimineerimise kohta 
esitada avaldust ühe aasta jooksul  ja diskrimineerimise kohta eraõiguslike ja füüsiliste isikute poolt 
nelja kuu jooksul.  Vastavalt Töölepingu seadusele võib töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või 
kohtusse  ühe kuu jooksul (vallandamise korral), ning  nelja kuu jooksul kõigil teistel juhtudel (töötasu 
väljamaksmise küsimuses – kolme aasta jooksul). 
 
Kohtute ajalised reeglid võivad olla erinevad. On aga tähtis teada, et tavaliselt  saab esitada kaebust 
halduskohtusse 30 päeva jooksul (ning 10 päeva jooksul migratsioonialaste vaidluste puhul). 
 
2E    Kuidas toetatakse ligipääsu erinevatele protseduuridele rahvuslikul tasandil ning mida 

on vaja ületamaks olemasolevaid barjääre? 
 
Õiguskantsler ei ole kohustatud abistama diskrimineerimise läbi kannatanuid („Rassi“ direktiivi 
mõistes – Direktiiv 2000/43/EC). Kuid praegune kantsler tutvustab tavaliselt tema poole pöörduvaid 
inimesi  nende õigustega ja olemasolevate õiguste kaitsmise võimalustega. Seda küsimust käsitletakse 
menetletavas võrdse kohtlemise seaduse eelnõus. Selle seaduse vastuvõtmise korral luuakse uus  
institutsioon, võrdõiguslikkuse  volinik. 
Üldiselt võivad kõige vähemkaitstud sotsiaalsed grupid kogeda  kohtulikele ja   kohtuvälistele 
organitele juurdepääsu raskusi, mis on tingitud: puudulikust informeeritusest, nõrgast seadusalasest 
teadlikkusest, ka rahvusvähemuste ebapiisavast riigikeele oskusest. Võimud osutavad nende 
probleemide lahendamiseks kvaliteetset õigusabi. Riikliku õigusabi taotlemise protseduur on piisavalt 
lihtne ning kogu vajalik teave on kättesaadav justiitsministeeriumi interneti kodulehel 
http://www.just.ee  
 
Mõned Eesti valitsusvälised  organisatsioonid, näiteks Inimõiguste Teabekeskus, osutavad abi 
diskrimineerimise ohvritele. Nimetatud organisatsioon valdavalt rassilise ja rahvusliku 
diskrimineerimise juhtudel, vt. http://www.lichr.ee  
 
2.F     Pöördumine Euroopa Kohtusse  
 
Eesti olukord pole mingil määral erandlik. Eesti kohus võib esitada järelpärimise Luxembourgis asuva 
Euroopa Kohtu poole mistahes Euroopa Liidu õiguse vaidlusaluses küsimuses. See võib toimuda  nii 
protsessis osaleja taotlusel kui ka  kohtuniku enese otsusel. Sellist järelpärimist võib teha mis tahes 
astme kohus, kuid viimase astme ehk riigikohus on kohustatud seda tegema. 
 
Nimetatud protseduur võib olla efektiivne järgmistel põhjustel: 
 
1. Poole selline taotlus sunnib kohtunikku pöörama rohkem tähelepanu menetluse 

diskriminatsioonilistele elementidele, eeskätt sellele, et  arutlusel on Euroopa õigusega  seotud 
küsimus; 

2. Valitsusstruktuurid võivad otsustada vältida diskrimineerimisküsimuse arutamist  üld-
euroopalikul tasandil ja  eelistavad leida probleemide lahendust Eestis; 

3. Üksnes  Euroopa Kohus saab anda direktiivides kasutatavate mõistete kohustava tõlgenduse. 
 
Sellesse erilisse protseduuri on kahtlemata kasulik kaasata juristi, kes tunneb Euroopa liidu õigust. 
Samuti tuleb silmas pidada, et asja läbivaatamine seiskub seniks, kuni Euroopa Kohus on selles oma 
otsuse teinud. Mõnedel juhtudel võib küsimuse lahendamise pikk ooteaeg (mõnikord kuni kaks aastat) 
omada diskrimineerimisohvri jaoks negatiivseid tagajärgi. 
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2.G     Pöördumine Euroopa Parlamenti 
 
Eesti kui EL liikmesriigi kohta ei kehti siin mingeid erandeid. Euroopa Parlamendi petitsioonikomitee 
võib vastu võtta petitsioone kõigilt EL elanikelt palvega uurida nende kaebusi EL seadusandluses 
tagatud õiguste ebapiisava järgimise kohta. 
 
Euroopa Parlamendi aadress: European Parliament, L-2929, Luxembourg. 
 
2.H   Euroopa Komisjoni informeerimine diskrimineerivast halduspraktikast 
 
 Samuti võib informatsiooni saata euroopa komisjonile, mis võib olla märksa kiirem viis, kui see, mida 
kirjelasime punktis 2.G. Taolise pöördumise eesmärk on  ärgitada Komisjoni alustama menetlust 
diskrimineerivat halduspraktikat harrastava EL liikmesriigi suhtes. 
 
Euroopa Komisjoni aadress: Rue de la Loi / Wetstraad 200, B-1049 Brussels, Belgium  
 
Euroopa Komisjoni ja Parlamendi jaoks muutub siduvaks (pärast vastuvõtmist) Euroopa Liidu 
põhiõiguste Harta 41. artikkel, mille kohaselt: 
 
1. Igaühel on õigus takistuseta ja õigeaegsele küsimuste lahendamisele Liidu asutuste ja 

administratsiooni poolt. 
2. See õigus sisaldab järgmisi sätteid: 
 

a) igaühel on õigus olla ära kuulatud kohtus enne kui tema kohta kohaldatakse mistahes teda 
kahjustada võivat  abinõu; 

b) igaühel on õigus tutvuda tema isikut puutuvate dokumentidega, õigus kutse-eetika 
järgimisele ja isikliku elule; 

c) administratsioon on kohustatud põhjendama oma otsust. 
 
3. Igaühel on õigus Liidu organite poolt tekitatud kahju hüvitamisele juhul, kui Liidu organid on 

need tekitanud, täites oma Liidu liikmesriikide üldises õiguses ettenähtud kohustusi. 
4. Igaühel on õigus pöörduda Liidu institutsioonidesse ühes põhiseaduslikus keeles ning saada 

vastuseid selles keeles. 
 
Nimetatud valdkonnas ei ole Eesti kohta mingeis erisusi. Samas võib täiendavat teavet saada Euroopa 
Komisjoni Eesti esindusest. Vt: http://ec.europa.eu/eesti.       
 
 
2.I      Avaldus Euroopa Inimõiguste Kohtusse 
 
Euroopa Inimõiguste Kohtusse saab kaebust esitada üksnes juhul, kui kaebaja on Eestis kõik 
kohtuinstantsid läbinud , s.t. jõudnud riigikohtuni välja  (saanud temalt  otsuse või menetlusest 
keeldumise). Kaebust saab esitada ainult Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga tagatud õiguste 
rikkumise kohta. Diskrimineerimiskaebustes tuleb viidata samaaegselt konventsiooni ühe või teise 
sättega ka artiklile 14, mis ütleb: „Konventsioonis tunnistatud õiguste ja vabaduste kasutamine peab 
olema tagatud mis tahes diskrimineerimiseta soo, rassi, nahavärvi, keele, usutunnistuse, poliitiliste või 
muude veendumuste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, rahvusvähemustesse kuulumise, varalise seisu, 
sünni või mis tahes muu tunnuse alusel“. 
 
Eesti puhul tuleks märkida, et kaebust võib esitada nii eesti kui vene keeles. Kohtupidamise keeleks on 
selles kohtus inglise või prantsuse keel. 
 
Kohtu aadress: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075, Strasbourg-Cedex, 
France. 
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2.J         Rahvusvahelise kaitse muud võimalused  
 
Eesti oludes on eriti oluline ÜRO Inimõiguste Komitee roll. 
 
Lisateave: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc  
 
2. K      Professionaalsus 
 
Iga kodanikeühenduse või ametiühingu esindaja, kes  otsustab hakata tegelema kas üksikisiku või 
grupi diskrimineerimisega, peab arvestama, et selles tegevuses tuleb järgida kõrgetasemelisi 
professionaalseid nõudeid, sealhulgas peab ta säilitama konfidentsiaalsuse ja järgima vastavaid 
materjalidega ümberkäimise standardeid. Kui kodanikeühendus või ametiühing ei suuda ise abistada 
inimest, peavad nad siiski oskama esitada vajalikku informatsiooni ja suutma suunata abivajaja teise 
asutusse, kellel on vastav teave ja abistamise  võimalused. Nii saavad ametiühingud pöörduda oma 
katusorganisatsioonide poole (EAKL või TALO). Kodanikeühendused võivad samuti pöörduda abi 
saamiseks  suuremate organisatsioonide, näiteks Inimõiguste Teabekeskuse poole. 
 
1. Ühiskonnaelu eri aspektid 
 
Mõne diskrimineerimisvastase võitluse aspekti eripära Eestis on võimalik mõista vaid ajaloolist tausta 
arvestades. 1990te aastate alguses seondus inimõiguste teema üldiselt ja diskrimineerimise diskursus 
(spetsiifiliselt)  nii võimude kui ka enamuse eestlaste jaoks nn venekeelse elanikkonnaga, aga samuti 
ka mitme rahvusvahelise organisatsiooni   (ja välisriikidest peamiselt Venemaa ) poolt väljendatud 
hoiatustega. EL ja NATOga ühinemist taotlevad Eesti võimud tõrjusid igasugust nende poliitika 
aadressil tehtud kriitikat kui põhjendamatut. Paljude aastate jooksul olid diskrimineerimise teemalised 
arutelud äärmiselt politiseeritud. Näib, et kahjuks on paljude eestlaste jaoks on diskrimineerimise 
teema mis tahes alusel siiani tabu. See on nähtav suhtumises ka „poliitiliselt neutraalsesse“ 
diskrimineerimisse (näiteks ebavõrdne kohtlemine soo alusel). Tervikuna on eesti ühiskonnas 
diskrimineerimise alane teadlikkus madal. Selles olid küll  märgata mõned positiivsed nihked  vahetult 
enne astumist Euroopa Liitu. 
 
Eurobaromeetri 2005.a uuringu andmeil pidasid Eesti respondendid enim levinuks 
puuetega/invaliidsusega inimeste ebavõrdset kohtlemist (49%) ja diskrimineerimist vanuse alusel 
(48%). Puuetega inimeste ebavõrdse kohtlemise näitaja on lähedane EL keskmisega (53%), sama võib 
öelda ka vanuselise diskrimineerimise kohta (EL keskmine 46%). Usu alusel diskrimineerimise näitaja 
- 14%, on tunduvalt madalam EL keskmisest (44%). Ebavõrdse kohtlemise näitajate võrdlus teistel 
alustel: etniline kuuluvus – Eestis 37%, EL - 64%; seksuaalne suundumus, vastavalt 26% ja 50%; soo 
alusel – 29% ja 40%.  Niisiis oli selle uuringu kohaselt ebavõrdse kohtlemise tunnetamise tase Eestis 
tunduvalt madalam kui keskmiselt EL-s. Nagu EL tervikuna (56%), nii ka üle poolte (58%) Eesti 
respondentidest vastasid, et nad ei tea oma õigusi juhuks, kui neid diskrimineeritakse või tõrjutakse.  
Vaid 19% küsitletuist arvasid oma õigusi teadvat selleks puhuks (EL keskmiselt 32%). 
 
1. Rass ja etniline päritolu 
 
Eesti ühiskond on mitmerahvuslik. 2000.a rahvaloenduse andmeil etnilised mitte-eestlasi on 1/3 
rahvastikust, kellest 80% on etnilised venelased. 2006.a polnud  1/5 elanikest Eesti kodanikud 
(enamus neist on ühegi kodakondsuseta isikud). Peaaegu kõik, kel puudub Eesti kodakondsus, asusid 
Eestisse pärast II maailmasõda või on nende järglased. 
 
2005.a küsitleti tallinlasi, milliste õiguste piiramise või alavääristava kohtlemise juhtumitega on nad 
kokku puutunud küsitluseeelse kolme aasta jooksul oma rahvusliku kuuluvuse pärast . (Uuring „ 
Rahvussuhted ja diskrimineerimise probleem Tallinnas“). Niisuguseid kogemusi oli 11 protsendil 
küsitletud mitte-eestlastest ja 3% eestlastest – haridusasutustes; elupiirkondades vastavalt – 12,5% ja 
2%, töökohal – 17% ja 2%. Eelnevatel aastatel on rahvusvähemuste liikmete töötuse määr olnud 
pidevalt kaks korda kõrgem kui eestlaste seas. 
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2006.a detsembris avaldas valitsusväline organisatsioon „Amnesty International“ oma aruande „Eesti 
keelevähemused: diskrimineerimisele tuleb teha lõpp“, milles analüüsiti venekeelse vähemuse 
olukorda tööturul ja hariduses. Muu hulgas kutsus Amnesty üles valitsust pragmaatiliselt  analüüsima  
keelepoliitika tulemusi erasektoris ning soovitas kompenseerida eesti keele kursuste õppekulud, 
sealhulgas ka õppija tööturu võimaluste parandamise eesmärgil ettevõetud keeleõppe kulutused. 
(punkt 4.4.2). 
 
2. Vanus 
Eesti ühiskond vananeb kiiresti. 2000.a loenduse andmeil oli 55 aastast vanemate osakaal 26,4% 
rahvastikust. 
 
Eestis puutuvad ebavõrdse kohtlemisega tööturul keskmisest sagedamini kõige vanemad ja kõige 
nooremad töötajad. Noorte seas on ka noorte töötuse tase traditsiooniliselt väga kõrge. 
 
3. Puuetega inimesed 
 
Viimase loenduse andmeil oli puuetega ja invaliidsusega inimeste arv 7,5% rahvastikust. Nende 
inimeste seas on ka kõrge töötuse määr. 2005.a jaanuari seisuga said Eestis 59174 inimest invaliidsus- 
ja töövõime kaotuse pensioni. 
 
Eesti seadused ei sätesta üksikasjalikult puuetega töötajate vajadustega mõistliku kohanemise  
reegleid. Samas näeb tööturu ja toetuste teenuste seadus ette eri teenuseid puuetega inimestele, kaasa 
arvatud töökoha ja töövahendite kohandamist puuetega töötajate jaoks. Niisuguseid teenuseid 
võidakse puudega inimestele osutada selleks, et ületada puudest tulenevaid takistusi ja siis, kui teiste 
teenuste osutamine (näiteks tööturu olukorrast teavitamine, töö saamise vahendamine, kutsekoolitus 
jms ) ei olnud efektiivsed. 
 
On kehtestatud teatud reeglid arvestamaks liikumispiirangutega inimeste, pimedate ja kurtide  vajadusi 
(normatiivid ja nõuded ühiskondlikele hoonetele, ühistranspordile ja liiklusele). Alates 2007.a märtsist 
kehtib Keeleseaduse  norm eesti viipekeele kasutamise kohta.  Ometi pole  need meetmed alati 
piisavad lahendamaks puuetega inimeste kõiki probleeme. 
 
4. Religioon ja uskumused 
 
Eesti ühiskond on küllalt ükskõikne religiooni suhtes, kuigi mitte-eestlased on eestlastest märksa  
usklikumad. 2000.a loenduse andmeil  90% kõigist, kes järgisid mõnda usundit, olid kas luterlased või 
õigeusklikud.. Judaiste ja moslemeid oli äärmiselt vähe, 6% pidasid  end ateistideks. 
 
Mõnel usuvähemusel on olnud raskusi oma ühenduste registreerimiseks vastavalt seaduslikele 
normidele (näiteks eesti maausulised). Viimase ajal on need probleemid lahenenud. Eestis on väga 
vähe teada ususallimatuse või usuvihkamise juhtumitest. 
 
    
5. Seksuaalvähemused 
Eestis pole arvestust seksuaalvähemustesse kuuluvate inimeste arvu kohta. Nende ühenduste liidrid 
teavitavad tavaliselt vaid oma liikmete töökohal diskrimineerimisest. 
 
Avalikkuse tähelepanu on viimastel aastatel pälvinud kaks probleemi: „gay-pride“ paraadidel 
Tallinnas asetleidnus vahejuhtumid (vägivaldsed) ja ühesooliste abielude lubamine.  
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c) Finantseerimise võimalused mittediskrimineerimise vallas 
 
I  EUROOPA LIIDU TASANDIL TEGUTSEVATE KODANIKEÜHENDUSTE/ 
AMETIÜHINGUTE RAHASTAMINE EL POOLT 
 
1. EL tasandil tegutsevate kodanikeühenduste / ametiühingute rahastamine EL poolt 
 
a) Euroopa tasandi kodanikeühendused 
Euroopa tasandi kodanikeühendustel on keskne roll avaldamaks mõju ja panustamaks tööhõive, 
sotsiaalse ja võrdsete võimaluste poliitikasse mõlemal viisil, nii poliitika sõnastamisel kui selle 
elluviimisel, tuginedes oma liikmesorganisatsioonide poolt esitatud  informatsioonile ja 
eksperthinnangutele. See on ülitähtis veendumaks, et EL poliitika vastab EL kodanike tegelikele 
vajadustele ja et kodanikud oleksid informeeritud nendest poliitikatest. 
 
2001-2006 a rahastas Ühenduse diskrimineerimisevastase võitluse programm paljusid 
kodanikeühenduste katusorganisatsioone, millised esindavad ja kaitsevad diskrimineerimise vastu 
kaitsetuid inimesi. 
 
Rida sotsiaalse tõrjutuse teadvustamisega tegelevaid kodanikeühendusi -  (Euroopa Vaesusevastane 
võrgustik - European Anti-Poverty Network-,  kodutusega võitlevate rahvuslike organisatsioonide 
Euroopa föderatsioon – European Federation Working with Homeless,   sotsiaalse kaasamise 
regioonidevaheline võrgustik – Transregional Network  for Social Inclusion, Eurolaps - Eurochild,  
Euroopa Sotsiaalne Võrgustik – European Social Network,   Karitas- Euroopa - Caritas-Europe,  
ILGA, Rahvusvaheline Lesbide ja Geide Assotsiatsioon –Euroopa,  AGE, Euroopa Eakate Inimeste 
Platvorm- European older People’s Platform ,  ILGA  Euroopa rahvusvaheline lesbide ja geide  
assotsiatsioon – International Lesbian  and Gay’s Association - Europe ,   ENAR, Euroopa 
rassismivastane võrgustik – European Network Against Racism, EDF, Euroopa puudega inimeste 
foorum – European Disability Forum)    said Ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
programmilt  oma jooksvate kulutuste katteks igal aastal ajavahemikul 2005-2007  kuni 2007.a 
aprillini  toetust kokku 3 600 000 €. 
Rida väiksemaid organisatsioone – Euroopa Pimedate Liit – European Blind Union, Euroopa Kurtide 
Liit – Europen Union  for the Deaf,  Euroopa kaasamise – Inclusion Europe, Euroopa autismi ühendusi 
– Autisme-Europe  toetati samuti  Tegevusprogrammi poolt. 
Kuni 2006.a lõpuni sai Euroopa Naiste Lobi  - Europen Women’s Lobby oma jooksvate kulude 
katteks toetust ligi 800 000€ Soolise Võrdõiguslikkuse Programmist. 
 
Kokku toetas tegevusprogramm 2005-2007.a sotsiaalse tõrjutuse vastast tegevust 3,6 miljoni Euroga. 
 
Euroopa Komisjon otsustas programmide uueks perioodiks 2007-2013 koostada uue, integreeritud 
programmi nimetusega PROGRESS  ( Tööhõive ja Sotsiaalse Solidaarsuse programm – Programme 
for Employment and Solidarity). Programmi kiitis heaks Euroopa Parlament ja Nõukogu 2006.a 
novembris. Vt: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
PROGRESS kombineerib neli endist Ühenduse tegevusprogrammi, kaasa arvatud 
diskrimineerimisvastased osad: PROGRESSI  neljas osa kannab pealkirja „Diskrimineerimise vastu ja 
mitmekesisuse poolt“, toetades mittediskrimineerimise põhimõtet ja edendades selle süvalaiendamist 
kogu EL poliitikas. 
 
Kutse PROGRESSI  programmile ettepanekute tegemiseks ja osalemiseks konkurssidel on avaldatud 
artiklina        Calls for Tender/Calls for Proposals   tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
peadirektoraadi (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) 
 veebilehel  http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
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Programmi PROGRESS esimene taotluste voor rahalise toetuse saamiseks katmaks 
diskrimineerimisvastase, soolise võrdsuse ja puudega inimeste ühiskonda integreerimisega tegelevate 
Euroopa võrgustike rahastamist avati 2006.a novembris ning grandilepingute sõlmimine EL tasemel 
edukalt tegutsevate võrgustikega jätkub kuni 2007.a detsembrini. 
 
b) Euroopa ametiühingud 
 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (European Trade Union Confederation ETUC)  esindab 
tööstustöölisi üle Euroopa. Loodud 1973.a, ETUC  ridadesse kuulub 81 rahvuslikku organisatsiooni 36 
Euroopa riigist, nende seas kõigist EL liikmesriikidest, samuti 11 Euroopa tööstusföderatsiooni, kokku 
umbes 60 miljoni liikmega. 
ETUC on üks neljast Euroopa sotsiaalsest partnerorganisatsioonist. Euroopa Komisjon on igal aastal 
toetanud hulga projekte Komisjoni sotsiaalse dialoogi  eelarve realt (04.03.03.01, 04.03.03.02 ja 
04.03.03.03).  Täpsemat informatsiooni vt: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
 
1. Rahvuslike kodanikeühenduste/ametiühingute  rahastamine EL poolt 
 
Kuna EL ei teosta rahvuslike kodanikeühenduste ega ametiühingute baasfinantseerimist PROGRESSI  
programmi raames, võivad rahvuslikud organisatsioonid saada vahendeid oma projektide 
rahastamiseks läbi osaluse erinevates algatustes, näiteks teadlikkuse tõstmise algatustes rahvuslikul ja 
riikidevahelisel tasemel. Sel põhjusel on soovitav, et rahvuslikud organisatsioonid  hoiaksid end 
regulaarselt kursis Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste peadirektoraadi (DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) Calls forTender/Calls for Proposals veebilehega 
ja arvestaksid seal avaldatud juhtnööre, et selgitada kas rahvuslike kodanikeühenduste /ametiühingute  
projektid vastavad rahastamise tingimustele: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.  
 
EL-taseme kodanikeühendused nagu AGE, ILGA-Europe, EDF või ENAR on samuti head 
informatsiooniallikad. Seepärast on soovitav jälgida nende veebilehtedel avaldatavat teavet. 
 
Lisaks PROGRESSI programmile saab rahvuslikke kodanikeühendusi rahastada ka Euroopa 
Sotsiaalfond (European Social Fond, ESF). ESF keskendub 2997-2013.a neljale võtmevaldkonnale, 
sealhulgas sotsiaalse kaasamise tugevdamisele diskrimineerimisvastase võitluse teel ja puudega 
inimeste tööturule juurdepääsu hõlbustamisele. Enam informatsiooni on leida: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 
Euroopa Komisjon ei rahasta otseselt ESF projekte. Liikmesriigid vastutavad oma rahastamise 
prioriteetide ja projektide valiku eest. Täpsema teabe saamiseks tuleb teil pöörduda 
rahvuslike/regionaalsete  võimude poole, kelle kontaktandmed on saadaval: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
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II. RAHVUSLIKUL TASANDIL  DISKRIMINEERIMISVASTASE TÖÖGA 
TEGUTSEVATE KODANIKEÜHENDUSTE / AMETIÜHINGUTE RAHASTAMISE 
VÕIMALUSED  

 
                                         
1. Kas Euroopa Komisjoni esindus Eestis rahastab eraldi rahvuslikul (riigi tasandil) 

diskrimineerimisvastase tegevusega seotud kodanikeühendusi /ametiühinguid ? Kui jaa, 
siis millises vormis see toimub? (Projektide rahastamine, ruumide kasutamise 
võimaldamine jms). Millised on taoliste toetuste   saamise tingimused ? 

 
Euroopa Komisjoni esinduse teatel ei jälgi (juhenda)  ta ühtegi toetusprogrammi. Siiski  saab ta 
toetada neid  „vastavuses omaenese tegevusplaani ja andmevahetuse eesmärkidega Euroopa 
Komisjoniga.“ .1   
Täpsema informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda internetti aadressil:  http://ec.europa.eu/eesti 
 
 
2. Kas Eesti Vabariigi Valitsus rahastab eraldi diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 

kodanikeühendusi / ametiühinguid? 
 
Eesti Vabariigi Valitsus ei rahasta spetsiifiliselt diskrimineerimisvastase tegevusega seotud 
kodanikeühendusi ja ametiühinguid. Samas võidakse riigieelarvest rahastada mitmesuguseid juhutisi 
tegevusi. Palju ulatuslikumalt toetatakse vastavate riiklike asutuste poolt   puudega inimeste, noorte ja 
vanurite kodanikeühendusi (valdavalt Sotsiaalministeeriumi kaudu). Teoreetiliselt saab neid toetusi 
kasutada ka diskrimineerimisvastase tegevuse tarvis. 
Konkursi üksikasjade  kohta ja muu informatsioon on saadav sotsiaalministeeriumi kodulehelt : 
http://www.sm.ee. 
 
Etniliste ja rahvusvähemuste osas rahastab poolametlik Integratsiooni Sihtasutus regulaarselt 
ühiskonna sidusust soodustavaid  tegevusi. Mõned nendest projektidest võivad sisaldada rahvuslikku 
sallivust suurendavaid komponente (sealhulgas immigrantide ja põgenike suhtes). 2008.a on oodata 
uue integratsiooniprogrammi vastuvõtmist. Loodetavasti pühendab uus programm enam tähelepanu 
rahvuslikule sallivusele (ning kaudselt selle kaudu ka diskrimineerimisele). Regulaarselt uuendatav 
teave sihtasutuse konkursside kohta on kättesaadav internetis:   
http://www.meis.ee/est/konkursid. 
 
Mitu teistki avalikku fondi võivad olla kasulikud selles kontekstis. Näiteks Riigikogu  Hasartmängu  
maksu nõukogu.  Sellest fondist on võimalik inter alia  rahastada projektipõhiselt hariduseprogramme,  
noorsoole või vanuritele suunatud tööd. Lähemalt on informatsioon :http://hmn.riik.ee. 
 
Justiitsministeerium võib samuti toetada riskigruppide õigusnõustamisega tegelevaid organisatsioone. 
Vt täpsemalt: http://www.just.ee/4434. 
 

                                                 
1  European Commission, Estonian representation; Communication of 7 March 2007 no. COMM/B/TA/TK/tv D(2007) D-
04428 
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3. Millisel kujul niisugune rahastamine aset leiab? (baasfinantseerimine, projektipõhine 

rahastamine, ruumide võimaldamine). Kas niisugused rahastamise  võimalused on ette 
nähtud eriliste riiklike programmide raames?  (missuguste ja milliste ministeeriumide 
programmid) 

 
Eestis ei rahastata spetsiaalselt diskrimineerimisvastaseid tegevusi. Kolmanda sektori 
organisatsioonide  rahastamine on projektipõhine ja sadav  projektikonkursside  kaudu. Konkursside 
tingimused ja protseduurid võivad olla erinevad 
 
4. Kas on lihtne saada rahastamist?. Millised on tingimused? 
 
Diskrimineerimisvastast tegevust eraldi ei rahastata. 
 
5. Föderaalsete riikide puhul: kas on võimalik saada rahastamist föderaaleelarvest? 
 
Pole kehtiv Eesti kohta. 
                          
  
6. Kas on olemas riikliku rahastamise võimalused regionaalsel  tasemel? Kohaliku 

omavalitsuse tasemel? 
 

Regionaalsel (maakondlikul) tasemel pole riiklikke rahastamisvõimalusi. 
 
Suuremad kohalikud omavalitsused  rahastavad  regulaarselt mitmeid kolmanda sektori 
organisatsioonide tegevusi (enamikel juhtudel projektipõhiselt ja läbi vastavate konkursside). Samas 
pole ükski neist vastu võtnud diskrimineerimisvastase tegevuse programme. Kõige märkimisväärsemat 
toetust saavad oma tegevuseks Tallinna linna kodanikealgatused. 
Üksikasjalikku teavet kõigi Eesti omavalitsuste kohta saab: http://www.riik.ee/et/omavalitsused. 
 
 
7. Kas  on võimalik saada eratoetusi? (erafondid, eraettevõtted, ametiühingute peakorterid 

jms). Kes nad on? Kui kerge on pääseda nende fondide juurde? 
 
Eratoetuste võimalused vastavateks tegevusteks  on Eestis harvad ja juhuslikud. Kõige tähtsam 
eradoonor on Avatud Eesti Fond (Sorose võrgustik), mis võib toetada  mitmesuguseid inimõiguste 
alaseid ja kodanikualgatusi projektipõhiselt ja läbi projektikonkursside. Kahjuks on fondi rahalised 
võimalused käesoleval ajal piiratud. Informatsioon fondi konkursside tingimuste kohta on avaldatud 
veebilehel: http://www.oef.org.ee/et/Uudis/konkurs.                 
 
8. Kas on olemas mingeid teisi allikad? 
 
Väga tähtsaks Eesti kolmanda sektori rahaliseks toetajaks on välisriikide saatkonnad. Mitmed neist 
rahastavad väiksemamahulisi projekte (enim Norra, Inglismaa, USA ja Venemaa saatkonnad). Belgia 
saatkonna vastav programm (MATRA-KAP) lõpeb 2007.aastal. Iga saatkond määrab oma eelistused 
Eesti kodanikeühiskonna  väikeprojektide toetamiseks ning need võivas aastati olla erinevad. Näiteks 
toetasid 2005-2006.a  diskrimineerimisvastaseid projekte peamiselt  Hollandi ja Vene Föderatsiooni 
saatkonnad.     
 
Kõigi Eestis asuvate välisesinduste kontaktandmeid on võimalik leida Välisministeeriumi veebilehelt: 
http://www.vm.ee/est/kat_126  
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IY. Mitmekesisuse käsitlemise seminar 
 
Diskrimineerimise koolituse planeerimine 
 
Mitmekesisuse käsitlemine arutamine on ettevõtluse valdkonnas suhteliselt uus teema Eestis. Selliseid 
tegevusi ja üritusi, aga samas ka vähe spetsialiste, suurem osa kes tulevad MTÜst. Seetõttu oli 
organiseerija MTÜle äärmiselt raske leida koolitaja, kes vastaks HEC ja EC poolt ülesseatud 
kriteeriumitele. Lõpus suutsime me värvata inimese Tööandjate Liidust, kes omas mõningast 
kogemust teemal ja mis kõige tähtsam -  omas tausta, mis aitas meil värvata rohkem osalejaid. 
 
HEC ja IDM töötasid välja käsiraamatu osalejatele, mis sisaldab kõiki vajalikke teemasid viitega 
diskrimineerimisele ja inimõigustele. On oluline, et rahvusvaheline koolitaja viitaks püsivalt 
käsiraamatut ja selle sisu, samas ka teada kuidas suhelda ja hoida dialoogi teiste mitmekesisuse 
valdkonna osalistega, milledeks MTÜd on. Käsiraamat on tõlgitud riigikeelde ja jaotatud osalejatele. 
 
Eesti sihtrühm oli pigem lai. Esiteks mõeldi, et üritus sihib HR ja PR spetsialiste, kuid võttes arvesse, 
et Eestis pole nii palju ettevõtteis, kes palkaks selliseid spetsialiste leppisime kokku, et sihime ka 
eraettevõtjaid, tööandjaid, äri omanikke, neid kes koos omanikuga juhivad inimõigusi 
(raamatupidajad, juristid). Aga samuti ka uuringute teostajaid ja psühholoogiatudengeid, ülikooli 
professoreid, ettevõtete koolitajaid ja esindusühinguid ning organisatsioone.  
 
Diskrimineerimise seminari ettevalmistamine 
 
Selleks, et valmistada ette diskrimineerimise seminari ja anda publikule ülevaade Eestis valitsevad 
mitmekesisuse käsitlemise seotud hetkeolukorrast, valmistas rahvuslik koolitaja, püüdes arvesse võtta 
kõiki peamisi teemasid, valmistada ette riigi vajaduste analüüsi, mis identifitseeris järgmisi vajadused.  
Ta tõstis esile, et ei ole olemas spetsiifilist terminit “mitmekesisuse käsitlemise” jaoks, pealegi teema 
iseenesest on pigem uus ja Eesti jaoks avastamata. Seda on tihtilugu seostatud ettevõtete 
rahvusvahelistumisega ja transrahvusvahelistumisega, võimalik, et võrdsete  võimalustega, harva kui  
riski gruppidega.  
 
Rääkides võrdsetest võimalustest Eestis tõsteti esile ka asjaolu, et esimene probleem mis kerkis esile 
on teema, et venekeelt rääkivate vähemuste osa moodustab umbes 30% Eesti populatsioonist 
(mõningates maakondades kuni 90%). See on kindlasti lingvistiline tema, kuna see osa populatsioonist 
ei valda Eesti keelt ja omavad raskendatud võimalusi tööturule sisenemiseks. Ning samuti ka 
hirmuprobleem, et migrantidest töölised võivad alustada sisserännet riiki.    
 
Teiseks, tuleb tegeleda populatsiooni ja tööjõu vananemisega, lahendusena võib kaaluda võimalust 
vananemist töökohal.  
 
Mainiti ka puudega inimeste teemat ning positiivse näitena toodi teema käsitlemist läbi 
kodanikuühiskonna ja ettevõtete koostöö. 
Teema, mis puudutab sugudevahelist võrdsust ning eriti lapsevanemaks olemist tõsteti samuti esile, 
olenemata faktist, et vastavalt viimastele tehtud uuringutele on Eestis madalaimad näitajad 
sugudevaheliste ebavõrduses tööturul EL’s.  
 
Analüüsis tõsteti esile, et diskrimineerimise tema  peaks huvitama ettevõtteid, kes võtavad probleemi 
tegevuskavva, kuna see võiks olla hea lahendus tööturule, mis on  atraktiivne erinevatele gruppidele 
ning eriti migrantidest töötajaile, kes saavad panustada tööliskonna vananemise vastu ning seeläbi 
parandada tööturu situatsiooni, mis on muutumas tõsiseks probleemiks ning eeldatavasti halveneb veel 
10-15 jooksul.  
 
Rajanedes neile soovitustele kujundati päevakava, mis sisaldas teemasid ja tegevusi, millega tuleks 
kõige enam tegeleda.  
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Diskrimineerimise seminari läbiviimine 
 
Nagu eelnevalt on mainitud, et ole mitmekesisuse käsitlemine Eestis väga populaarne teema. Seetõttu 
oli ka raske leida konkreetseid juhtumeid ettevõtetest. Koolitajad kasutasid hüpoteetilisi juhtumeid ja 
näiteid teistest riikidest.  
 
Meeskond püüdis kaasata projekti kaasa erineva taustaga osalejaid. Suurem osa neist  oli väikestest 
kuni keskmise suurustega ettevõtetest, mõned suurematest ettevõtetest. Osalejaid oli avalike 
autoriteetidee kui ka ülikooli teadurite hulgast. Tööandjate ühingud olid esindatud kohaliku koolitaja 
ja ja veel ühe konsultatsiooni organisatsiooni näol. Olenemata püüdlusest ei suudetud kaasata avalikke 
ühendusi ja värbamisfirmasid.   
 
Viidates päeva jooksul toimuvale peab esiteks mainitud olema fakt, et korraldaja, saates kutse 
Võrdõiguslikkuse ühendusele osalemiseks ning seadusandluse presentatsiooni tegemiseks oli väga 
õige tegu, mis lisas seminarile väärtust ning aitas kaardistada kohalikud vajadused ja situatsiooni. Seda 
tegu hinnati kõrgelt ka osalejate poolt ning oli meeskonnale heaks näiteks.  
 
Üldistes joontes võib öelda, et grupisisene atmosfäär muutus pidevalt. Kui presentatsioonide, 
töötubade ja arutluste käigus oli üldiselt atmosfäär sõbralik ja inimesed olid valmis töötama koos 
olenemata etnilisest taustast, siis “world café” ajal,   kui mõni spetsiifilisem arutelu algas tekkis 
ruumis Eestiga seotud debatile, kus mõningate osavõtjate sõbralikkus ei olnud nii nähtav. Mõningate 
grupiliikmete tolerants (mõlema etnilise taustaga grupil) osutus pigem madalaks. Olenemata sellest, ei 
tekkinud avalikke konflikte kuna ei olnud reaalset vaidlust.  
 
Vastavalt osavõtjateilt saadud hinnanguvormidele olid nad üldistes joontes seminariga päris rahul, 
kuigi enamus märkis ära, et enne seminari saadud informatsiooni võinuks olla rohkem ning , 
eesmärkide sõnastamine parem. Märgiti ära, et informatsioon, mis puudutas Eesti tegelikkust ei olnud 
nii konkreetne ja detailideta ning arutlusele oleks võinud võtta ka muid diskrimineerimise mudelite 
peale USA omade . Üldine mulje aga hinnati pigem heaks.  
Meeskond hinda samas  seminari täiesti hea kogemuseks. 
 
Seminari tulemuseks võib märkida järgmiseid punkte: 
 
• Mitmekesisuse käsitlemine on tähtis teema iga ettevõtte jaoks ning sellele tuleb pöörata 

tähelepanu. 
• Taolist koolitus on vaja korrata ning sellest peavad aktiivselt osa võtma  tööandjad, 

toetusettevõtted ja konföderatsioonid. 
• Ühiskonnas eksisteerivad aga ka tööandjate ja inimõiguste spetsialisteide seas levinud 

stereotüübid peavad olema sõnastatud ja nende kõrvaldamine käsile võetud. 
 

Ettevõtted peaksid tegevuskavva võtma mitmekesisuse käsitlemise tegevusplaanid ning viima need 
ellu. 
 
Peamised õppetunnid diskimineerimise seminarilt 
 
Sarnaselt mittediskrimineerimise loengutele oli üheks põhilisimaks õppetunniks vajadus ja võimalus 
töötada nii eesti- kui venekeelt kõnelevate isikutega, soovitavalt segarühmades (kui vajalik, siis 
tõlkega). See esitab väljakutse nii koolitajatele kui ka grupile, kuid on pigem tõhus ja võimaldab 
õppida ning võtta arvesse mõlema grupi probleeme ühiskonnas ideid ja tööstiili.  
 
Teiseks on kasulik kutsuda avaliku sektori ametnikke seminarist osa võtma ja tegema oma panus, kuna 
nad võivad jagada kogemusi kui ka anda ametliku seisukoha, mis lisab kogu üritusele usaldusväärsust.  
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Kolmandaks, on väga oluline, et koolitaja omaks ärilist tausta, kuigi on samuti tähtis saavutada 
tasakaal tausta, mitmekesisuse käsitlemise kogemuse kui ka oskuse vahel kaasa arvata ja teada kõiki 
probleeme, mis on ühiskonnale olulised. See püüdlus oli Eesti jaoks  üsna hea, kuid oleks võinud olla 
parem. 
 
Ühiskonnas valitseva tolerantsus tase ja selle sotsioloogilised näitajaid ei ole kõrged, seepärast on 
tähtis hoida erilist tähelepanu etniliste gruppide pingetel ja teha kõik oleneva, et vältida konflikte 
arutluse käigus. 
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Lisad 
 
Ametiühingute roll võitluses diskrimineerimisega 
 
 
1. Mida kujutavad endast ametiühingud? 
 
Ametiühing on töötajate organiseeritud ühendus, mille eesmärgiks on kaitsta töötajate õigusi ja 
huvisid ning esindada nende huvisid erinevatel ühiskondlikel tasemetel (töökoht, majandussektor, riigi 
tase). Esialgu kujunesid ametiühingud kutsete alusel (näiteks juuksurid, õpetajad, ehitajad). Meie 
päevil on üha enam levinud avarama haardega ametiühingud (näiteks erasektori või avaliku sektori 
töötajate ametiühingud). Ametiühinguid võib luua, nagu see on levinud paljudes riikides, ettevõtte 
tasandil või siis majandusharuti, näiteks haridus, transport jms. Ametiühingud  võivad luua oma 
föderatsioone ja nad võivad kuuluda üle-euroopalistesse või rahvusvahelistesse organisatsioonide 
võrgustikesse. 
 
On riike, kus ametiühingutel on ajaloolised sidemed mõne poliitilise rühmitusega, ideoloogiate või 
usunditega (sotsialistlikud, kommunistlikud, liberaalsed, kristlikud). On ka olukordi, kus 
ametiühingutel on tihedad sidemed poliitiliste erakondadega. 
 
Kummati on üldine  ja ametiühingute olemuslik joon, et nad on demokraatlikud ja sõltumatud 
organisatsioonid. Demokraatlikud on ametiühingud sellepärast, et nad on konkreetsete liikmete ja neid 
esindavad organisatsioonid. Kõigil ametiühingute liikmeil on hääleõigus ja õigus osaleda otsuste 
vastuvõtmises. Ametiühingud peavad olema tööandjast ja võimudest sõltumatud selleks, et 
asjakohaselt esindada töötajate huvisid tööandjatega läbirääkimistel ja kompromisside sõlmimisel, 
samuti konfliktsetes olukordades (näiteks streikide puhul). Reeglina toimub ametiühingute 
rahastamine liikmemaksudest. 
 
2. Milline on ametiühingute roll võitluses diskrimineerimisega? 
 
Vaagides ametiühingute tegutsemise võimalusi diskrimineerimise vastu, tuleks eelkõige pöörduda 
nende võimaluste poole, mida annab neile Direktiivi 2000/43/EC 7. ja 11.artikkel ning Direktiivi 
2000778/EC 9. ja 13.artikkel. 
 
Ametiühingud on tähtsad tegijad loomaks rahumeelseid, demokraatlikke, hästi juhitavaid, 
tervistsäästvaid ja õitsval järjel olevaid ettevõtteid /asutusi, mis austavad ja arendavad võrdse 
kohtlemise põhimõtteid. Ettevõtete ja asutuste kaudu soodustavad nad nimetatud põhimõtet juurdumist 
kogu ühiskonnas. 
 
Olles sotsiaalse dialoogi osalised, saavad ametiühingud võidelda ebavõrdse kohtlemisega järgmiste 
vahenditega: 

 
• Ettevõtjatega läbirääkimiste teel, et tõkestada diskrimineerimist töökohal ja arendada võrdset 

kohtlemist; 
• Olla töökohal diskrimineeritud töötajate esindajaks ja  vahendajaks; 
• Ebavõrdse kohtlemise läbi kannatanud töötajate toetamine konflikti lahendamise 

protseduurides; 
• Diskrimineerimise ohvrite toetamine nende asjade kohtuliku menetlemise taotluses; 
• Soodustades võrdsuse ja erinevuste aktsepteerimist töökohal ja majandusharus; 
• Arendada tööandjate ja valitsuse otsuste mõjutamise meetmeid; 
• Toetada mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtteid poliitikas ja praktikas; 
• Ärgitada tööandjaid, organisatsioone  ja võime tegelema diskrimineerimise vastaste 

meetmetega; 
• Monitoorida, dokumenteerida ja paljastada  diskrimineerimise juhte; 
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• Hoolitseda selle eest, et võrdsuse probleemid oleksid jätkuvalt poliitiliseks päevateemaks, olla 
aktiivne diskrimineerimisvastastes ja võrdset kohtlemist soodustavates kampaaniates. 

 
Ametiühingud võivad: 
 
• Oma eesmärkide saavutamiseks teha koostööd teiste organisatsioonidega; 
• Teha koostööd kodanikeühendustega; 
• Teha koostööd rahvuslike võrdset kohtlemist tagavate organitega, näiteks luua 

„võrdõiguslikkuse võrgustikke“, koolituste organiseerimiseks või ekspertide abi 
korraldamiseks töötajate esindajaile; 

• Ärgitada töötajaid aktiivselt osalema kampaaniates oma huvide kaitseks; 
• Vajadusel teha koostööd oma eesmärkide saavutamiseks tööandjate ja valitsusega; 
• Olla vajadusel kriitiline ametiühingute eesmärkidega vastuolus oleva valitsuse ja tööandjate 

poliitika suhtes; 
• Vajadusel osutada mõjusaid teenuseid, mis soodustavad võrdse kohtlemise põhimõtte 

juurdumist valitsuse poliitikas, samuti töötada välja ametiühingute strateegia, mis on vajalik 
kokkulepete saavutamiseks valitsusega; 

• Vajadusel osutada mõjusaid teenuseid , mis soodustavad võrdse kohtlemise põhimõtete 
juurdumist  väljaspool valitsuse poliitikat , samuti töötada välja ametiühingute strateegia, mis 
vastandab end valitsuse poliitikale; 

• Tagada oma teenuste osutamise koordineeritus ja kaasata valitsus ning tööandjad arutelusse 
teemal, kuidas kooskõlastada valitsuse ja ametiühingute tegevust võrdsete võimaluste 
tagamisel ühiskonnas; 

• Esitada valitsusele ja tööandjaile professionaalselt usaldusväärsed soovitused nendest 
probleemidest, mis kutsuvad esile ärevust ja rahulolematust; 

• Vajadusel olla aktiivne, korraldama kampaaniaid olukorra muutmiseks; 
• Mõjutada seadusloomet ja poliitika kujundamist läbi sidemete valitsuse liikmetega, 

tööandjatega ja üldse mõjukate arvamusliidritega, tuginedes soovitustele, mille aluseks on  
usaldusväärsed ja  professionaalsed uurimused; 

• Olla tähelepaneliku  „valvekoera “ rollis andmaks signaale valitsusele ja tööandjatele aladest, 
kus leiab aset diskrimineerimine. Vajadusel tuleb toetada valitsusele või ärimaailmale 
suunatud tegevusi, lobitööd või läbirääkimisi. 

• Vaidlustama ametiühingute ja töötajate huvidega vastuolus olevat poliitikat, 
• Jälgida ja taotleda, et kasutataks kõiki hüvesid, mida annab võitlus diskrimineerimisega, 

näiteks uus seadusandlus ja  uus poliitika nii rahvuslikul, EL kui rahvusvahelisel tasandil, 
uued rahastamise allikad, mõjusad kohtulahendid (rahvuslikul, EL või rahvusvahelisel 
tasandil); 

• Olla oma liikmetele ja avalikkusele avatud, läbipaistev ja aruandev; 
• Tugevdada sotsiaalsest dialoogist saadavat positiivset mõju, arendada teiste 

organisatsioonidega võrgustikke ja koalitsioone, toetada altpoolt tulevaid algatusi ja otsuseid; 
see vähendab ühiskonnas levinud eelarvamusi ja aitab süvendada võrdõiguslikkust; 

• Tegutseda avatult ja koos teiste ametiühingute ja kodanikeühendustega ja vältida nendega 
vaidlusi ja konflikte; 

• Avaldada survet valitsusele, et saavutada võrdse kohtlemise poliitika rahvusvahelist jälgimist  
lubavate rahvusvaheliste kokkulepete ratifitseerimist; 

• Varustada rahvuslikke ja rahvusvahelisi organeid usaldusväärse informatsiooniga , millele 
need saavad tugined võrdse kohtlemise olukorda uurides. 

 
Kokkuvõttes on ametiühingute roll selles, et kontrollida, jälgida ja vaidlustada tööandja, valitsuse ja 
teiste organisatsioonide tegevust töötajate võrdse kohtlemise tagamisel, samuti aidata töötajail seista 
oma õiguste eest. 
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3. Mida ametiühingud saavad ette võtta võitluseks diskrimineerimise vastu? 
 
Järgnevalt esitatakse tegevuste ja teenuste loetelu, mida ametiühingud  saavad ette võtta võitlemaks 
kõigil alustel toimuva diskrimineerimise vastu: 
  
• läbirääkimised 
• informeerituse parandamine 
• poliitika ja seadusloome monitooring ja mõjutamine 
• kannatanute, nii üksikisikute kui gruppide kaebust toetamine 
• osalemine kohtuprotsessides 
• alternatiivsed konfliktilahendused, vahendamine 
• kampaaniate ja teiste ürituste organiseerimine 
• aktiivne esinemine praktika muutuste toetuseks, milleks 

 
o toetada diskrimineerimise eri aluste kohaste fookusgruppide loomist, et töötajail oleks 

koht kogemuste vahetamiseks ja muudatuste ettepanekute tegemiseks töökohal või 
ametiühingus , et nende huvid paremini kajastuks ametiühingute tegevuses; 

o kohandada oma liikmete värbamise kampaaniaid üha mitmekesisemaks muutuvale 
tööjõule, mitmekesistades  ametiühingute tegevust, et sellega teha nende tegevus enam 
nähtavaks ühiskonnas tervikuna 

o saavutada, et naised ja etnilistest vähemustest ametiühingute liikmed osaleksid 
otsustustasemel ja neid edutataks enam juhtivatele positsioonidele. 

 
4. Mida on ametiühinguil vaja oma rolli täitmiseks?   
 
• inimesi 
• oskusi 
• teadmisi 
• eksperthinnanguid 
• avatust 
• aruandekohustust oma liikmete ees 
• diskrimineerimise puudumist omaenese organisatsioonis 
• rahvusliku seadusandluse olemasolu organisatsioonide loomiseks ja tegutsemiseks 
• rahastamist; kõrvuti liikmemaksudega võivad ametiühingud saada eriotstarbelisi vahendeid ka 

valitsuselt ja erafondidelt, seda ka diskrimineerimise vastasteks aktsioonideks. 
 
5. Millised eelised on ametiühingutel võrreldes teiste kodanikeühendustega võitlemaks 

diskrimineerimise vastu? 
 

• Ametiühingud on seotud nii töötajate kui tööandjatega kohalikul, piirkondlikul, rahvuslikul ja 
rahvusvahelisel tasandil; 

• Ametiühingud saavad esindada töötajate kollektiivi , näiteks kollektiivlepingute sõlmimisel, 
mis iseenesest on tulemuslik viis töökohal diskrimineerimise ennetamiseks; 

• Kuna ametiühingud tegutsevad kogu ettevõtte/organisatsiooni  tasandil, on nad seetõttu 
eelistatud olukorras tõstatamaks ebavõrdse kohtlemise probleeme, mis puudutavad paljusid. 
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6. Millised on  ametiühingute töö takistused ja kuidas on võimalik neid ületada? 
 
• Puudub staatus osalemiseks poliitilistes diskussioonideks. Ametiühingud peavad hea seisma 

selle eest, et nende informatsioon jõuaks poliitikat kujundavate  isikuteni või 
organisatsioonideni. 

• Puudub individuaalsete ja kollektiivsete avalduste esitamiseks vajalik ametlikustatud staatus. 
• Sidemed valitsuse, poliitilise parteiga või mõne muu organisatsiooniga õõnestab nende kui 

sõltumatute võrdse kohtlemise järgijate staatust. Ametiühingud peavad valima niisugused 
töösuunad, mis ei läheks vastuollu oma liikmete võrdsete õigustega ning niisugused suhted 
poliitiliste parteidega ja teiste organisatsioonidega, mis ei oleks vastuolus oma liikmete 
õigustega. 

• Osa ametiühingute liikmete ja isegi juhtide passiivsus diskrimineerimisvastases tegevuses. 
• Enamusgrupi ja vähemustest liikmete huvide konflikt. 
• Eelarvamused. 
• Tegusa koostöö puudumine valitsuse, tööandjate ja ametiühingute vahel, samuti tulemusliku 

koostöö puudumine kodanikeühendustega. 
• Diskrimineeritavate gruppide liikmete puudumine ametiühinguis, mistõttu nende liikmed ja 

juhid pole huvitatud probleemiga tegelemisest. Tekib suletud ring. Kui ametiühingud ei seis 
näiteks naistöötajate või migrantide huvide eest, muutub raskeks ka nende värbamine 
ametiühinguisse. 

• Võimetus ligi pääseda mõnedele töötajate gruppidele või äriringkondade juhtidele 
mitteefektiivse struktuuri, halva organiseerimistöö, väljastpoolt pealesurutud prioriteetide, 
kultuuri- või keelebarjääride tõttu. Ametiühingud peavad hea seisma selle eest, et nende eneste 
organisatsioonide liikmeskonnas oleks mitmekesine töötajaskond, et nende töötajad tunneksid 
hästi sotsiaalset ja poliitilist ajalugu, sealhulgas teatud gruppide väljatõrjumise ja 
diskrimineerimise ajalugu, ning valdaksid eri keeli, kui see on tarvilik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


