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Vastus pöördumisele
Lugupeetud Mare Abner
Täname Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liitu kirja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise voliniku institutsioonile toetuse avaldamise eest.
Nõustume teiega, et volinik ja tema kantselei on Eesti ühiskonnas väga olulist rolli täitev
institutsioon, mis aitab kaasa diskrimineerimise tõkestamisele ja ennetamisele ning soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisele. Voliniku institutsioonil on kandev roll nii
soolise võrdõiguslikkuse seaduse (SoVS) kui võrdse kohtlemise seaduse (VõrdKS) täitmise
jälgimisel, voliniku näol on tegemist ainsa nendele valdkondadele spetsialiseerunud
sõltumatu ja erapooletu riikliku asjatundjaga.
Võime kinnitada, et Sotsiaalministeerium kui ministeerium, mille valitsemisalasse kuulub ka
võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine ja sellealase
tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine, toetab igati
viidatud seaduste tõhusat rakendamist. Sealhulgas peame oluliseks voliniku institutsiooni
toimimise toetamist. Selleks oleme näiteks voliniku kantseleile eraldanud ministeeriumi poolt
koordineeritavast Norra toetused 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning töö
ja eraelu ühitamise toetamise programmist eeldefineeritud projekti kaudu tema ülesannete
täitmise toetamiseks aastateks 2014-2015 700 000 eurot lisavahendeid.
Nagu te ka oma kirjas mainite, on ministeeriumil hetkel plaanis voliniku pädevuse
laiendamine mitmetes aspektides. Ettepanekuid institutsiooni ümberkorraldamiseks, sh mõne
teise organisatsiooniga liitmiseks, ministeeriumi poolt planeeritud ei ole.
Esiteks, plaanime teha ettepaneku laiendada VõrdKS kohaldamisala kõigi tunnuste lõikes
lisaks tööelu ja kutsealase ettevalmistuse saamisega seotud küsimustele (VõrdKS § 2 lg 2)
ka sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuste ja -toetuste, hariduse ning
avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste saamise õiguste osas. Seega oleks tulevikus
volinikul õigus menetleda ka kaebusi usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või
seksuaalse sättumuse alusel väljaspool töö- ja kutseõppe valdkonda, mis kindlasti panustab
õiguskaitse parendamisse, et tagada isikute tõhus kaitse diskrimineerimise korral. Samuti
laieneks seeläbi vastavalt ka voliniku pädevus aidata kaasa võrdsete võimaluste loomisele
ühiskonnas.
Lisaks eeltoodule plaanitakse seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/54/EL,
mis käsitleb töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist
lihtsustavaid meetmeid, Eesti õiguskorda ülevõtmisega täiendada ka VõrdKS nö kaitstud
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aluste loetelu, lisades sinna kodakondsuse. Kodakondsuskriteeriumi lisandumine kaitstavate
diskrimineerimise tunnuste hulka annab volinikule uue kohustuse abistada isikuid
kodakondsusel põhinevate diskrimineerimiskaebuste esitamisel, teha täiendavaid uuringuid,
analüüse ning vastutada ka sellekohase järelevalve eest.
Samuti on kavas teha ettepanek VõrdKS muutmiseks, andes volinikule pädevuse teostada
järelevalvet ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise üle, mis aitaks
tugevdada puuetega inimeste õiguste kaitset Eestis.
Mainitud muudatuste planeerimisel oleme juba praeguses etapis aruteludesse kaasanud ka
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, lähiajal kaasame aruteludesse
kindlasti ka kodanikuühiskonna organisatsioone. Loodame väga, et teiste seas leiab
aktiivseks kaasarääkimiseks võimaluse ka Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit.
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