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1. Projekt „Naised poliitikas“
Jane Ester ja Mari-Liis Sepper mõttekojast Praxis tutvustasid 2019-2020. aastal ellu viidud projekti
„Naised poliitikas“ peamisi tegevusi, tulemusi ja järeldusi (ettekande slaidid lisatud).
Arutelus käsitleti küsimust, kas mehed on poliitikas eelisseisus või diskrimineeritavad ning vaagiti
põhjuseid, miks naised valimistel vähe kandideerivad.
2. Heaolu arengukava 2023-2030 koostamine
Sotsiaalministeeriumi nõunik Jaanika Mastik tutvustas Heaolu arengukava 2023-2030 (HEA)
koostamise protsessi ja ajakava (ettekande slaidid lisatud). Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate
osakonna juhataja Liina Kanter andis ülevaate sotsiaalministeeriumi nägemusest soolise võrdsuse
valdkonna kitsaskohtadest ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika lähtekohtadest aastateks 2023-2030
(ettekande slaidid lisatud).
Arutelus tõstatus mure, et hetkel ei kajasta arengukava soolist võrdsust käsitleva osa plaanid
soovähemuste ja LGBTQ+ inimeste teemasid, samuti ei kajastu seal soopõhine ja seksuaalse
ahistamise temaatika. Liina Kanter kinnitas, mõlemad tõstatatud teemad on HEA-s esindatud, kuid ei
kuulu soolise võrdõiguslikkuse programmi alla. Tehti ettepanek lisada soovähemuste teema ka
soolise võrdõiguslikkuse programmi. Tõstatati küsimus sellest, kas HEA-s vaimse tervise
problemaatikat. Kanter kinnitas, et HEA raames tuleb vaimse tervise küsimusse suhtuda kui läbivasse
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teemasse, mille osas saab markeerida konkreetsemaid tegevusi nt hoolekande programmis.
Eraldiseisva teemana on vaimne tervis rahvatervise arengukava osa.
Esitati küsimus, kas perepoliitika prioriteetsete suundade määramisel tuleks lähtuda asjaolust, et
naised on ühiskonnas kehvemas positsioonis grupp ning seetõttu soodustada kahe naise
moodustatud perekonna mudelit. Liina Kanter kinnitas, et sotsiaalministeeriumi eesmärk on tagada,
et kõigi inimeste õigused, kohustused ja vastutus oleksid võrdsed ja tagatud sõltumata sellest, kas ja
kellega inimene suhtes on.
Tõstatati küsimus, kas ministeerium on võtnud suuna laiendada poliitikate reguleerimisala ka
eraleule. Liina Kanter kinnitas, et poliitikakujundamise eesmärk on endiselt luua vajalikud struktuurid
ja tingimused, et inimesed oleksid oma valikutes teadlikud, suunda inimeste valikuvabadust piirata
võetud ei ole, endiselt on eesmärk, et inimesed oleksid oma valikutes vabad.
OTSUSTATI: 10 päeva jooksul oodatakse nõukogu liikmete ettepanekuid selle kohta, milline võiks
soolise võrdõiguslikkuse nõukogu ettepanek prioriteetide kohta Heaolu arengukavas 2023-2030.
3. Infovahetus
Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja Martin Paluoja uuris, millises seisus on soolise ja seksuaalse
ahistamise töörühma jätkutegevused – arutelud teiste ministeeriumitega (Justiitsministeeriumiga
seadusandluse lünkade arutelu ja Haridusministeeriumiga võimalusest lülitada ahistamise
regulatsiooni nõue kõrgkoolide halduslepingutesse) ning Rektorite Nõukogu (RN) ja Eesti
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (ERKRN) tagasiside üliõpilaste esitatud seisukohtadele ning
ühisavaldus.
RN ja ERKRN on omavahel konsulteerinud ning koostavad ühist seisukohta, mida soovitakse
ühisavaldusena välja anda. Samuti planeeritakse ühiseid tegevusi. Seni on koondatud informatsiooni,
mi on kõrgkoolides olemas, et kujundada ühised seisukohad ja jätkuprotsessid. Koostööd teiste
ministeeriumitega on arutatud, konkreetsete kohtumiste kokkuleppimiseni pole veel jõutud.
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