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PÄEVAKORD
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1. Riigikogu erakondade fraktsioonide esindajad andsid ülevaate
valimisplatvormide soolise võrdõiguslikkuse programmidest.
Päevakorra punkti eesmärgiks oli erakondade vahelise debati ja arutelu loomine soolise
võrdõiguslikkuse teema kajastamiseks valimistel ja võimalikus loodavas valitsuskoalitsioonis.
Kuna kõik tegevused programmides ei ole veel lõplikult kinnitatud, arutelu ei protokollitud.
Palju kajastust saanud teemad debatis olid sooline palgalõhe, vanemahüvitise süsteem,
naistevastane vägivald.
OTSUSTATI: Debatt oli sisukas ning leiti, et ettepaneku vastavasisulise arutelu
korraldamiseks televisioonis võiks teha Eesti Rahvusringhäälingule ja teistele
telemeedia kanalitele.

2. Soolise palgalõhe vähendamise uuringu lähteülesande tutvustamine

2

Ajanappuse tõttu otsustati uuringu tutvustamine lükata edasi järgmisele kohtumisele ning
vahepealsetest arengutest teavitada nõukogu kirja teel.
Liisa Pakosta teavitas nõukogu kohtumise eel kirja teel sellest, et samuti on käivitumas soolise
palgalõhe projekt Horisont 2020 programmist. Sotsiaalministeerium selgitas, et mõlema
projekti juures on olnud Eesti Teadusagentuur, kelle hinnangul projektid mitte ei dubleeri, vaid
võimestavad üksteist. Projektide elluviijad hakkavad omavahel koostööd tegema.
Eha Reitelmann palus protokollida oma küsimus ja ettepanekud: miks on kaasatud
Kultuuriministeerium ning ettepanek RITA uuringu juhtimisorganite koosseisu täiendamise
osas (soovitus, et oleks esindatud kõigi parlamendierakondade esindajad, samuti Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Maaeluministeeriumi
esindajad ja erinevaid naisorganisatsioone). Sotsiaalministeeriumi esindaja selgitas, et
Kultuuriministeerium on oluline kaasata koostöösse, kuna sooline palgalõhe on mitte-eestlaste
seas sügavam. Juhtorganite koosseis ei ole lõplik, kuid samas on mõistlik koosseisu mitte liialt
suureks ajada ning silmas pidada, et tegemist on teadus-arendustegevusega. Järgmisel
nõukogu kohtumisel saab anda uuringust põhjalikuma ülevaate.

3. Nõukogu tööplaan 2019
Leiti, et planeeritavaid seadusemuudatusi ja uuringute läbiviimist võiks põhjalikumalt nõukogu
kohtumistel käsitleda. Fookusteemad võiksid olla haridus (ka Eesti hariduse visioonidokument
2035) ja lähisuhtevägivald (nt nn Pärnu pilootprojekti edasiarendus). Kevadisel kohtumisel
võiks osaleda uue valitsuse peaminister ja tutvustada soolise võrdõiguslikkuse tegevusi
koalitsioonileppes.
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