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Õiguslikud alusedÕiguslikud alused

Asutamislepingu art 2 ; Asutamislepingu art 2 ; 
üühenduse henduse üüheks eesmheks eesmäärgiks ja rgiks ja üülesandeks lesandeks 
naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamine ja naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine,võrdõiguslikkuse edendamine,

art 3:art 3:
soolise võrdõiguslikkuse printsiibi soolise võrdõiguslikkuse printsiibi 
integreerimine kõikidesse Euroopa integreerimine kõikidesse Euroopa ÜÜhenduse henduse 
tegevusvaldkondadesse ja meetmetesse. tegevusvaldkondadesse ja meetmetesse. 



Õiguslikud alusedÕiguslikud alused

fondide rakendamine peab edendama soolist fondide rakendamine peab edendama soolist 
võrdõiguslikkust jvõrdõiguslikkust jäärgmistes valdkondades:rgmistes valdkondades:

osalemine otsustusprotsessides osalemine otsustusprotsessides 
(demokraatia tase)(demokraatia tase)
naiste ja meeste tnaiste ja meeste tööööturule pturule pääääsemine, semine, 
hariduse ja kutsehariduse omandamine, hariduse ja kutsehariduse omandamine, 
ttöööö-- ja pereelu ja pereelu üühitamine hitamine 
naisettevõtlusnaisettevõtlus

Struktuurifondide Struktuurifondide üüldmldmäääärus 1260/1999rus 1260/1999



Struktuurifondide (2007Struktuurifondide (2007--2013) 2013) 
üüldmldmääääruse eelnõuruse eelnõu

Liikmesriigid ja komisjon tagavad fondide Liikmesriigid ja komisjon tagavad fondide 
kasutamise erinevatel etappidelkasutamise erinevatel etappidel

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamiseedendamise
sugupoolte aspekti integreerituse sugupoolte aspekti integreerituse 

Ptk. 4, art. 14:Ptk. 4, art. 14:



ÜÜhenduse strateegilised suunised henduse strateegilised suunised 
liimesriikidele 2007liimesriikidele 2007––20132013

taotleda programmide ja projektide taotleda programmide ja projektide 
vvääljatljatöööötamise ja rakendamise tamise ja rakendamise 
kõigil tasanditel ja etappidelkõigil tasanditel ja etappidel
soolise võrdõiguslikkuse soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamise eesmsaavutamise eesmäärkirki



Kaks strateegiat eesmKaks strateegiat eesmäärgi rgi 
saavutamisekssaavutamiseks

positiivseid meetmeid, mis on suunatud positiivseid meetmeid, mis on suunatud üühe või he või 
teise sugupoole olukorra parandamisele teise sugupoole olukorra parandamisele 
ja/või diskrimineerimise vastu võitlemiseksja/või diskrimineerimise vastu võitlemiseks

soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmsoolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmäärgi rgi 
integreerimist kõikidesse poliitikatesse, integreerimist kõikidesse poliitikatesse, 
programmidesse ja meetmetesseprogrammidesse ja meetmetesse --

lläähtumine naiste ja meeste erinevatest vajadustest   htumine naiste ja meeste erinevatest vajadustest   ja ja 
üühiskondlikust staatusesthiskondlikust staatusest
ningning
arvestamine sellega, kuidas rakendatud ja arvestamine sellega, kuidas rakendatud ja rakendatavad rakendatavad 
meetmed mõjutavad naiste ja meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda meeste olukorda üühiskonnas. hiskonnas. 

ÜÜhenduse strateegilised suunised 2007henduse strateegilised suunised 2007--20132013



Esimene samm inimkeskse Esimene samm inimkeskse 
lläähenemisviisi poolehenemisviisi poole

kahe kõige suurema sotsiaalse grupi erinevuste, kahe kõige suurema sotsiaalse grupi erinevuste, 
erinevate huvide ja maailmanerinevate huvide ja maailmanäägemise arvestamine gemise arvestamine 
Strateegia eesmStrateegia eesmäärgiks on muuta nrgiks on muuta näähtavaks erinevused htavaks erinevused 
võimalustes, mida võimalustes, mida üühiskond naistele ja meestele pakubhiskond naistele ja meestele pakub
tõstatada ktõstatada küüsimusi eelkõige argielu tavade ja kommete simusi eelkõige argielu tavade ja kommete 
osas. osas. 

Strateegia eesmStrateegia eesmäärgiks on esile kutsuda  muutusi rgiks on esile kutsuda  muutusi 
inimeste igapinimeste igapääevaelus. evaelus. 



Soolise võrdõiguslikkuse edendamise Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
kohustus kohustus –– teadmistele põhineva otsustamise teadmistele põhineva otsustamise 

nõuenõue
Riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid Riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid 
strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasidstrateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid
planeerides, planeerides, 
ellu viies ja ellu viies ja 
hinnates hinnates 
peavad riigipeavad riigi-- ja kohalike omavalitsusja kohalike omavalitsusüüksuste asutused ksuste asutused 
lläähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja htuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja 
üühiskondlikust staatusest ning hiskondlikust staatusest ning 
arvestama sellega, kuidas rakendatud ja rakendatavad arvestama sellega, kuidas rakendatud ja rakendatavad 
meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda 
üühiskonnas. hiskonnas. 
SVS SVS §§ 9 lg 29 lg 2



Sooline võrdõiguslikkusSooline võrdõiguslikkus

Naiste ja meeste Naiste ja meeste 
võrdsed õigusedvõrdsed õigused
võrdsed kohustusedvõrdsed kohustused
võrdsed võimalusedvõrdsed võimalused
võrdne vastutus võrdne vastutus 

ttööööeluselus
hariduse omandamiselhariduse omandamisel
teistes teistes üühiskonnaelu valdkondades osalemiselhiskonnaelu valdkondades osalemisel

SVS SVS §§ 11



Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise 
taseme mõõtmisekstaseme mõõtmiseks

võrreldakse kahe kõige suurema sotsiaalse võrreldakse kahe kõige suurema sotsiaalse 
grupi grupi –– naiste ja meeste olukorda.naiste ja meeste olukorda.



Kuidas mõõta soolist Kuidas mõõta soolist 
ebavõrdsust/võrdõiguslikkust ebavõrdsust/võrdõiguslikkust 

Kvantitatiivselt Kvantitatiivselt ––analanalüüüüsides õiguste, sides õiguste, 
kohustuste, vastutuse ja võimaluste kohustuste, vastutuse ja võimaluste 
jagunemise võrdsust/ebavõrdsustjagunemise võrdsust/ebavõrdsust

Kvalitatiivselt Kvalitatiivselt –– ppüüüüdes mõista mida see des mõista mida see 
ttäähendab, miks see nii on?hendab, miks see nii on?

Millised on eelarvamused, stereotMillised on eelarvamused, stereotüüüübid, bid, 
hoiakud, traditsiooniliselt naistele ja meestele hoiakud, traditsiooniliselt naistele ja meestele 
omaseks peetavad rollid, tomaseks peetavad rollid, tööööjaotus, ajakasutus jms.jaotus, ajakasutus jms.



ProbleemidProbleemid

Terminoloogiline ebaselgus Terminoloogiline ebaselgus –– sooline sooline 
võrdõiguslikkus võrdõiguslikkus –– vväääärtus või eesmrtus või eesmäärk?rk?
Indikaatorid Indikaatorid -- vväääärtuste mõõtmiseks või rtuste mõõtmiseks või 
rakenduskavade eesmrakenduskavade eesmäärkide saavutamise rkide saavutamise 
mõõtmiseks?mõõtmiseks?
Eesti strateegia vastuolu kehtivate ja Eesti strateegia vastuolu kehtivate ja 
vvääljatljatöööötatavate õiguslikult siduvate normidegatatavate õiguslikult siduvate normidega
Suutlikkus horisontaalsete eesmSuutlikkus horisontaalsete eesmäärkide rkide 
mmääääratlemiseks rakenduskavadesratlemiseks rakenduskavades



Euroopa Euroopa üühenduse majandusliku ning henduse majandusliku ning 
sotsiaalse sotsiaalse üühtekuuluvuse eeltingimusehtekuuluvuse eeltingimusedd

majandustegevuse harmooniline, majandustegevuse harmooniline, 
tasakaalustatud ning jtasakaalustatud ning jäätkusuutlik areng, tkusuutlik areng, 

sh tsh tööööhõive kõrge tase,hõive kõrge tase,
meeste ja naiste võrdõiguslikkus ningmeeste ja naiste võrdõiguslikkus ning
keskkonnakaitse printsiipide jkeskkonnakaitse printsiipide jäärgiminergimine



Riiklik struktuurivahendite kasutamise Riiklik struktuurivahendite kasutamise 
strateegia 2007strateegia 2007--20132013

3.1. Rakenduskavade raames l3.1. Rakenduskavade raames läähtutakse htutakse 
llääbivatest vbivatest väääärtustest:rtustest:
regionaalne areng;regionaalne areng;
keskkonnahoid;keskkonnahoid;
infoinfoüühiskonna edendamine;hiskonna edendamine;
üühiskonna sotsiaalne sidusus, sh. sooline hiskonna sotsiaalne sidusus, sh. sooline 
võrdõiguslikkusvõrdõiguslikkus
kodanikukodanikuüühiskonna arenghiskonna areng



Riiklik struktuurivahendite kasutamise Riiklik struktuurivahendite kasutamise 
strateegia 2007strateegia 2007--20132013

Liikmesriikidel Liikmesriikidel –– eesmeesmäärk, Eestis vrk, Eestis väääärtusrtus
VVäääärtused vrtused vääljendavad kaudseid eesmljendavad kaudseid eesmäärke.rke.
VVäääärtuste jrtuste jäärgimise seireks mrgimise seireks määääratletakse ratletakse 
igas rakenduskavas konkreetsed mõõdikud,igas rakenduskavas konkreetsed mõõdikud,

Mõõdikud peavad võimaldama mõõta Mõõdikud peavad võimaldama mõõta 
tegevuste mõju tegevuste mõju eesmeesmäärkide/rkide/““vväääärtustertuste””
poole liikumiselepoole liikumisele



Mis on vMis on väääärtused?rtused?

Mõisted ja uskumused, misMõisted ja uskumused, mis
Seotud soovitava olukorra või kSeotud soovitava olukorra või kääitumisega;itumisega;
situatsioonisituatsiooniüülesed;lesed;
Juhivad kJuhivad kääitumisvalikuid ja olukordadele itumisvalikuid ja olukordadele 
antavaid hinnanguid;antavaid hinnanguid;
On jOn jäärjestatavad olulisuse alusel;rjestatavad olulisuse alusel;
Seotud vajadustegaSeotud vajadustega



Suhtumine naiste ja meeste Suhtumine naiste ja meeste 
võrdsusesse Eestis?võrdsusesse Eestis?

Madal juriidiline kompetentsus inimõiguste Madal juriidiline kompetentsus inimõiguste 
osasosas
Sugupooltevaheliste suhete kSugupooltevaheliste suhete kääsitlemine sitlemine 
indiviidide tasandil, mitte sooideoloogia ja indiviidide tasandil, mitte sooideoloogia ja 
soossoosüüsteemi peegeldava nsteemi peegeldava näähtusenahtusena
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
tõlgendamine meeste tõlgendamine meeste 
rrüündamisena/sndamisena/süüüüdistamisenadistamisena



Sotsiaalne sidusus?Sotsiaalne sidusus?

Soolise võrdõiguslikkuse kSoolise võrdõiguslikkuse kääsitlemine sitlemine 
tõrjutusetõrjutuse--sidususe teljel sidususe teljel 

olemuslikult kitsam kui olemuslikult kitsam kui 
asutamislepingus ja otsekohalduvas asutamislepingus ja otsekohalduvas 
struktuurifondide struktuurifondide üüldmldmääääruses, ruses, 

sest keskendub ainult tõrjutute (vsest keskendub ainult tõrjutute (väähemused, hemused, 
puuetega, tpuuetega, töööötud, eakad jms) gruppides tud, eakad jms) gruppides 
ilmnevale soolisele ebavõrdsuseleilmnevale soolisele ebavõrdsusele



Kas sooliselt neutraalseid valdkondlikke Kas sooliselt neutraalseid valdkondlikke 
rakenduskavu on olemas?rakenduskavu on olemas?

Kui valdkonnas valitseb naiste ja meeste osaluste, Kui valdkonnas valitseb naiste ja meeste osaluste, 
kohustuste, võimaluste ja õiguste puhul tasakaal 50% / kohustuste, võimaluste ja õiguste puhul tasakaal 50% / 
50%50%
Kui otseste ja kaudsete kasusaajate seas on sooline Kui otseste ja kaudsete kasusaajate seas on sooline 
tasakaaltasakaal
Kui rakenduskavade/projektide elluviijate seas on sooline Kui rakenduskavade/projektide elluviijate seas on sooline 
tasakaaltasakaal
Kui rakenduskavad/projektid ei mõjuta vahetult argieluKui rakenduskavad/projektid ei mõjuta vahetult argielu
Kui rakenduskavad pole seotud Kui rakenduskavad pole seotud üühiskonnas valdavalt hiskonnas valdavalt 
kehtivate maskuliinsete vkehtivate maskuliinsete väääärtuste ja normidegartuste ja normidega



Valdkondlike arengukavade Valdkondlike arengukavade 
koostamisekskoostamiseks

Soolises lõikes analSoolises lõikes analüüüüsitav statistikasitav statistika
Teadmised:Teadmised:

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika valdkondlikest Soolise võrdõiguslikkuse poliitika valdkondlikest 
eesmeesmäärkidest (indikaatorite vrkidest (indikaatorite vääljatljatöööötamiseks)tamiseks)
Soolise kihistumise põhjustest ja tagajSoolise kihistumise põhjustest ja tagajäärgedest rgedest 
AnalAnalüüüüsimeetoditest, et vsimeetoditest, et väälja selgitadalja selgitada

õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste 
võrdsuse/ebavõrdsuse põhjuseid ning tagajvõrdsuse/ebavõrdsuse põhjuseid ning tagajäärgi rgi 

Hea taheHea tahe



Kavandatud tugiteenus Kavandatud tugiteenus –– soolise soolise 
võrdõiguslikkuse infokeskus võrdõiguslikkuse infokeskus 

Struktuurifondide kasutamise Struktuurifondide kasutamise üüldmldmäääärus rus 
ja tehnilised juhised eeldavad, et ja tehnilised juhised eeldavad, et 
liikmesriikides on võimalik konsulteerida liikmesriikides on võimalik konsulteerida 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonna soolise võrdõiguslikkuse valdkonna 
asutuste ja ekspertidegaasutuste ja ekspertidega

Soolise võrdõiguslikkuse kui horisontaalse Soolise võrdõiguslikkuse kui horisontaalse 
teema integreerimiseks vajalik infokeskus teema integreerimiseks vajalik infokeskus 
ja tugiteenusedja tugiteenused



Teabekeskuse põhifunktsioonidTeabekeskuse põhifunktsioonid

soolise võrdõiguslikkuse kui soolise võrdõiguslikkuse kui 
horisontaalpoliitika elluviimise toetamine horisontaalpoliitika elluviimise toetamine 
teabega kõikides struktuurifondide poolt teabega kõikides struktuurifondide poolt 
rahastatavates valdkondades  rahastatavates valdkondades  

erinevate prioriteetide sooliste aspektide erinevate prioriteetide sooliste aspektide 
analanalüüüüsimine, simine, 
sihtgruppide informeerimine, konsulteerimine sihtgruppide informeerimine, konsulteerimine 
ja koolitusja koolitus
soolise ebavõrdsusega seotud probleemide soolise ebavõrdsusega seotud probleemide 
nnäähtavamaks muutmine, htavamaks muutmine, 
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