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Pöördume täna, rahvusvahelisel naistepäeval, teie poole seoses sotsiaalministeeriumi otsusel Eesti 
Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) tegevuse rahalise toetamise lõpetamisega 2019. aastal 
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatavate suurprojektide raames ning sooviga saada selgust, 
kas ja millistel tingimustel ENÜ koostöö riigiga võiks tulevikus jätkuda. 

2003. aastal loodud ENÜ, mis ühendab praegu 41 naisorganisatsiooni, sh 12 maakondlikku 
naisorganisatsioonide ümarlauda koos oma liikmesühendustega, asutati eesmärgiga kujundada meie 
koostööleppega liitunud organisatsioonide ühisseisukohad naiste jaoks olulistes ühiskonnaelu 
küsimustes ning edastada need poliitikakujundajaile informeeritud otsuste tegemiseks.   

Oleme 15 aastat olnud riigile partneriks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse poliitikate kujundamisel, 
võimaldades sellega ühtlasi riigiasutustel täita soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud 
asjakohaste mittetulundusühendustega konsulteerimise kohustust. 

Riik toetas naisorganisatsioonide üleriigilist koostööd ENÜ raames läbi Hasartmängumaksu Nõukogu 
12 aasta jooksul, alates 2007. aastast, st peale seda, kui 2006. Aastast kaotati riigieelarvest senine 
naiste koostöö toetamise eelarverida. Tänu ENÜ suurprojektidele on viimased 12aastat saanud koos 
käia ja tegutseda maakondlikud naisteühenduste ümarlauad Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, 
Järvamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal 
ja Võrumaal. 

ENÜ on suurim kõikjal Eestis rohujuuretasandil tegutsevaid naisorganisatsioone ühendav, regulaarselt 
koos käiv ja naiste huve kaitsev koostöövõrgustik. Tänaseks on Eestis kahjuks kujunenud olukord, kus 
ENÜ üleriigilise koostöövõrgustiku tegutsemisvõimekus, sh kooskäimise võimalused on  oluliselt 
vähenenud, sest riik on loobunud laiapõhjalise naisorganisatsioonide koostöö rahalisest toetamisest 
igal tasandil. Nagu kogemused näitavad, ei ole üksnes virtuaalsel suhtlusel põhinev koostöö tihti sama 
produktiivne kui silmast-silma toimuvad kohtumised, ühiskoolitused ja –arutelud ühiskonna ja naistele 
olulistel teemadel.  

Meieni on jõudnud info, et sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse põhjendas ENÜ toetamise 
lõpetamist väitega, et EKRE Riigikogu fraktsioon olevat toetanud naisorganisatsioone 100 000euroga. 
Selgitame, et EKRE fraktsiooni toetus anti sihtotstarbeliseks kasutamiseks ainult ühele ENÜ 
liikmesorganisatsioonile – Eesti Naiste Varjupaikade Liidule- kes kasutab raha rangelt ja üksnes 
vägivalda kogenud naiste ja laste abistamiseks. 

Selgitame ka, et sotsiaalministeerium on läbi aastate järjepidevalt toetanud järgmisi ENÜ tegevusi: 

1. Seaduste ja poliitikate analüüs soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste aspektist, osalemine 
erinevates töögruppides ja koostööorganites. Näiteks esitasime 2018. aastal ja 2019. aasta alguses 
kolmel korral oma seisukohad ja ettepanekud sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud soolise 
võrdõiguslikkuse seaduse muudatuste kohta nii ministeeriumile kui Riigikogu põhiseaduskomisjonile, 
osalesime justiitsministeeriumi korraldatud perekonnaseaduse muutmise aruteludes ja 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatuste väljatöötamises jne. Oleme läbi aastate jälginud 
seadusloomet ja poliitikakujundamist ning esitanud oma ettepanekuid ja arvamusi, samuti oleme 
koostanud variraporteid Eesti riigi raportile CEDAW komiteele. 
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2. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alase info levitamine, sh kõikjal Eestis ENÜ liikmeskonda 
kuuluvate naisorganisatsioonide korraldatud koolituste ja ürituste ning koostatud ja välja antud trükiste 
kaudu. 

3. ENÜ liikmesorganisatsioonide volitatud esindajate korralised koosolekud vähemalt 4 korda aastas. 

4. ENÜ liikmesorganisatsioonide poolt korraldatud ürituste/koolituste toetamine erinevates 
maakondades rõhuasetustega naiste õiguste ja huvide kaitsmisele. 

5. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alaste rahvusvaheliste materjalide tõlkimine eesti keelde. 

6. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teemaliste täiendkoolituste korraldamine erinevatele 
sihtrühmadele (haridustöötajad, õiguskaitse süsteemi töötajad, poliitikud jt). 

7. Tütarlaste jõustamiskoolituste korraldamine. 

8. Noortelt noortele koolituste korraldamine naistevastase vägivalla ennetamiseks. 

Ootame teilt kui Vabariigi Valitsuse liikmetelt vastuseid järgmistele küsimustele: 

1. Kas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisel Eestis on toimunud nii oluline edasiminek, et 
üleriikliku naisorganisatsioonide koostöövõrgustiku töö võrdõiguslikkuse saavutamise nimel on 
muutunud mittevajalikuks?  

2. Millised eelpool loetletud ENÜ tegevused teie hinnangul ei aita kaasa naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamisele? 

3. Kas naiste huve kaitsvate ja soolist võrdõiguslikkust edendavate vabaühenduste kohta on Eesti 
Vabariigis välja töötatud selged ja konkreetsed kriteeriumid või nõuded, millele organisatsioon 
peaks riigipoolse rahastuse saamiseks vastama? 

4. Kas teie arvates oleks jätkuvalt asjakohane seaduste ja poliitikate väljatöötamisel konsulteerida 
ENÜ kui üleriigilise naisorganisatsioonide koostöövõrgustikuga ning kasutada ENÜ aastatega 
kogutud soolise võrdõiguslikkuse alaseid ekspertteadmisi? 

5. Kas sellise rolli tõhus täitmine vääriks teie hinnangul ka mingis ulatuses samasugust riigipoolset 
rahalist toetust, nagu sotsiaalministeerium  jagab paljudele teistele katusorganisatsioonidele  ja 
võrgustikele? 

Jätkuvale koostööle ning konstruktiivsele dialoogile lootes 
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