Infokiri
Käesolevast infokirjast leiate ülevaate ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse tegemistest
ja muud huvitavat ning kasulikku seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse
edendamise valdkonnaga.

2021+ TATide koostamine
Paljud rakendusasutused on juba alustanud 2021+ perioodi TATide koostamisega. Et kaasa aidata
võrdse kohtlemise, ligipääsetavuse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele oma tegevuste raames,
tuleks TAT planeerimise etapis läbi mõelda järgmised küsimused:
 Kas sekkumise kavandamisel on analüüsitud eri soost, rahvusest, vanuses ja puudega inimeste
olukorda ja vajadusi? Kas erinevate sotsiaalsete rühmade olukorras ja vajadustes esineb erinevusi,
lõhesid?
 Kas eesmärkide seadmisel ja tegevuste väljatöötamisel on muuhulgas seatud eesmärgiks
võrdsete võimaluste edendamine ja lõhede vähendamine?
 Kas viis, kuidas tegevusi ellu viiakse, aitab vähendada soolisi, vanuselisi, rahvuslikke lõhesid?
 Kas TATis on käsitletud ligipääsetavuse nõudeid liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja
intellektipuudega inimeste vaates?
 Kas tegevused aitavad tõsta teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja võrdsest kohtlemisest?
Asjakohast statistikat leiab aadressil https://www.vordsedvoimalused2020.ee/
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kompetentsikeskus@sm.ee. Soovitame kindlasti meie poole pöörduda juba varases planeerimise
etapis, et saaksime koos välja mõelda parimad lahendused.

Sotsiaalministeerumil valmis 3 ligipääsetavuse õppevideot
Õppevideod tutvustavad lihtsaid võtteid, kuidas üritustel, teenustel ja füüsilises keskkonnas tagada
ligipääsetavus. Erivajadustega inimestele ligipääsetavuse loomine ei tähenda alati projekti kallinemist
või ülemäära keerukaks muutumist. Võrdsete võimaluste loomine erivajadustega inimestele on
nüanss, mille pärast ei kannata projekti ükski tahk, vaid pigem täiustub projekt tervikuna.
Lingid videotele:
Füüsiline keskkond:
https://youtu.be/PonK9xY1iOk
Info ja kommunikatsioon
https://youtu.be/shXU369bTsw
Ürituste korraldamine
https://youtu.be/0zZpH_JMW0I

Kutse rahvusvahelisele konverentsile “Sooline võrdõiguslikkus teaduses ja
kõrghariduses” 2022
30. märtsil 2022 korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise konverentsi “Sooline võrdõiguslikkus
teaduses ja kõrghariduses”. Konverents toimub Tartus, V Spa hotelli konverentsikeskuses ning seda on
võimalik jälgida ka veebis. Konverentsi töökeeleks on inglise keel. Info ja registreerimine siin:
Rahvusvaheline konverents "Sooline võrdõiguslikkus teaduses ja kõrghariduses" 2022 - Eesti
Teadusagentuur (etag.ee)

EL uuendab juhiseid EL siseste transpordivõrgustike loomiseks.
ELi transporditaristu poliitika eesmärk on hõlbustada transporti kogu Euroopas ning vähendada
piirkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid erinevus. Uutes juhistes pannakse olulist rõhku puuetega
inimeste ligipääsetavuse tagamisele, sh tuleb läbivalt arvestada ligipääsetavuse nõuetega. Näiteks
peab transporditaristu võimaldama sujuvat liikuvust ja juurdepääsetavust kõigile kasutajatele,
eelkõige haavatavas olukorras olevatele inimestele, sealhulgas puudega või piiratud liikumisvõimega
inimestele, samuti inimestele, kes elavad äärepoolseimates piirkondades ning muudes kaugetes,
maa-, saare-, perifeersetes ja mägipiirkondades ning hõredalt asustatud piirkondades. (art 49).
Raudteetaristu ja maanteetaristu ehitamisel või ajakohastamisel tuleb tähelepanu pöörata kõnni- ja
jalgrattateede pidevusele ja juurdepääsetavusele, et edendada aktiivset liikuvust (art 19 ja
31). Liiklusohutuse parandamisel ja edendamisel tuleb arvesse võtta mitmesuguste vähem kaitstud
kasutajate ja liiklejate, eelkõige piiratud liikumisvõimega inimeste vajadusi.
Dokument on avalikul konsultatsioonil ja leitav siin: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12532-Uleeuroopaline-transpordivork-TEN-T-labivaadatudsuunised_et

Valmis EIGE uuring tehisintellekti ja platvormitööga seotud võimalustest ja
väljakutsetest tööturul
Uuringus hinnati soolist aspekti tehisintellektiga seotud tööturu ümberkujundamises, sh töötingimusi,
töökorraldust ja sisu ning analüüsiti platvormitööga tegelevate naiste ja meeste töötingimusi ja
töömustreid. Uuriti ka ELi ja liikmesriikide poliitikameetmeid platvormitöö reguleerimiseks, sh peamisi
regulatiivseid väljakutseid nagu tööhõive staatus, juurdepääs sotsiaalkaitsele ja õigused tööl.
Uuring leidis, et tehisintellekt ja platvormitöö võivad edendada soolist võrdõiguslikkust majanduses.
Nii näiteks selgus, et tööturu sooline segregatsioon on platvormitöö puhul väiksem kui
traditsioonilisel tööturul, eelkõige on rohkem mehi hõivatud lastehoiu ja kodutööde pakkumisega.
Samas tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata platvormitöötajate õigustele ja sotsiaalsetele
garantiidele.
Uuring toob välja ka tehisintellekti kasutamisega seotud väljakutseid. Leitakse, et soostereotüübid ja
sooline diskrimineerimine kandub kohati ka TI algoritmidesse, selle vältimiseks tuleks TI loomisel
kindlasti sooaspektiga arvestada ning eelkõige kaasata protsessi rohkem naisi - vaid 16% TI
arendajatest Euroopas on naised. Samas on TI-l mitmeid kasutusvõimalusi näiteks soopõhise
vägivallaga võitlemisel.
Uuringu lõppraport on leitav siin: Artificial intelligence, platform work and gender equality | European
Institute for Gender Equality (europa.eu)
***
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskusest ja võrdsete võimaluste edendamise
võrgustikust
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus. Aitame suurendada
struktuurivahendite planeerijate ja kasutajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkusest, võrdsest
kohtlemisest ja ligipääsetavusest ning toetame rakendusasutusi ja rakendusüksusi võrdsete võimaluste
lõimimisel meetmete väljatöötamisse ning rakendamisse.
Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik koondab rakendusasutuste ja rakendusüksuste eksperte
ja poliitikakujundajad, kes oma igapäevases töös vastutavad struktuurivahendite kasutamise eest.
Võrgustiku eesmärk on toetada struktuurivahendite planeerijaid ja kasutajaid võrdsete võimaluste
edendamisel, vahetades infot, häid kogemusi ja metoodikat. Jagame infot võrgustikuga igakuises

uudiskirjas ning saame kokku kaks korda aastas. Olete teretulnud infokirja jagama kolleegide ja teiste
huvilistega. Palun andke julgesti teada, kui soovite kellegi lisamist infokirja saajate ja võrgustiku listi,
või kui te ei soovi infokirja saada.

Lehepiir

