II aruanne Eesti kohta

Järgnev LISA ei ole ECRI analüüsi ja Eestile tehtavate ettepanekute osa.
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LISA
ECRI soovib rõhutada, et käesolev aruanne on koostatud
seisuga 22. juuni 2001 ja sellele järgneval perioodil toimunud
muudatusi ei ole arvestatud.
Kooskõlas ECRI riikide aruannete protseduurireeglitega
nimetati Eesti võimude poolt kontaktisik, kes volitati pidama ECRIga konfidentsiaalset dialoogi Eesti eelaruande arutamiseks. ECRI
arvestas mitmeid tema tehtud kommentaare ja lisas need aruandesse.
Nimetatud dialoogi jätkuks soovisid Eesti võimud, et
nendepoolsed märkused esitataks ECRI aruande lisas.

EESTI VALITSUSE MÄRKUSED ECRI ARUANDELE EESTI KOHTA

“Eesti valitsus tervitab koostööd Euroopa Rassismi ja Sallimatuse Vastase
Komisjoniga, mis koos komisjoni Eesti-visiidiga on kaasa aidanud rassismivastase
võitluse ja mitte-diskrimineerimise hetkeolukorra ning arengusuundade mõistmisele
Eestis. Samuti hindab valitsus positiivset suhtumist, millega komisjon on käsitlenud
valitsuse poolt ECRI aruande eelnõule esitatud kommentaare ja ettepanekuid,
märkides samas, et selline suhtumine ei
kajastu piisavalt lõppkokkuvõttes
sisalduvates
järeldustes.
Alljärgnevas
keskendubki
valitsus
peamiselt
lõppkokkuvõttes tõstatatud küsimustele ning edastab ka lisainformatsiooni hiljutiste
muutuste kohta aruandes käsitletud valdkondades.
Vene keelt kõnelev elanikkond ja mittekodanikud:
Osalemine poliitikas: 21.novembril 2001.a otsustas Riigikogu muuta riigikogu valimise
seadust ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust, tühistades kohalikel ja
parlamendivalimistel kandideerivate isikute suhtes keelenõuded, viies sellega
seadused kooskõlla rahvusvaheliste normide ja standarditega, iseäranis ÜRO
Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 25. Euroopa Nõukogu
peasekretär, Euroopa Liidu eesistuja ja OSCE vähemusrahvuste ülemkomissar on
tervitanud keelenõuete tühistamist valimisseadustes. Muudatustel on positiivne mõju
integratsiooniprotsessile Eestis, kuna annab riigikeeleoskusest sõltumata kõigile
kodanikele poliitilises elus osalemiseks võrdsed võimalused.

Vähemuste integreerimine: Võttes arvesse viimaste aastate positiivseid suundumusi
ja riikliku integratsiooniprogrammi1 eesmärke, soovib valitsus märkida, et ECRI poolt
kasutatav sõnastus mittekodanike olukorra kirjeldamisel, näiteks punktis 59, ei ole
kooskõlas integratsiooni põhimõtete, valitsuse poolt astutud sammude ega
püüdlustega.
Valitsus eeldanuks, et rohkem oleks rõhutatud riikliku integratsioonikava positiivset
mõju Eestis toimuvatele arengutele. Aruanne pöörab vähe tähelepanu
integratsiooniprotsessi edendamiseks loodud võimalustele ja projektidele. Näiteks
aruandes analüüsitud keeleõpe ja õpetajakoolitus on olnud ja on ka edaspidi
integratsiooniprogrammi üks peamisi prioriteete. Valitsuse prioriteete sisaldav riiklik
integratsiooniprogramm, tegevuskava aastateks 2000 – 2003 ning valitsuse aruanne
riikliku programmi rakendamise kohta aastal 2000 on kättesaadavad internetis nii
eesti, inglise kui vene keeles (http://www.riik.ee/saks/ikomisjon).
Viimased seadusandlikud
võitluses:

meetmed

rassismi-

ja

diskrimineerimisvastases

Kuigi ECRI märgib, et vastu on võetud uus karistusseadustik, sooviks valitsus anda
rohkem informatsiooni seal sisalduvate uute sätete kohta. Karistusseadustiku
10.peatükk sisaldab järgmist:
- Paragrahv 151: Sotsiaalse vaenu õhutamine
Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses
rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste
veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, – karistatakse rahalise karistuse või
kuni kolmeaastase vangistusega.
- Paragrahv 152: Võrdõiguslikkuse rikkumine
Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise
eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste
veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel – karistatakse rahalise karistuse
või kuni üheaastase vangistusega.
- Paragrahv 153: Diskrimineerimine pärilikkusriskide alusel
Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise
eest tema pärilikkusriskide alusel – karistatakse rahalise karistuse või kuni
üheaastase vangistusega.
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Eesti viib läbi järjekindlat integratsioonipoliitikat, et integreerida mitte-eestlasi Eesti ühiskonda. Eesti
integratsioonipoliitika nurgakiviks on riiklik integratsiooniprogramm, mille eesmärgiks on eelkõige määratlemata
kodakondsusega isikute arvu märkimisväärne vähenemine, oluline läbimurre riigikeele õpetamisel ja mitteeestlaste igakülgne osalus Eesti ühiskonnaelus. Integratsiooniprogramm põhineb Eesti riiklikul ja ühiskondlikul
huvil arendada euroopalik integreeritud ühiskond ning säilitada nii stabiilsus kui ka Eesti kultuuri kaitse ja
järjepidev areng. Integratsioon tähendab mitte-eestlaste kaasamist ühiskonnaelu kõigil tasanditel. Integratsiooni
eesmärgiks ei ole rahvusliku identiteedi muutmine, vaid mitte-eestlaste lülitumine eesti kultuurisfääri ja nende
täielik osalemine Eesti ühiskonnas.

Samuti sooviks valitsus komisjoni teavitada uutest olulistest seaduseelnõudest:
Justiitsministeerium on välja töötanud võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu, mis edendab
ja kaitseb võrdõiguslikkust ja takistab diskrimineerimist soo, rassi, rahvuse, vanuse,
puuete, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse või poliitiliste veendumiste alusel.
Seaduse eesmärk on tagada võrdsed võimalused tööl, hariduses jt seaduses
määratletud valdkondades. Seadus näeb ette sellise koja loomise, mis analüüsiks
ning jälgiks võrdõiguslikkuse põhimõtete kohaldamist.
Ka on valitsus heaks kiitnud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu ning saatnud
selle parlamenti. Seaduse eesmärk on takistada soolist diskrimineerimist ja edendada
soolist võrdõiguslikkust ühiskonnas. .
Parlamendis on arutlusel välismaalaste seaduse ja pagulaste seaduse muutmise
seaduse eelnõu. Seadus on välja töötatud PHARE varjupaikade horisontaalprogrammi
raames.”

