Puuetega inimeste diskrimineerimisjuhtumid
Lugupeetud puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, puuetega inimeste õiguste eest
seisjad!
Pöördume Teie poole saamaks teavet puuetega inimeste diskrimineerimise juhtumite kohta.
Puuetega inimesed pöörduvad kohtusse ja voliniku kantseleisse suhteliselt harva, et oma
õiguste eest seista. Üle-euroopalise võrdõigusorganite võrgustiku Equinet 2012. a. raporti
järgi on sarnane olukord ka paljudes teistes EL-i riikides ja pöördujate juhtumid on ainult n-ö
jäämäe tipp, sest õiguste rikkumisi on palju rohkem. Selleks, et paraneks pädevate
institutsioonide teavitus ebavõrdse kohtlemise juhtumitest, tuleb kasutada erinevaid
lähenemise viise (sh meediat ja koostööd esindusorganisatsioonidega).
Eestis kehtivad mitmed seadused, mis tagavad puuetega inimestele nende õiguste kaitse,
lisaks põhiseadusele kehtib alates 2009. aastast võrdse kohtlemise seadus. Riigile on ka
kohustuslikuks täitmiseks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis keelab
diskrimineerimise puude tõttu (Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll
RT II, 04.04.2012,6).
Võrdse kohtlemise seaduse järgi on keelatud diskrimineerida inimest tööelus ja kutseõppes
tema puude tõttu.
Võrdõigusvolinik soovib tõhustada puuetega inimeste õiguste kaitset ebavõrdse kohtlemise
vastu ning eesmärgi saavutamiseks soovime juba käesoleval aastal viia valitud ebavõrdse
kohtlemise juhtumid koostöös advokaatidega töövaidluskomisjoni või kohtusse.
Võrdõigusvoliniku kantselei panus puudega inimeste diskrimineerimisjuhtude lahendamisel
kohtus seisneb:

diskrimineerimisalase ekspertteadmise
õiguseksperdile/advokaadile ning

pakkumises

kohtuprotsessis

kannatanut

esindavale


hagemisega seotud kulude, sh advokaaditasude, riigilõivude ja kaotuse korral ka vastaspoole
kohtukulude katmises.

See tähendab, et kannatanul puuduvad rahalised riskid, kui tema vaidlus peaks kohtus
saama temale negatiivse lahendi.
Oleme tänulikud, kui teavitate võrdõigusvoliniku kantseleid puuetega inimeste
diskrimineerimisjuhtumitest, et saaksime välja valida juhtumid, mis peaksid saama kohtuliku
lahendi.
Palume võimalusel edastada meile järgmist teavet:
a. Puudega inimeste tõrjumine, ahistamine või kiusamine töökohal puude tõttu või muul seadusega
kaitstud tunnusel (puudele lisaks ka sugu või rahvus või vanus vms)?
b. Puudega inimest ei ole värvatud tööle, ehkki ta vastab töökuulutuse nõuetele ning on kahtlus, et kõrvale
jätmise põhjus on olnud puue.
c. Puudega inimese töötingimused, sh nt töötasu, tööajarežiim vms, on ebasoodsamad seoses tema
puudega.
d. Tööandja on keeldunud tegemast töökeskkonnas vajalikke kohandusi, et puudega inimene saaks
töötada, pääseks koolitusele või saaks edutatud.

e. Puudega õppurit on ebasoodsamalt koheldud kutseõppes või muus õppevormis, mis viib kutse
omandamiseni. Voliniku pädevuses on kutseõppe küsimustes hinnata, kas tagatud on puudega inimesele
teistega võrdne juurdepääs kutseõppele (vt VõrdKS § 2 lg 2 p 3).
f. Lisaks puudele on inimese ebasoodsama kohtlemise või olukorra põhjustanud mõni muu inimese
karakteristika ehk tunnus (nt sugu, vanus, rahvus, usund, seksuaalne identiteet), st on kahtlus, et toimunud
on mitmene diskrimineerimine.

Ootame Teie tagasisidet ja loodame heale koostööle!
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