Valik voliniku kantselei meediakajastusi 2014

Jrk

Kuupäev

Väljaanne,
raadiojaam,
telekanal

Ajakirjanik,
autor

Sisu kokkuvõte

Veebilink

1.

07.01.2014

Hiiu Leht,
Hiiu Leht
online

Hiiu Leht;
Hiiu Leht
online

Võrdõigusvoliniku kantselei
õigusnõustamisest Kärdlas.

http://www.hiiuleht.ee/2014
/01/vordoigusvolinik-annabtasuta-nou/

2.

08.01.2014

Meie Maa,
Meie Maa
online

Meie Maa

https://www.meiemaa.ee/in
dex.php?content=artiklid&su
b=1&artid=56784&term=Sep
per

3.

9.01.2014

Kuresaare
Sõnumid

KS

Milliste muredega saab
pöörduda võrdõigusvoliniku
poole. Artikkel seoses
Saaremaal Kuressaares
toimunud õigusnõustamisega.
Võrdõigusvoliniku
õigusnõustamisest
Kuressaares.

4.

10.01.2014

Saare Hääl

Tõnu
Veldre

http://www.saartehaal.ee/2
014/01/10/vordoiguslikkusevolinik-vaisas-saaremaad/

5.

10.01.2014

Meie Maa

Anneli
Tarkmeel

Võrdõigusvoliniku esinemisest
Kuressaare linnavolikogu
linnakodaniku komisjoni
koosolekul.
Võrdõigusvoliniku esinemisest
Kuressaare linnavolikogu
linnakodaniku komisjoni
koosolekul.

6.

10.01.2014

TV3,
„Seitsmesed
uudised“

Sven Soiver

http://www.tv3play.ee/play/
347213?autostart=true

7.

11.01.0214

Meie Maa

Võrdõigusvolinik käis
Kuressaares nõustamas. Kas
inimesed tänavalt teavad, kes
on võrdõigusvolinik ja millega
ta tegeleb.
Võrdõigusvoliniku külaskäigust
Saaremaale.

8.

11.01.2014

Meie Maa

Mis asjaoludel lõpetati
menetlus Saaremaa Kolme
Päeva Jooksu korraldajate
suhtes.

https://www.meiemaa.ee/in
dex.php?content=artiklid&su
b=1&artid=56850&term=Sep
per

9.

11.01.2014

Delfi sport
Meie Maa
Jooksuportaa
l
(ERR sport)

Mis asjaoludel lõpetati
menetlus Saaremaa Kolme
Päeva Jooksu korraldajate
suhtes.

http://sport.delfi.ee/news/k
ergejoustik/eesti/kolmepaeva-jooksu-korraldajateltlangesrassismiskahtlustus.d?id=675
93696

Ahto
Jakson

https://www.meiemaa.ee/in
dex.php?content=artiklid&su
b=35&artid=56797&term=Se
pper

https://www.meiemaa.ee/in
dex.php?content=artiklid&su
b=1&artid=56840&term=Sep
per

https://www.meiemaa.ee/in
dex.php?content=artiklid&su
b=1&artid=56851
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10.

21.01.2014

Hiiu Leht

Harda
Roosna

11.

25.01.2014

Kuulutaja

Aivar
Ojaperv

12.

29.01.2014

Raplamaa
Sõnumid

Mari-Liis
Sepper

13.

31.01.2014

Virumaa
Teataja

14.

11.02.2014

Postimees
online

Tiina
Kaukvere

15.

11.02.2014

ERR portaal

Marek Kuul

16.

11.02.2014

Delfi

17.

11.02.2014

TV3

Eve Heinla

Võrdõigusvoliniku külaskäigust
Hiiumaale, nõustamine ja
kohtumine KOVi ja
mittetulundusühingute
esindajatega.
Intervjuu võrdõigusvolinik
Mari-Liis Sepperiga voliniku
tööst, ebavõrdsest
kohtlemisest, soolisest
võrdõiguslikkusest.
Võrdõigusvoliniku
maakondlikust nõustamisest,
ebavõrdsest kohtlemisest,
kuidas saab volinik aidata
diskrimineerimise korral.
Mari-Liis Sepper: “Anname
endast parima, et lahendada
probleeme”. Intervjuu
võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepperiga seoses Rakveres
toimunud õigusnõustamisega.
Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses, mis
puudutas raseda naise
vallandamist katseajal.
Töövaidluses esindas
kannatanud võrdõigusvolinik
ning tööinspektsioon tegi
otsuse raseda naise kasuks.
Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses, kus
töövaidluskomisjon tunnistas
raseda naise vallandamise
katseajal sooliseks
diskrimineerimiseks.

http://www.hiiuleht.ee/2014
/01/volinikdiskrimineerimist-ei-tuntaara/

Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses, kus
töövaidluskomisjon tunnistas
raseda naise vallandamise
katseajal sooliseks
diskrimineerimiseks.

http://arileht.delfi.ee/news/t
arbija/tootaja-katseajalvallandamine-rasedusetottu-on-soolinediskrimineerimine.d?id=6779
0637

Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses,
tööandjate teadlikkusest
soolise võrdõiguslikkuse

http://www.tv3play.ee/sisu/
seitsmesed-uudised2014/357779?autostart=true

http://www.sonumid.ee/ind
ex.php3?teema=arvamus&lo
okup=rubriik&ID=516148

http://tarbija24.postimees.e
e/2693264/vordoigusvolinikettevote-vallandas-tootajaraseduse-tottu

http://uudised.err.ee/v/eesti
/9bd3a7f9-9a19-4901-b6121c6f50bee84c
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küsimustest, tööintervjuudel
eraeluliste küsimuste
esitamise ebaseaduslikkusest.
18.

11.02.2014

PBK

Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses,
tööandjate teadlikkusest
soolise võrdõiguslikkuse
küsimustest, tööintervjuudel
eraeluliste küsimuste
esitamisest.

http://www.mke.ee/sobytija
/pri-prieme-na-rabotu-tsaritdiskriminatsiya-chitaj-chtorabotodatel-ne-imeet-pravasprashivat

19.

12.02.2014

Postimees

Tiina
Kaukvere

21.

12.02.2014

Portaal
Läänlane

http://www.laanlane.ee/arti
cle/v%C3%B5rd%C3%B5igusv
olinik-t%C3%B6%C3%B6tajakatseajal-vallandamineraseduse-t%C3%B5ttusooline-diskrimineerimine

22.

20.02.2014

Lääne Elu

23.

20.02.2014

Lääne Elu
online

Ivar Soopan „Võrdõigusvolinik: Töötaja
katseajal vallandamine
raseduse tõttu on sooline
diskrimineerimine“.
Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses, mis
puudutas raseda naise
vallandamist katseajal.
Mari-Liis
„Volinik aitab, kui tööandja
Sepper
kiusab“. Milliste probleemide
korral tasub pöörduda
võrdõigusvoliniku poole, mis
on diskrimineerimine. Seoses
Haapsalus toimunud
maakondliku nõustamisega.
Võrdõigusv Võrdõigusvoliniku kantselei
oliniku
pressiteade Haapsalus
kantselei
toimuvast nõustamisest.
pressiteade

24.

01.03.2014

Postimees
online
(e24.postime
es.ee)

Mari-Liis
Sepper

„Võrdõigusvolinik palgalõhest:
emaroll toob kaotuse palgas“.
Palgalõhe põhjustest ja
meetmetest palgalõhe
vähendamiseks.

http://e24.postimees.ee/271
3240/vordoigusvolinikpalgalohest-emaroll-toobkaotuse-palgas

25.

08.03.2013

ERR,
Vikerraadio
„Vikerhommi
k“

Meelis Süld

Intervjuu naistepäeva
tähendusest, naiste õigustest,
naiste olukorrast Eestis
praegu.

Töövaidluskomisjoni otsusest
diskrimineerimisvaidluses, mis
puudutas raseda naise
vallandamist katseajal.

http://online.le.ee/2014/02/
20/vordoigusvolinik-kutsubhomme-tasutanoustamisele-haapsalus/
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26.

29.03.2013

BNS
Postimees
online

27.

04.04.2014

28.

Reelika Järv

Võrdõigusvoliniku kantselei
2013. aasta pöördumiste
statistikast.

http://www.postimees.ee/2
744662/vordse-kohtlemisevolinik-sai-mullu-ule-400poordumise

Delfi

Võrdõigusvoliniku sõnavõtust
OECD ülemaailmsel
riigivalitsemise foorumil, kus
võrdõigusvolinik rääkis riigi
rollist võrdõiguslikkuse
edendamisel ja soolõimest.

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
volinik-soolistvordoiguslikkust-peavadsilmas-pidama-koikministeeriumid.d?id=683779
99

04.04.2014

ERR

http://uudised.err.ee/v/teleak/9e42a2fa-4d90-4125906e-3530d9dd65ab

29.

07.04.2014

Sakala

Nele
Meikar

Võrdõigusvoliniku sõnavõtust
OECD ülemaailmsel
riigivalitsemise foorumil, kus
võrdõigusvolinik rääkis riigi
rollist võrdõiguslikkuse
edendamisel ja soolõimest (sh
töövõimereformi näide).
Kommentaar töökollektiivi
mitmekesisusest ja värbamisel
kehtivatest nõuetest.

30.

09.04.2014

Postimees
online

Tiina
Kaukvere

Suhtumisest
vägistamisohvritesse.

http://www.postimees.ee/2
756190/vordoigusvolinikvagistamise-puhul-on-alatisuudi-vagistaja

31.

17.04.2014

Postimees
online

Mari-Liis
Sepper
(toimetaja:
Tiina
Kaukvere)

Samasooliste paaride õigusest
pereelu kaitsele.
Kommentaariks Riigikogule üle
antud kooseluseaduse
eelnõule.

http://www.postimees.ee/2
765020/vordoigusvoliniksamasoolistel-paaridel-onoigus-pereelu-kaitsele

32.

17.04.2014

EPL online;
Delfi

Mari-Liis,
Sepper,
Ave
Tampere

Samasooliste paaride õigusest
pereelu kaitsele.
Kommentaariks Riigikogule üle
antud kooseluseaduse
eelnõule.

http://epl.delfi.ee/news/eest
i/vordoigusvolinikvahemusgrupi-oigustepisendamine-laimaminening-nende-vastu-ulesassitamine-on-seadusegakeelatud.d?id=68462229

33.

17.04.2014

Õhtuleht
online

Mari-Liis
Sepper

Samasooliste paaride õigusest
pereelu kaitsele.
Kommentaariks Riigikogule üle
antud kooseluseaduse
eelnõule.

http://www.ohtuleht.ee/576
363/vordusoigusvoliniksamasoolistel-paaridel-janende-lastel-on-oigusheteropaaridega-

http://www.sakala.ajaleht.ee
/2751942/siin-tootavad-vaidnaised
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samavaarsele-pereelukaitsele
34.

17.04.2014

Kuku raadio

Mart Pukk

35.

23.04.2014

Raadio Ruut
(Valgamaa)

36.

24.04.2014

Valgamaalan
e

Marge
Väikenurm

37.

29.04.2014

ERR, ETV,
„Vabariigi
kodanikud“

Aarne
Rannamäe

38.

29.04.2014

ERR portaal

Anna-Liisa
Villmann

39.

29.04.2014

Delfi

40.

30.04.2014

Postimees
online

Raul Sulvi

41.

01.05.2014

ERR uudised

Marek Kuul

42.

01.05.2014

Delfi

Intervjuu Mari-Liis Sepperiga
kooseluseaduse eelnõust.

http://podcast.kuku.ee/2014
/04/17/intervjuu-2014-04171310/

Intervjuu võrdõigusvolinik
Mari-Liis Sepperiga Valgas
toimuvast õigusnõustamisest.
Nele Meikari kommentaar
Valgas toimuva
õigusnõustamise ja
võrdõigusvoliniku loengu
kohta.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper osales saates, kus
arutati kooseluseaduse ja
sallivuse üle.
„Võrdõigusvolinik:
kooseluseadus ei keela ära
isiklikke veendumusi“.
„Vabariigi kodanike“
(29.04.2014) saate põhjal.
„Tarmo Jüristo "Vabariigi
kodanikes": riikides, kus
sooneutraalsed abielud on
lubatud, pole taevas maa
peale kukkunud“. Onlinekajastus kooseluseaduse
teemalisest „Vabariigi
kodadanike“ (29.04.2014)
saatest.
„Sepper: kooseluseadus ei
keela ära isiklikke
veendumusi“. „Vabariigi
kodanike“ (29.04.2014) saate
põhjal.
Soolise võrdõiguslikkuse
seaduse jõustumisest möödub
10 aastat, selle täielikuks
rakendamiseks on vaja
poliitilist tahet.
Soolise võrdõiguslikkuse
seaduse jõustumisest möödub
10 aastat, selle täielikuks
rakendamiseks on vaja
poliitilist tahet.

http://uudised.err.ee/v/eesti
/c27b96a0-aaf9-4739-ac235377c004c4d9

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/tarmojuristo-vabariigi-kodanikesriikides-kus-sooneutraalsedabielud-on-lubatud-poletaevas-maa-pealekukkunud.d?id=68575389

http://www.postimees.ee/2
778564/sepperkooseluseadus-ei-keela-araisiklikke-veendumusi
http://uudised.err.ee/v/eesti
/9b40bbb5-9958-4724-b9e36b7a2aca074d

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/seppersoolise-vordoiguslikkusetagamiseks-on-vaja-poliitilisttahet.d?id=68585579
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43.

02.05.2014

ERRi
raadiouudise
d

Indrek
Kiisler

44.

03.05.2014

Valgamaalan
e

Sirje
Lemmik

45.

12.05.2014

ERR uudised

46.

12.05.2014

Postimees
online

47.

12.05.2014

Delfi

48.

12.05.2014

Õhtuleht

49.

13.05.2014

Postimees
(eng)

50.

29.05.2014

ERR portaal

Kristin
Aasma

Aleksander
Krjukov

„Võrdõiguslikkuse valdkonnas
pole kümne aastaga erilist edu
saavutatud“. Soolise
võrdõiguslikkuse seaduse
jõustumisest möödus 10
aastat.
„ Võrdsete õigustega käib
kaasas ka võrdne vastutus“.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepperi avalik loeng Valgas.
2014. aasta I kvartali
pöördumiste statistika,
kaebuste seas kerkivad esile
rasedate naiste
diskrimineerimine ja
kiusamine tööandjate poolt.
2014. aasta I kvartali
pöördumiste statistika,
kaebuste seas kerkivad esile
rasedate naiste
diskrimineerimine ja
kiusamine tööandjate poolt.
2014. aasta I kvartali
pöördumiste statistika,
kaebuste seas kerkivad esile
rasedate naiste
diskrimineerimine ja
kiusamine tööandjate poolt.

http://uudised.err.ee/v/eesti
/24f11eb8-a9e6-4dbb-afa1af1e5a723e5b

2014. aasta I kvartali
pöördumiste statistika,
kaebuste seas kerkivad esile
rasedate naiste
diskrimineerimine ja
kiusamine tööandjate poolt.
2014. aasta I kvartali
pöördumiste statistika,
kaebuste seas kerkivad esile
rasedate naiste
diskrimineerimine ja
kiusamine tööandjate poolt.
„Võrdõigusvolinik tuvastas
mullu 15
diskrimineerimisjuhtumit“.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaatest

http://www.ohtuleht.ee/579
385/vordoigusvolinikhoiatab-rasedatediskrimineerijaid-teiekaitumisel-on-tagajarjed

http://uudised.err.ee/v/eesti
/144f9e8f-427d-4a2c-8659f5d2c97812b9

http://tarbija24.postimees.e
e/2791034/rasedaiddiskrimineerinud-tooandjadpannakse-habiposti

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
volinik-plaanib-rasedaiddiskrimineerivad-tooandjadhabipostipanna.d?id=68654089

http://news.postimees.ee/27
92934/bossesdiscriminating-the-pregnantto-be-publicly-shamed

http://uudised.err.ee/v/eesti
/cc4b3db7-db5b-4c57-a7573e0ac5255d93
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51.

29.05.2014

TV3
„Seitsmesed
uudised“

Eve Heinla

Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaatest.

http://www.tv3play.ee/sisu/
seitsmesed-uudised2014/398905?autostart=true

52.

29.05.2014

Tallinna TV

Kadri Abner Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaatest.

53.

29.05.2014

ERRi
raadiouudise
d

Kristi Sobak

http://www.tallinnatv.eu/ind
ex.php/home/news_story/13
727
(Alates 34´27´)´
http://vikerraadio.err.ee/uu
disklipid?main_id=5451537#
8

54.

29.05.2014

Postimees
online

Tiina
Kaukvere

55.

29.05.2014

Postimees
online

Tiina
Kaukvere

56.

29.05.2014

Delfi

„Võrdõigusvolinik alustas
strateegilise hagelemisega“.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaatest:
strateegiline hagelemine,
maakondlik nõustamine, Eesti
olukord soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise alal.
„Üle saja inimese pöördus
diskrimineerimise tõttu
voliniku poole“.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaatest, kaebuste
statistika.
„Võrdõigusvolinik heidab
valitsusele ette passiivsust“.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaate
tutvustusest, suurem
ebavõrdsuse probleemid,
valitsusel pole olnud piisavalt
poliitilist tahet ebavõrdsust
vähendada.
„Võrdõigusvolinik: riik ei ole
võrdõigusteemadel kuigi
koostööaldis“. Riigiasutused ei

http://www.postimees.ee/2
810232/ule-saja-inimesepoordus-diskrimineerimisetottu-voliniku-poole

http://www.postimees.ee/2
810262/vordoigusvolinikheidab-valitsusele-ettepasiivsust

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
volinik-riik-ei-ole-
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Kaisa
Alliksaar

ole võrdõigusalasest
koostööst ekspertidega kuigi
huvitatud.
„Uuring: Eesti naistel on
võrreldes meestega vähem
ligipääsu võimule ja halvem
majanduslik olukord“.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse aruande põhjal.

vordoigusteemadel-kuigikoostooaldis.d?id=68774561

„Võrdõigusvoliniku poole
pöördub mehi ja naisi peaaegu
võrdselt“. Võrdõigusvoliniku
2013. aasta aruandest,
pöördumiste statistika.

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
voliniku-poole-poordubmehi-ja-naisi-peaaeguvordselt.d?id=68776335

„Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper: riik peaks puudega
inimeste tööle võtmisel
eeskuju näitama“. Intervjuu
võrdõigusvolinikuga 2013.
aasta aruande tutvustuse
puhul.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse aruandest,
pöördumiste statistika.

http://epl.delfi.ee/news/eest
i/vordoigusvolinik-mari-liissepper-riik-peaks-puudegainimeste-toole-votmiseleeskujunaitama.d?id=68778683

Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse aruandest.

http://rus.delfi.ee/daily/busi
ness/na-ravnopravie-vestonii-po-prezhnemu-silnovliyaet-raznica-v-zarplatah-umuzhchin-izhenschin.d?id=68776417

57.

29.05.2014

Delfi

58.

29.05.2014

Delfi

59.

29.05.2014

Delfi

60.

29.05.2014

Delfi rus

61.

29.05.2014

Delfi rus

62.

29.05.2014

Kuku raadio,
„Päevapilk“

Rein Pärn

Intervjuu võrdõigusvolinik
Mari-Liis Sepperiga 2013.
aasta aruande teemal.

http://podcast.kuku.ee/2014
/05/29/intervjuu-2014-05291236/

63.

29.05.2014

Vikerraadio
Uudis+

Arp Müller,
Lauri Varik

64.

29.05.2014

Postimees
online (E24)

Võrdõigusv
oliniku
kantselei
pressiteade

Intervjuu võrdõigusvolinik
Mari-Liis Sepperiga 2013.
aasta aruande teemal.
Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaade
(pressiteade).

http://veeb.err.ee/exp/uudis
_.xml (muutuv link)
alates 23´44´´
http://uudisvoog.postimees.
ee/?DATE=20140529&ID=34
1159

Teele
Tammeorg

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/uuringeesti-naistel-on-vorreldesmeestega-vahem-ligipaasuvoimule-ja-halvemmajanduslikolukord.d?id=68775489

http://rus.delfi.ee/daily/esto
nia/upolnomochennyj-poravnomu-obrascheniyu-vproshlom-godu-poluchil-403zhaloby.d?id=68775823
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65.

29.05.2014

Postimees
rus

Võrdõigusv
oliniku
kantselei
pressiteade

Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaade
(pressiteade).

http://rus.postimees.ee/281
0826/juridicheskiekonsultacii-stali-boleedostupnymi-dljadiskriminiruemyh-vjestonskom-obwestve-ljudej

66.

29.05.2014

Rus ERR

Юлия
Сокол

Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaade,
pöördumiste statistika.

http://rus.err.ee/v/estonia/6
7af78d4-b587-4479-b1f88013d4cf5c3e

67.

30.05.2014

Eesti
Päevaleht
(paberleht)

Teele
Tammeorg

Võrdõigusvoliniku 2013. aasta
tegevuse ülevaade.
Ebavõrdsuse näitajad,
poliitilise tahte puudus.

http://epl.delfi.ee/news/eest
i/mari-liis-sepper-vordsekohtlemise-poolest-olemeendiselt-euroopasmahajaaja.d?id=68779221

68.

30.05.2014

Kelli Seiton

Lugu töövõimereformist,
lühike kommentaar
võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepperilt.

http://epl.delfi.ee/news/eest
i/hinnangtoovoimereformile-rohk-onliigselhindamisel.d?id=68779453

69.

21.07.2014

ERR portaal

Priit Luts

http://uudised.err.ee/v/eesti
/abe532df-60a8-4cf6-80600736282c8be9

70.

21.07.2014

Delfi

Valimisnimekirjade soolisest
tasakaalust, naiste poliitilisest
esindatusest –
võrdõigusvoliniku soovitused
erakondadele.
Valimisnimekirjade soolisest
tasakaalust, naiste poliitilisest
esindatusest –
võrdõigusvoliniku soovitused
erakondadele.

71.

21.07.2014

TV 3
„Seitsmesed
uudised“

Sven Soiver

http://www.tv3play.ee/sisu/
seitsmesed-uudised2014/417545

72.

21.07.2014

TV2
„Reporter“

? Kadri
teab

73.

24.07.2014

Vikerraadio
„Uudis+“

Lauri
Hussar

Valimisnimekirjade soolisest
tasakaalust, naiste poliitilisest
esindatusest –
võrdõigusvoliniku soovitused
erakondele.
Valimisnimekirjade soolisest
tasakaalust, naiste poliitilisest
esindatusest –
võrdõigusvoliniku soovitused
erakondadele.
Võrdõigusvolini Mari-Liis
Sepperi intervjuu Vikeraadio
saates „Uudis +“ (24.07.2014)

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/erakonna
d-plaanivad-naispoliitikutenimed-jargmistesvalimisnimekirjadesettepooletosta.d?id=69393907
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võrdõigusvoliniku soovitustest
erakondadele naistele
võrdsema poliitilise esindatuse
tagamisest.
74.

24.07.2014

Postimees
online

75.

24.07.2014

76.

Raul Sulbi

Poliitilise süsteemi mõju
soolisele võrdõiguslikkusele ja
vähemuste poliitilisele
esindatusele. Kantselei
soolisest tasakaalust.

http://www.postimees.ee/2
867363/seppervordoigusspetsialistidesooline-vordsus-pole-veelvoimalik

Eesti
Päevaleht:
juhtkiri

Naiste poliitilisest
esindatusest, kohustuslikest
või vabatahtlikest kvootidest.

http://epl.delfi.ee/news/arva
mus/juhtkiri-mis-aitaks-naisipoliitikasse.d?id=69412601&
fb_action_ids=10152575327
130842&fb_action_types=og
.recommends&fb_source=ot
her_multiline&action_object
_map=%5B90848352583399
3%5D&action_type_map=%5
B%22og.recommends%22%5
D&action_ref_map=%5B%5D

11.08.2014

Portaal
Järvamaa

Paides toimub tasuta
õigusnõustamine võrdse
kohtlemise küsimustes.

http://www.jarva.ee/index.p
hp?page=668&article_id=20
816&action=article

77.

15.08.2014

Järva Teataja

78.

18.08.2014

Portaal
Läänlane

79.

25.08.2014

Portaal
Läänlane

80.

27.08.2014

Postimees
online

Birgit Itse

Tarmo
Õuemaa

Paides toimuvast tasuta
õigusnõustamisest.
Võrdõigusvolinik annab
Haapsalus tasuta nõu võrdse
kohtlemise küsimustes.

http://www.laanlane.ee/arti
cle/v%C3%B5rd%C3%B5igusv
olinik-annabneljap%C3%A4evalhaapsalus-tasuta-n%C3%B5u

Maakondlikel nõustamistel
esile tulnud suurematest
probleemidest. (Järelkajana
Haapsalus toimunud
nõustamisele).

http://www.laanlane.ee/arti
cle/l%C3%A4%C3%A4nemaal
-k%C3%A4inudv%C3%B5rd%C3%B5igusvolin
ik-k%C3%B5ige-rohkemprobleeme-puuetega-jaeakatel-inimestel

Värbamisel ei tohi jätta
inimese kõrvale nende vanuse
tõttu. Voliniku arvamus
vanuselise diskrimineerimise
kohta.

http://majandus24.postimee
s.ee/2900339/vordoigusvolin
ik-inimese-vanus-ei-tohi-ollavarbamisel-maarav
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81.

27.08.2014

Delfi

82.

27.08.2014

ERR portaal

83.

28.08.2014

Postimees
(paberleht)

84.

28.08.2014

85.

02.09.2014

Eesti
Päevaleht
(paberleht)
Postimees
online

86.

02.09.2014

Delfi

87.

02.09.2014

ERR portaal

88.

02.09.2014

Delfi (rus)

Kai Kreos

Priit Luts

Värbamisel ei tohi jätta
inimese kõrvale nende vanuse
tõttu. Voliniku arvamus
vanuselise diskrimineerimise
kohta.

http://kasulik.delfi.ee/news/
uudised/vordoigusvolinikinimese-vanus-ei-tohi-ollatoolevotmiselmaarav.d?id=69618341

Võrdõigusvolinik taunis
tööandjat ealise
diskrimineerimise eest.
Voliniku arvamus vanuselise
diskrimineerimise kohta.
Värbamisel ei tohi jätta
inimese kõrvale nende vanuse
tõttu. Voliniku arvamus
vanuselise diskrimineerimise
kohta.
Voliniku arvamus vanuselise
diskrimineerimise kohta.
(Lühiuudis).
Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega. MariLiis Sepperi kommentaar.

http://uudised.err.ee/v/eesti
/625f120d-3520-497b-aa9d6d0dcfb595bf

Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega. MariLiis Sepperi kommentaar.

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/paljudtooandjad-rikuvadlapsehoolduspuhkuseltnaasjate-oigusi?id=69652739

Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega. MariLiis Sepperi kommentaar
Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega. MariLiis Sepperi kommentaar.

http://uudised.err.ee/v/eesti
/c630a0f8-bf12-4065-a5b28ab9a42df96a

http://tarbija24.postimees.e
e/2906561/tooandjaddiskrimineerivad-eestiskoige-enam-vaikelastevanemaid

http://rus.delfi.ee/daily/esto
nia/sepper-mnogierabotodateli-narushayutprava-molodyhroditelej?id=69654511
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89.

02.09.2014

PBK

90.

02.09.2014

Delfi

91.

03.09.2014

Eesti
Päevaleht
(paber)

92.

11.09.2014

Õhtuleht
online

93.

11.09.2014

Pealinn
online

93.

16.09.2014

ERR portaal

Kristin
Aasma

Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega.
Sepperi kommentaar.
Delfi kutsub võrdõigusvoliniku
kantselei pöördumiste
statistika põhjal üles jagama
oma kogemust ja andma
teada, kui peresõbralik on
asutus, kus töötatakse. Samuti
küsib Delfi, kas inimene on
kokku puutunud sellega, kus
lapsehoolduspuhkuselt naasja
koondatakse.
Võrdõigusvoliniku 8 kuu
pöördumiste statistikast, kõige
enam on pöördumisi seoses
lapsehoolduspuhkuselt
naasmise ja rasedusega.
(Lühiuudis).
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper sõnavõtust Euroopa
Parlamendis toimunud
ümaralaual. Inimeste kaitse
ebavõrdse kohtlemise vastu
peaks olema ühtmoodi
tagatud kõikide
diskrimineerimistunnuste
puhul, ka teenuste
pakkumisel.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper sõnavõtust Euroopa
Parlamendis toimunud
ümaralaual. Inimeste kaitse
ebavõrdse kohtlemise vastu
peaks olema ühtmoodi
tagatud kõikide
diskrimineerimistunnuste
puhul, ka teenuste
pakkumisel.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper peab muret tekitavaks
arengut, et tööle
kandideerimisel on hakatud
varasemast enam esitama
küsimusi inimeste
perekonnaseisu ja laste kohta.

http://naistekas.delfi.ee/rah
akarjaar/karjaar/anna-teadakui-peresobralik-on-asutuskus-sinatootad.d?id=69653445

http://www.ohtuleht.ee/594
671/vordoigusvolinikebavordselt-kohelda-ei-tohika-teenuste-ja-haridusevaldkonnas

http://www.pealinn.ee/uudi
sed/vordoigusvolinik-seppernouab-laiemat-kaitsetdiskrimineerimise-vastun21268

http://uudised.err.ee/v/eesti
/b083d8b7-ee76-42fa-80f1e22b6577471f
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94.

16.09.2014

Delfi

95.

16.09.2014

Õhtuleht
online

96.

16.09.2014

BNS

97.

17.09.2014

Sekretär.ee

Sepperi sõnul on tegemist
tõsise seaduserikkumisega,
millesse ei tohiks ükskõikselt
suhtuda. (Soolise
võrdõiguslikkuse
monitooringu tulemuste
põhjal).
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper peab muret tekitavaks
arengut, et tööle
kandideerimisel on hakatud
varasemast enam esitama
küsimusi inimeste
perekonnaseisu ja laste kohta.
Sepperi sõnul on tegemist
tõsise seaduserikkumisega,
millesse ei tohiks ükskõikselt
suhtuda. (Soolise
võrdõiguslikkuse
monitooringu tulemuste
põhjal).
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper peab muret tekitavaks
arengut, et tööle
kandideerimisel on hakatud
varasemast enam esitama
küsimusi inimeste
perekonnaseisu ja laste kohta.
Sepperi sõnul on tegemist
tõsise seaduserikkumisega,
millesse ei tohiks ükskõikselt
suhtuda.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper peab muret tekitavaks
arengut, et tööle
kandideerimisel on hakatud
varasemast enam esitama
küsimusi inimeste
perekonnaseisu ja laste kohta.
Sepperi sõnul on tegemist
tõsise seaduserikkumisega,
millesse ei tohiks ükskõikselt
suhtuda.
Võrdõigusvolinik Mari-Liis
Sepper peab muret tekitavaks
arengut, et tööle
kandideerimisel on hakatud
varasemast enam esitama
küsimusi inimeste

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
volinik-toointervjuulperekonnaseisu-ja-lastekohta-kusimine-onebaseaduslik?id=69759669

http://www.ohtuleht.ee/595
384/vordoigusvolinik-toolekandideerimisel-eraelupuudutavate-kusimusteesitamine-on-ebaseaduslik

http://www.sekretar.ee/?Pu
blicationId=BDF64830-779F4869-9DB1C22E5EDB539D&ref=rss
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perekonnaseisu ja laste kohta.
Sepperi sõnul on tegemist
tõsise seaduserikkumisega,
millesse ei tohiks ükskõikselt
suhtuda.
Seksuaalse ahistamise
ennetamisest ja vältimisest.
Enim saavad seksuaalset
ahistamist ennetada
tööandjad ja koolide
juhtkonnad.
Seksuaalse ahistamise
ennetamisest ja vältimisest.
Enim saavad seksuaalset
ahistamist ennetada
tööandjad ja koolide
juhtkonnad.

98.

23.09.2014

ERR portaal

Merili Nael

99.

23.09.2014

Delfi

Võrdõigusv
oliniku
kantselei
pressiteade

10
0.

25.09.2014

10
1

25.09.2014

Eesti
Päevaleht
(paber)
Pärnu
Linnaleht

Võrdõigusvoliniku soovitused,
kuidas vältida vanuselist
diskrimineerimist värbamisel.
Võrdõigusvoliniku
nõustamisest Pärnus.

10
2

26.09.2014

Pärnu
Postimees
online

Võrdõigusvoliniku kantselei
annab tasuta õigusnõu Pärnus.

10
3.

30.09.2014

Õhtuleht

10
4

30.09.2014

Postimees
online

10
5

1.10.2014

Raadio 4

Katrin
HelendAaviku

„Ka eakas ei ole tööturul
oodatud“. Mainitakse
võrdõigusvoliniku arvamust
vanuselise diskrimineerimise
kohta.
Kommentaar ABC kinga
reklaami kohta.

Intervjuu võrdõigusvolinik
Mari-Liis Sepperiga Pärnus
toimuva nõustamise teemal.

http://uudised.err.ee/v/eesti
/51bb3764-dae6-4ca9-83f7ee36b02bc7b3

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/seksuaals
et-ahistamist-saavad-enimennetada-tooandjad-jakoolijuhid?id=69805149

http://www.linnaleht.ee/596
638/parnus-jagataksetasuta-oigusnou

http://www.parnupostimees
.ee/2932421/vordoigusvolini
ku-kantselei-jurist-annabparnus-tasuta-oigusnou

http://naine24.postimees.ee
/2937495/tarbijakaitseametvotab-abc-kinga-reklaamidluubi-alla
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10
6.

7.10.2014

Virumaa
teataja

Rakveres toimuva tasuta
õigusnõustamise teemal.

10
7.

10.10.2014

ERR portaal

Võrdõigusvoliniku
kommentaar kooseluseaduse
vastuvõtmisele.

http://www.uudised.err.ee/v
/tele-ak/46010968-aa84452b-8ed6-47dd19bf73c6

10
8.

10.10.2014

Postimees
online

Võrdõigusvoliniku
kommentaar kooseluseaduse
vastuvõtmisele.

http://www.postimees.ee/2
949695/vordoigusvolinikkooseluseadus-aitabuhiskonda-sallivamaksmuuta

10
9.

10.10.2014

Õhtuleht
online

Võrdõigusvoliniku
kommentaar kooseluseaduse
vastuvõtmisele.

http://www.ohtuleht.ee/598
648/vordoigusvolinikriigikogu-liikmed-keskaitsesid-vahemuste-oigusion-vaart-austust-jatunnustust

11
0.

10.10.2014

BNS

11
1.

11.10.2014

BNS

Reelika Järv

Võrdõigusvoliniku
kommentaar kooseluseaduse
vastuvõtmisele.
Maakondlikust
õigusnõustamisest.

11
2.

15.10.2014

Raadio4

Varvara
Sergejeva

11
3.

21.10.2014

ERR portaal

11
4.

21.10.2014

Postimees
online

Lapsevanemate,
lapsehoolduspuhkuselt
naasjate ja rasedate
diskrimineerimine.
Nõuandeid, mida teha
diskrimineerimise korral.
Raseda töötaja vallandamine
katseajal, töövaidluskomisjoni
võit rasedale, voliniku
kommentaar.

http://r4.err.ee/helid?main_i
d=1852034

Raseda töötaja vallandamine
katseajal, töövaidluskomisjoni
võit rasedale, voliniku
kommentaar.

http://tarbija24.postimees.e
e/2962019/sushikohvik-lasiraseda-lahti

http://uudised.err.ee/v/maja
ndus/d603f05f-71a3-40dd9347-9f469810a497
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11
5.

21.10.2014

Delfi online

Raseda töötaja vallandamine
katseajal, töövaidluskomisjoni
võit rasedale, voliniku
kommentaar.

http://arileht.delfi.ee/news/
uudised/lapseootel-naineseljatastoovaidluskomisjonis-omatooandja-sushitopi.d?id=69989377

11
6.

23.10.2014

Kuku raadio

Soolise mõju hindamine,
võrdõigusvoliniku kantselei
seminar.

http://podcast.kuku.ee/saat
ed/intervjuu/

Raadio 4

Soolise mõju hindamisest.

Mari-Liis Sepperi kommentaar
naiste võimaliku kohustusliku
ajateenistuse osas.

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/vordoigus
volinik-naiste-potentsiaalitasub-sojalises-valjaoppesara-kasutada?id=69987085

http://www.postimees.ee/2
970897/eesti-jaab-soolisevordsuse-tabelis-mahakoigist-naaberriikidest-pealevenemaa

11
7.
11
8.

25.10.2014

Delfi

11
9.

28.10.2014

Postimees
online

Kadri
Veermäe

Võrdõigusvoliniku
kommentaar Maailma
majandusfoorumi globaalse
soolise lõhe indeksile.

12
0.

29.10.2014

Postimees
(paber)

Kadri
Veermäe

12
1.

30.10.2014

Stolitsa
online

Kristjan
Eller

12
2.

02.11.2014

Delfi

Silver
Tambur

Võrdõigusvoliniku
kommentaar Maailma
majandusfoorumi globaalse
soolise lõhe indeksile.
Võrdõigusvoliniku
kommentaar Maailma
majandusfoorumi globaalse
soolise lõhe indeksile.
Võrdõigusvoliniku
kommentaar Maailma
majandusfoorumi globaalse
soolise lõhe indeksile.

http://stolitsa.ee/82693

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/sotsiaalmi
nisteeriumis-koostataksearengukava-soolisevordoiguslikkusesuurendamiseks?id=7005530
3
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12
3.

03.11.2014

Postimees
online
(tervis)

Marina
Lohk

Saatekirja nõudest
androloogile ja uroloogile.
Võrdõigusvoliniku kiri
Sotsiaalministeeriumile.

http://tervis.postimees.ee/2
976929/kas-saatekirja-noueuroloogi-ja-androloogijuurde-diskrimineerib-mehi

12
4.

11.12.2014

Koit

Puuetega inimeste heaolu
paraneb vaid valitsuse
läbimõeldud töö tulemusena.

12
5.

12.2014

Sinuga. Eesti
Puuetega
Inimeste
Koja ajakiri

Võrdõigusv
oliniku
kantselei
pressiteade
Mari-Liis
Sepper

12
6.

30.12.2014

ERR portaal

Priit Luts

2014. aastal said
diskrimineerimise tõttu
kannatanud inimesed
võrdõigusvoliniku abiga kokku
58 000 eurot hüvitist.

http://uudised.err.ee/v/10a4
0c6e-9712-4e6d-a8578fc439b8bb8a

12
7.

30.12.2014

Delfi

Võrdõigusv
oliniku
kantselei
pressiteade

Tänavu maksti
diskrimineeritutele välja
rekordsumma hüvitisi.

http://www.delfi.ee/news/p
aevauudised/eesti/tanavumaksti-diskrimineeritutelevalja-rekordsummahuvitisi?id=70463345

12
8.

30.12.2014

Pealinn.ee

http://www.pealinn.ee/news
et/diskrimineeritutelemaksti-huvituseks-kokku-ligi60-000-eurot-n28542

12
9.

31.12.2014

Eesti
Päevaleht

13
0.

31.12.2014

Postimees

2014. aastal said
diskrimineerimise tõttu
kannatanud inimesed
võrdõigusvoliniku abiga kokku
58 000 eurot hüvitist.
2014. aastal said
diskrimineerimise tõttu
kannatanud inimesed
võrdõigusvoliniku abiga kokku
58 000 eurot hüvitist.
2014. aastal said
diskrimineerimise tõttu
kannatanud inimesed
võrdõigusvoliniku abiga kokku
58 000 eurot hüvitist.

„Puudega inimesed pole
nemad, vaid meie inimesed“.
Puuetega inimeste õigustest ja
olukorrast.

