Puuetega naistel on
samasugused
õigused, vastutused
ja kohustused, nagu
igal teisel naisel –
õigus iseseisvale
elule, oma pere
loomisele, emaks
olemisele,
haridusele, tööle, ka
ühiskondlikule
aktiivsusele.
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EESTI PUUETEGA NAISTE ÜHENDUSTE LIIT

Puuetega naised on
üks haavatavamaid
ühiskonnagruppe.
Puuetega naised puutuvad
diskrimineerimisega kokku nii oma
puude, soo kui ka vanuse tõttu,
olles halvemas olukorras kui
puuetega mehed ja üks
haavatavamaid ühiskonnagruppe.

Euroopa Parlament on 2013. aastal
puuetega naiste olukorda Euroopa
Liidus, andes ülevaate nii
õiguslikust raamistikust kui ka
diskrimineerimisest avalikus ja
erasfääris.
Uuringu tulemused on rühmitatud
valdkondade järgi, millel on määrav
tähtsus puuetega naiste põhiõiguste
kaitsmisel.

Neil on raskusi ühiskonna – ja
tööelus osaleda ühest küljest
kohandamata keskkonna tõttu,
teisest küljest takistavad seda ka
levinud hoiakud.
Puude raskusastme ja/või püsiva
töövõimetuse kehtiva otsusega
inimesi oli sotsiaalministeeriumi
andmetel 2018. aasta 1. jaanuari
seisuga Eestis 152 993, sealhulgas
mehi 64 006 ja naisi 88 987.

EPNÜL-i Eesmärgiks on:

avaldanud uuringu, mis käsitleb

Uuring annab ka soovitusi, milliseid
meetmeid saaksid poliitika-

Teavitada puuetega naisi ja kogu
ühiskonda, et:
 puue ei takista olemast NAINE
 meil on samasugused õigused,
vastutused ja kohustused, nagu igal
teisel naisel – õigus iseseisvale elule,
oma pere loomisele, emaks
olemisele, haridusele, tööle,
ühiskondlikule aktiivsusele
 meie oleme ka olemas ja loodame
saavutada mõistvat suhtumist
kõikidelt kaaskodanikelt
 kõigil naistel on võrdne õigus
haridusele ja tööle

kujundajad puuetega naiste
elukvaliteedi parandamiseks
kasutusele võtta.

Vaadeldakse valdkondi:
 ligipääs (avalikule keskkonnale,
toodetele, teenustele,
informatsioonile,
liikumisvabadusele ELis);
 võimalus töötada;
 haridus;
 tervishoid;
 seksuaalsus ja reproduktiivsed
õigused, sundsteriliseerimine;
 vägivald.

Selle saavutamiseks me:
 Kogume ja levitame puuetega naisi
puudutavat informatsiooni
 Teavitame puuetega lapsevanemaid
nende õigustest ja kohustustest
 Toetame erivajadustega noori ja
nende vanemaid
 Teeme koostööd riiklike
institutsioonidega, et tagada
puuetega naistele võrdseid
toimetulekuvõimalusi
 Propageerime võrdõiguslikust
 Jälgime rahvusvaheliste inimõiguste
tagamist ja vajadusel sekkume

