
Puuetega naiste võimalustest osaleda Eesti 
sotsiaalsetes liikumistes

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit



Mõiste kodanikuühiskonna lühisõnastikus: 
Liikumine ehk sotsiaalne liikumine on inimeste ja
organisatsioonide koostöö ühiste, laiahaardeliste eesmärkide 
nimel. 
Liikumine ei võrdu ühegi ühendusega, vaid on orgaaniliselt hajus 
võrgustik või hulk erinevaid võrgustikke. Liikumine võib alguse 
saada üldsuse protesti lainest, aga on pikemaajalisem ja püsivam. 
Allikas: www.heakodanik.ee/trükised. 



Minu teadlik elu jaotub kolmeks suuremaks sotsiaalseks
liikumiseks: 

1.  Puuetega inimeste liikumine ehk Iseseisva elu liikumine
2. Naiste liikumine ja puuetega naiste koostöö
3. Kodanikuühiskonna liikumised



• 30. aastat tagasi asutati Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti 
Liikumispuudega Inimeste Liit

• puudega noori toetati vabaaja ja sportlike sündmuste kaudu
sotsiaalse aktiivsuse suurendamiseks

• osalesime üheskoos Balti Ketis ja teistel Laulva Revolutsiooni üritustel
• Järgnesid koostöökoolitused Soome ja Rootsi iseseisva elu liikumist

esindavate organisatsioonidega
• Esmakordselt kõnelesime soolisest võrdsusest, meestekesksest

ühiskonnast ja naistevastasest vägivallast.



• Koostöö Rootsi puuetega naiste organisatsioonidega, osalemine
rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel

• 1998. aastal toimus Eestis esimene puuetega naiste foorum, kus
võeti vastu otsus asutada organisatsioon, mis hakkab seisma
puuetega naiste huvide kaitsel, loodi Eesti Puuetega Naiste
Ühing

• Euroopa Puuetega Naiste Manifesti tõlkimine
• Koostöö ja liitumine erinevate naisühendustega
• Ühisosa leidmine Eesti Puuetega Inimeste Kojaga



• Kaasame puuetega naisi ja nende lähedasi üle Eesti
• Kuulume katusorganisatsiooni Eesti Puuetega Inimeste Koda
• Teeme koostööd paljude MTÜ’de ning organisatsioonidega
• Räägime puuetega naiste probleemidest, ebavõrdsest

kohtlemisest ja diskrimineerimisest, ühiskonnas levinud
stereotüüpidest, vägivallast

• Panustame erinevatesse puuetega inimesi ja naisi
puudutavatesse uuringutesse ning osaleme aruteludel



• Euroopa Liit
• Inimõiguste keskused
• EMSL
• Erinevus rikastab
• Feministeerium
• Vähemusgrupid
• Hea kodanik



AITÄH!

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit

www.epnu.ee

http://www.epnu.ee/
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