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TULEMUSED TEGEVUSED

Valitsus töötab välja laiapõhjalise tegevusplaani, et 
parandada teadlikkust ning vähendada 
diskrimineerimist Eestis seksuaalse sättumuse, soolise 
identiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnuste 
alusel.

Huvikaitsetöö tõhustamiseks uurime ministeeriumide 
ametkondade hoiakuid LGBT+ teemade suhtes.
Koostame valitsusele tegevusplaani soovitused ning 
teeme lobitööd ministeeriumidele ja valitsusele 
soovituste ülevõtmiseks.

Parandame koolitustega ministeeriumide 
ametkondade teadlikkust ja hoiakuid LGBT+ teemadel 
selleks, et motiveerida neid tegevusplaani soovitusi üle 
võtma.
Teavitame valitsust ja ministeeriume LGBT+ inimeste 
olukorrast Eestis, et motiveerida neid tegevusplaani 
soovitusi üle võtma.

Riigikogu võtab vastu abieluvõrdsuse, aga 
olemasolevate probleemide lahendamiseks võtab 
Riigikogu vastu ka kooseluseaduse rakendussätted, mis 
tagavad seaduse rakendamise täies mahus.

Teeme lobitööd erakondade ja valitsusega, et Riigikogu 
võtaks vastu kooseluseaduse rakendussätted ja 
abieluvõrdsuse.
Normaliseerime ja kasvatame toetust samast soost 
inimeste kooselule läbi avaliku kommunikatsiooni nii 
kooseluseaduse kui abielu teemal.

Parandame koolitustega spetsialistide ja tudengite 
(haridus-, sotsiaaltöö ja vaimse tervise valdkond) 
teadlikkust ja hoiakuid LGBT+ teemadel, et kasvatada 
nende toetust abieluvõrdsusele.
Töötame selle nimel, et ülikoolide õppeprogrammid 
(haridus-, sotsiaaltöö ja vaimse tervise valdkond) 
käsitleksid LGBT+ teemasid, eesmärgiga parandada 
huvigruppide teadlikkust ja hoiakuid LGBT+ teemadel 
ja kasvatada nende toetust abieluvõrdsusele.

Aktiveerime abieluvõrdsuse saavutamiseks LGBT+ 
võrgustiku liikmeid ning partnereid Eestis ja välismaal.

Riigikogu ja valitsus võtavad vastu uue soo 
tunnustamise regulatsiooni, mis eraldab üksteisest soo 
meditsiinilise ja juriidilise tunnustamise protsessid ja 
tagab, et juriidiline soo tunnustamine põhineb 
enesemääramisel.

Parandame koolitustega spetsialistide ja tudengite 
(meditsiini ja vaimse tervise valdkond) teadlikkust ja 
hoiakuid LGBT+ teemadel, et kasvatada nende toetust 
trans inimeste enesemääramisõigusele.
Töötame selle nimel, et ülikoolide õppeprogrammid 
(meditsiini ja vaimse tervise valdkond) käsitleksid 
LGBT+ teemasid, eesmärgiga parandada huvigruppide 
teadlikkust ja hoiakuid LGBT+ teemadel ja kasvatada 
nende toetust trans inimeste enesemääramisõigusele.
Teeme lobitööd arstliku ekspertiisikomisjoni ning 
sotsiaal- ja siseministeeriumi ametnikega, et nad 
muudaksid soo tunnustamise regulatsiooni.

Normaliseerimine ja kasvatame toetust trans 
inimestele läbi avaliku kommunikatsiooni.
Aktiveerime trans inimeste enesemääramisõiguse 
saavutamiseks LGBT+ võrgustiku liikmeid ning 
partnereid Eestis ja välismaal.

Riiklikud planeerimisdokumendid arvestavad LGBT+ 
teemadega.

Osaleme Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise 
konsultatsioonidel ja anname sisendeid, et arengukava 
edendaks LGBT+ inimeste võrdseid võimalusi.


