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1. veebruarist 2017. aastal algas Eesti konsortsium-retsipiendi aktiivsus rahvusliku 

tegevusplaani realiseerimiseks regionaalse programmi „Partnerlus võrdse juurdepääsu 

saavutamiseks IEKA regioonis“ raames. 

Konsortsiumi, mille eesotsas seisab EHPV (Eesti HIV-positiivsete Võrgustik) ning millesse 

kuuluvad ka VEK LGBT ühendus Eestis ja Eestis elavate psühhotroopseid ained kasutavate 

inimeste ühendus LUNEST, avaldus kiideti heaks 25. jaanuaril 2017. aastal. 

Tegevusi korraldab Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIViga elavate inimeste ühenduse regionaalne programm 

(IKÜ HVP), mida realiseeritakse partnerluses  Euraasia Kahju Vähendamise Võrgustikuga (EKVV) Globaalse 

HIVi, tuberkuloosi ja malaariaga võitlemise fondi toetusel. 

Regionaalset programm „Partnerlus võrdse juurdepääsu saavutamiseks IEKA regioonis“ viiakse ellu 

HIVinfektsiooni raviprogrammide efektiivsuse tõstmise, kättesaadavuse ja stabiilse koostöö eesmärgil, 

tagamaks pidevat abi (teenuste pidevust) HIVinfektsiooniga inimestele, erilises fookuses on elanikkonna 

võtmegrupid (EVG) Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni riikides. 

http://www.harm-reduction.org/projects/regional-program-%E2%80%9Cpartnership-equitable-access-

hiv-care-continuum-eeca-region 

Regionaalse programmi ülevaade. Regionaalse avalduse programmi rahastamiseks valmistas ette 

IKÜ HVP partnerluses EKVVga WHO ja UNAIDS tehnilisel toetusel rea regionaalsete konsultatsioonide 

käigus ning seda toetas lai asjast huvitatute ring, kaasa arvatud Riikide Koordinatsioonikomited (RKK) ja 

elanikkonna võtmegrupid (EVK) Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia (IEKA) riikidest. 

Regionaalse programmi eesmärk: tõsta efektiivsust, kättesaadavust, stabiilsust ning laiendada teenuseid 

seoses HIViga Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis, kusjuures erilises fookuses  on elanikkonna võtme-

grupid. 
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Programmi ülesanded: 

Ülesanne 1. Tingimuste loomine rahvuslikul ja regionaalsel tasandil teenuste juurdepääsetavuse 

tõstmiseks seoses HIViga ning sidemete parandamiseks HIVi korral pideva abi osutamise põhietappidel 

elanike võtmegruppidele 4 osavõtvas riigis 2018. aastal. 

Ülesanne 2. Toetuse tagamine üleminekul strateegilisele ja stabiilsele riiklikule rahastamisele pideva abi 

andmisel HIVi korral elanikkonna võtmegruppidele, põhinedes tõendustele ja võttes aluseks elanikkonna 

sihtgruppide vajadused  4 osavõtvas riigis 2018. aastal. 

Regionaalne programm eeldab tihedat koostööd ja vastastikust mõju ühenduste, profileerivate 

ministeeriumide, valitsusasutuste, rahvusvaheliste ja rahvuslike organisatsioonide, partnerite vahel, et  

iga inimene IEKA regioonis omaks juurdepääsu pidevatele teenustele seoses HIViga. 

Regionaalse programmi esimene aasta (1. november 2015. a – 31. detsember 2016. a) oli suunatud 

nende barjääride uurimiseks, mis takistavad juurdepääsu HIViga seotud teenustele IEKA regioonis ning 

investeeringute hindamiseks, et tagada pidevaid teenuseid seoses HIV-infektsiooniga, tõendusbaasi 

loomiseks, mille alusel saaks välja töötada  regionaalse toetuskava (RegTK) ja rahvuslikud toetuskavad 

(RahTK), laiendamaks juurdepääsu kvaliteetsele ja pidevale abile kõigile, kes seda vajavad, ning mis 

määravad toetustegevuse prioriteetsed suunad regionaalsel ja rahvuslikul tasandil..

RegTk ja RahTK töötati välja regionaalsetel ja rahvuslikel konsultatsioonidel 2016. aasta oktoobris-

novembris. 

Viited:

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/National%20Action%20Plan%20Framework_

Estonia.pdf

http://www. harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Эстония национальный план действий.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Estonia%20program%20and%20financial%20

indicators%20assessment.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Эстония%20Оценка%20ситуации%20

анализ%20данных.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Communities%20Mapping_Estonia.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Картирование_%20Сообщества%20Эстонии.pdf

КОНСОРЦИУМ

KONSORTSIUM

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/National%20Action%20Plan%20Framework_Estonia.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/National%20Action%20Plan%20Framework_Estonia.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Estonia%20program%20and%20financial%20indicators%20assessment.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Estonia%20program%20and%20financial%20indicators%20assessment.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Communities%20Mapping_Estonia.pdf
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf


Konsortsiumi tegevus:

- Teenuste kättesaadavuse ja teenuste rahastamise pideva monitooringu teostamine seoses HIViga IEKA-

riikides ja selle info levitamine mitmesuguste kanalite kaudu (regionaalne on-line platvorm, aruanded ja 

analüütilised ülestähendused, mis on määratud HIV-teenuste pidevuse kohta otsuseid vastuvõtvate 

isikute seas levitamisele jne);

- Toetuse rakendamine HIViga seotud teenuste pidevaks kättesaamiseks ning nende teenuste kindlaks 

rahastamiseks peamiste asjaomaste isikute vastastikuse tegevuse koordineerimise kaudu, osalemine 

rahastamisotsuste vastuvõtmisel ja juurdepääsu tagamisel sihtgruppidele pidevate teenuste saamiseks 

rahvuslikul tasandil; 

- EVG esindajate mobiliseerimine RahTK realiseerimiseks; 

- Parimate toetuspraktikate kogumine, analüüs ja levitamine.

- Regionaalsete võrkude tehniline abi (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete inimeste ühendused, 

EKKV, ühenduste regionaalne ekspertide grupp (REG) toetuste, eelarve, seadusandluse, intellektuaalse 

omandi ja muudes küsimustes antakse allretsipientidele RahTK täitmise tagamiseks.

(1) Allpool on esitatud ühenduste Rahvusliku tegevuskava kolme ülesande võtmetulemused. Need valiti 

reaalsetel kaalutlustel kaheaastases perspektiivis ja esmatähtsuse järjekorras Eesti jaoks, et mobiliseerida, 

kujundada vajalikku potentsiaali ning liita ühenduste pingutused efektiivseks toetuseks. 

Ülesande 1 „Juurdepääs efektiivsetele teenustele“ raames kavandame järgmiste 

võtmetähtsusega tulemuste saavutamist: 

- HIViga seotud teenuste standardite uuendamine ja uute väljatöötamine toimub ühenduste osavõtul. 

Ülesande 2 „Poliitika seoses HIViga“ raames: 

- Taastatud on nõukogu või muu püsiv organ dialoogiks kõigi asjast huvitatud poolte ja sektorite vahel, 

mitmesuguste ühenduste osavõtuga, et analüüsida ja kooskõlastada rahvuslikke meetmeid, tõsta 

efektiivsuse taset vastuseisus HIVile.

- Ühenduste grupid formuleerisid ettepanekud 2018. aastaks ja järgnevateks aastateks, et realiseerida 

Rahvusliku tervishoiu arendamise kava 2020. aastani (NHP). 

Ülesande 3 „Ühenduste tugevdamine ja nende koostöö“ raames:

- HIViga seotud ühenduste Eesti selts on loodud, töötab, seda kasutavad ühenduste grupid, sellele on 

toetus väliste ekspertide ja uurijate poolt. 

- Iga ühenduste grupp töötab välja oma plaane, seejuures on nad kõik vastastikku informeeritud üksteise 

tööplaanidest ja toetavad üksteist. 
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- Ühenduste liidrid esinevad eesti- ja venekeelses meedias ekspertidena narkomaania vastase võitluse 

poliitika, HIVi ja muude valdkondade küsimustes, kõrvuti tervishoiu alaste spetsialistidega ja muudes 

valdkondades. 

(2) Võtmetähtsusega etapiks on ühenduste nõukogu loomine, mis organiseeritakse konsortsiumi baasil 

muude valitsusväliste organisatsioonide ja ühenduste initisatiivgruppie kaasamisega. 

Me eeldame, et peamiseks mehhanismiks saab organisatsioonide ja gruppide poolt oma esindajate 

delegeerimine ja neile volituste andmine, kuidas esineda vastava organistasiooni/grupi nimel ning võtta 

vastu otsuseid. Delegeerimiseks ja inimeste volituste kinnitamiseks on vastavate organisatsioonide/ 

gruppide koosolekute protokollid, kust nad nõukogusse tulevad. 

Nõukogu koguneb vähemalt 1 kord kuus ühepäevastele koosolekutele. Kõik otsused kiidetakse heaks 

konsensusega (vastuhäälte puudumisega) ning fikseeritakse protokollides. 

Teatis. Eesti Konsortsiumist.

Konsortsiumi juht. Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku (edaspidi Võrgustik) algatasid ja moodustasid 

HIV-positiivsed kodanikuühiskonna juhtide toetusel 2005. aastal. Võrgustikust sai toetav jõud, mis  

seisab HIV-positiivsete õiguse eest saada Eestis kvaliteetset ravi, diagnostikat. 

Tegevuse esimestel etappidel suunasid Võrgustiku aktivistid oma jõupingutused selliste teenuste 

loomiseks, mis vastavad HIV-positiivsete vajadustele. Tänu Võrgustiku toetustööle loodi HIVpositiivsete 

võrdse nõustamise teenuste võrk nakkushaiglate juures. Seejärel laiendati neid teenuseid kompleksse 

psühhosotsiaalse toetuseni ning täiendati sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja psühhoterapeudiga. 

Võrgustiku pingutusi märgiti 2008. aastal ära rahvusvahelisel tasandil ühena maailma parimatest 

organisatsioonidest, kes osutab HIV-positiivsetele psühholoogilise ja sotsiaalse toetamise teenuseid, 

Võrgustiku tegevus märgiti ära ka „Punase lindi preemiaga“ (Red Ribbon Award)  uute innovaatiliste 

meetodite juurutamise eest rahvuslikul tasemel võitluses HIV/AIDSiga, ühiskonna harituse ja informee-

rituse tõstmise eest HIV/AIDSi küsimustes ja kaasabi eest HIV-positiivsete elukvaliteedi parandamisel. 

Alates 2009. aastast aktiviseerib Võrgustik oma pingutusi võitluses stigmaga ja diskrimineerimise vastu 

seoses HIViga riigis, kasutades instrumenti „HIV-positiivsete stigma indeks“, teostab uuringuid, et mõista, 

mida tunnevad Eestis elavad HIV-positiivsed, nende kahtlusi pöördumisel testimise, ravi ja hoolduse 

teenuste saamiseks HIVi korral ning kui jah, siis miks. Uuringu tulemused said tõenduste aluseks Võrgustiku 

edasisele tegevusele, alandamaks barjääre, millega inimesed kohtuvad pöördumisel testimiseks, raviks  

ja hoolduseks HIVi korral. 

2010. aastast alates, eesmärgiga tõsta teenuste efektiivsust ja kättesaadavust seoses HIV- 

infektsiooniga, toetab Võrgustik aktiivselt sihtgruppide ja üldist elanikkonna ekspresstestimist, HIVi 

ravimise kliiniku loomist ühenduse baasil ning juurdepääsu laiendamist tasuta ja kvaliteetsetele 
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preservatiividele. Nende ülesannete täitmiseks kaasati vahendid välismaistest erafondidest.   

Võrgu toetustegevuse tulemusena on kaasatud alates 2010. aastast umbes 1 mln USA dollarit välismaiseid 

investeeringuid. 

Organisatsioon 2 – Konsortsiumi liige 

VEK LGBT ühenduse eesmärgiks on ühiskonna poolse diskrimineerimise vähendamine suhetes inimestega, 

kes kuuluvad ühendusse LGBT, informeerituse taseme tõstmine teemades, mis on seotud  LGBTga nii 

ühiskonnas kui ka LGBTs, LGBT õiguste kaitse kõigil tasanditel, psühhosotsiaalse ja meditsiinilise abi 

osu-tamine. Organisatsiooni loomisele andis tõuke diskrimineerimise taseme tõus ühiskonnas LGBT 

suhtes, piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele MSM seas, elanikkonna üldiselt madal informeeritus, 

psühhosotsiaalsete teenuste puudumine LGBTle. 

2015. aastal loodi LGBT-ühenduse esindajate initsiatiivgrupp, mis on valmis parandama LGBT-ühenduse 

elukvaliteeti. Organisatsioon omab integreerivat  iseloomu ja on ühendavaks lüliks vene- ja eestikeelsete 

LGBTde vahel Eestis. 

Mittetulundusühing Eestimaa Venelaste LGBT 

Kogukond «VEK LGBT» (registrikood 80401925)

E-posti aadress: vek.lgbt@gmail.com  

Mobiiltelefon: +37255578131

Organisatsioon 3 – Konsortsiumi liige 

Ühingu LUNEST eesmärgiks on LUN ühingu mobiliseerimine ja integreerimine rahvusvahelisse kogukonda, 

et osaleda otsuste vastuvõtmisel narkopoliitika küsimustes, kasutades positiivset praktikat ja mõju 

narkopoliitikale. Ühingu ülesanded – inimõiguste ja LUN huvide kaitse, diskrimineerimise vähendamine 

LUN suhtes. LUN elukvaliteedi parandamine. Informeerituse tõstmine sotsiaalselt oluliste haiguste ravi ja 

profülaktika küsimustes, sotsiaalne kohandumine, isiku arendamine ühingu jõududega. 

Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST (reg.nr. 80410485 )

Elektronposti aadress: lunest2016@gmail.com 

Mobiiltelefon: +372 5096286 eesti keel

Mobiiltelefon: +372 53317025 vene keel
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Eesti HIV-positiivsete 
Võrgustik



Eestis kujunenud raske HIV-epideemia situatsiooni tingimustes moodustus 2005. aastal valitsusväline 

organisatsioon Eesti HIV-positiivsete Võrgustik. Organisatsiooni peamiseks missiooniks sai HIVi ja AIDSiga 

elavate inimeste ja nende ühendamine, kes ei ole ükskõiksed maa tuleviku, HIViga elavate inimeste huvide 

vastu ning riigi tuleviku ja tervikuna ühiskonna hüvangu suhtes. 

Parandades oma tegevusega HIV-positiivsete elukvaliteeti, ühendades huvitatud pooli, on Eesti  HIVpositiivsete 

Võrgustik praeguseks ajaks Eesti mastaapides hõlmanud sellised horisondid, et faktidele toetudes on raske 

üle hinnata EHPV poolt 12 aasta jooksul saavutatud taset. Tänu Võrgustiku advokatiivsele tööle on loodud 

võrdse konsuleerimise teenistused HIV-positiivsetele nakkushaiglate juures. Seejärel laiendati neid teenuseid 

kompleksse psühhosotsiaalse toetuseni ning täiendati sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja psühhoterapeudiga. 

Igas nakkushaiglas ilmusid kaasuse juhid. Võrgustiku advokatiivse tegevuse tulemusena kaasati Võrgustikku 

alates 2010. aastast umbes 1 mln USA dollarit välisinvesteeringuid, teostati üle 60 000 ekspresstesti, HIVi 

kiirtestimine sai osaks HIV-profülaktika rahvuslikust strateegiast 2012. aastal ning 2016. aastal korraldati 

kiirtestide ostmine riigi kulul.  
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17.-18. novembril 2106 kogunes Rahvuslikule ühenduste konsultatsioonile Eestis 26 nende ühenduste ja 

organisatsioonide esindajat, kes annavad abi HIV-infektsioonist puudutatud inimestele. Üritus teenis Eesti 

HPV ja hiljuti loodud ühenduste gruppide, selliste nagu LUNEST  narkootikumide tarvitajate ühendus ja VEK-

LGBT (lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised), ning eraldiseisvate ühenduste ja organisatsioonide juhtide 

ühendamist, kes teevad tihedat koostööd ühendustega HIV-infektsiooni kontekstis. 

2016. aastal, kõrvuti muude HIVi leviku tasemealandamise projektide teostamisega ja juurdepääsu 

parandamisega teenustele, hooldusele ja toetamisele kõige enam kaitsetutele elanike gruppidele seoses 

HIViga, osutus EHPV liidus LUNESTi ja VEK LGBTga seitsme võitjaks tulnud riigi  hulgas olnuks regionaalses 

projektis „Partnerlus teenustele võrdse juurdepääsu kontiinumi saavutamiseks Ida-Euroopa 

ja Kesk-Aasia regioonis“. Töö on suunatud efektiivse eelarvelise advokatsiooni aluste loomisele nii 

erinevates riikides kui ka regiooni tasandil. Grant projekti realiseerimiseks on eraldatud Rahvusvahelise 

AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria vastu võitlemise Fondi poolt. Jätkus koostöö Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-

positiivsete organisatsiooni ja Euraasia Kahjude Vähendamise Võrgustikuga. Projekti peamine eesmärk 

– parandada juurdepääsu kaitsetutele elanike gruppidele kvaliteetsete ja pidevate teenuste 
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saamiseks HIVi kontekstis võtmetähtsusega ühenduste mobiliseerimise, nende ühendamise 

ja liidripositsiooni kasvatamise kaudu.  Projekti realiseerimise töö algas 2017. aasta veebruaris ja kuigi 

mingeid järeldusi teha on veel varavõitu, siis on olemas aktiivse tegevuse konstateerimine projekti üksikute 

punktide täitmisel.  

Algul oli selleks treening-seminar Batumis (Gruusia), kus 20.-22. veebruaril kogunes üle 80 kodanikuühenduse 

esindaja Valgevenest, Gruusiast, Kasahstanist, Kõrgõstanist, Leedust, Moldaaviast, Tadžikistanist, Usbekistanist 

ja Eestist, et töötada välja regionaalset Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia plaani ning Rahvuslike ühenduste 

tegevusplaani. Ühenduste regionaalset tegevusplaani pideva ja kvaliteetse juurdepääsu 

tagamiseks HIV-infektsiooni korral kõigile, kes seda vajavad, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia 

regioonis aastateks 2017- 2020 võib näha siin: 

http://mv.ecuo.org/regionalnyj-plan-dejstvij-soobshhestv-po-rasshireniyu-ustojchivogo-dostupa-k-

kachestvennoj-i-nepreryvnoj-pomoshhi-pri-vich-infektsii-dlya-vseh-kto-v-etom-nuzhdaetsya-v-regione-

vostochnoj-evropy-i-tsen/

Seejärel, märtsi algul, olime Sotsiaalministeeriumi kutsel kohal riikliku HIViga võitlemise programmi tutvus-

tamisel, kus omakorda esindasime konsortsiumit protsessi täieõigusliku osalisena.  

Samal kuul, Võrgustiku ja Tervise Arendamise Instituudi osavõtul korraldati Jõhvis „ümarlaud“, kuhu olid  

kutsutud valitsusväliste orgenisatsioonide esindajad. 

Riiklikku antiretroviirusprepraatide komisjoni lülitati samuti EHPV esindaja. 

Käesoleval hetkel on määratud kohtumine Eesti sotsiaalministriga, et arutada paranduste tegemist riiklikku 

„HIV programmi“. 

Ükski nimetatud kohtumisest ei ole möödunud kasutult, kuna regulaarsetel konsortsiumi koosolekutel on 

hoolikalt läbi töötatud aktuaalseid küsimusi, mis peavad silmas meie osalemist, sh õiglaste muudatuste 

sisseviimine sotsiaalpoliitikasse, ratsionaalsed ettepanekud eelarve kujundamiseks ja riiklike vahendite 

efektiivseks kulutamiseks. 
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LUNEST



Narkootikume tarbivate inimeste ühendamise idee tekkis aasta eest. Tõukeks sai töö Robert Karri projekti 

järgi kaupade ja teenuste kättesaadavusest, alandamaks kahju LUNile. Aegapidi tuli mõistmine, et olles 

nende samade teenuste saaja, ei tea me midagi ei teenustest, ei kahju alandamise kontseptsioonist. 

Kogunes initsiatiivgrupp, mis ühendas inimesi Kirde-Eestist, Narvast, Kohtla-Järvelt ja Tallinnast, 

otsustasime, et olukorda tuleb muuta. 

Möödus aasta, me ei istunud tegevuseta: töötasime, õppisime, käisime lähetustes, 

tutvusime teiste riikide LUNiga, uurisime narkostseeni ja orienteerusime 

narkopoliitikas. 2016. aasta detsembris läbisime riikliku registreerimise Eestis. 

Praegu oleme –  Lunest – psühhotroopsetest ainetest sõltuvate inimeste ühendus 

Eestis. 

Aga see oli hiljem, enne seda viisime läbi narkootikumide tarbijate kohtumisi 

nakkushaiguste arstiga, kus inimesed võisid sundimatus õhkkonnas saada vastuseid neid huvitavatele 

küsimustele HIVi ja hepatiit C kohta. Juba pärast seda, selle kohtumise tulemusena, muutsid mõned ARV-
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ravi skeemi, arendasid poolehoidu ravile, teised valmistuvad hepatiidi ravimiseks, millest ei saanud varem 

mõelda, arvestades, et see ravi on LUNile kättesaamatu. 

Kohtla-Järvel ja Narvas toimusid LUNi kohtumised töötukassaga, selgitamaks uue pensionireformi aspekte. 

Nende kohtumiste eelduseks oli ühenduse liikmete vajaduste seire, mis näitas, et inimesed, kartes 

muudatusi ja mitte teades, kuhu nad on suunatud, hakkasid loobuma ARV-ravist, et alandada immunsuse 

staatust ja mitte jääda pensionita, mõnikord paljudele ainukese tuluallikata. 

2016. aasta novembris stažeerisid kolm Lunesti esindajat: Jelena Antonova, Sergei Sõssojev ja Julia 

Sõssojeva EKAV (Euraasia kahju alandamise võrgustik) kontoris Vilniuses, mille raames toimusid kohtumised 

LUNiga Leedus „Resetas“, tutvusid MTÜ „Demetra“ tööga, mis toetab HIViga seotud naisi, käisid Kaunases, 

kus tutvusid Gražinaga – ühenduse „Rigra“ juhiga, mis aitab narkootikume tarvitavaid naisi. 

EKAV kontoris kohtuti Girvodas Duoblisega, koalitsiooni „Suudan elada“ liikmega, kes andis meile mitu 

kasulikku nõuannet ühenduse loomiseks ja pani meid mõtlema, kes me oleme, milleks ja kellele. 

2017. aasta algas konsortsiumi loomisega, millesse astusime koos kahe teise organisatsiooniga: EHPV ja 
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VekLGBT.  Peeti kohtumised konsortsiumi töö kavandamiseks, pandi paika rõhuasetused, võeti vastu olulised 

otsused. 

Märtsi alguses korraldas Tervise Arendamise Instituut „ümarlaua“, kuhu kutsuti nende valitsusväliste 

organisatsioonide esindajad, kes osutavad kahju alandamise teenuseid, ning Lunesti aktiiv, tegime esitluse, 

rääkisime oma  tegevusest, esitasime küsimusi. Tahaks märkida, et üldise skeptilise suhtumise hulgas oli siiski 

heakskiitmine, mis andis mõista, et oleme õigel teel. 

Aprillis käisime Vilniuses suurel konvarentsil „Kahju alandamine uutes tingimustes“, kus osalesime sessioonidel, 

mis valgustasid narkotarvitajate probleeme, narkopoliitikat, uusi tendentse kahju alandamises ja erinevate 

maade kogemusi. Sealt tulime tagasi reipana, uute ideede pagasiga ja suure hulga muljetega kohtumisetst, 

tutvustest, aruteludest, vaidlustest ja vaimustusest. Ja nii öelda ootamatult, saabumisel Vilniusest võtsime 

(Jelena Antonova, Sergei Sõssojev ja Irina Kerness) osa kohtumisest, mille korraldas Tervise Arendamise 

Instituut Tallinna elanikega. Ajendiks oli narko-tarbijatega tehtava töö keskuse avamine aadressil: Tallinn, 

Sitsi 28 ja kohalike elanike soovimatus omada selliseid naabreid. Aljona Kurbatova esines insituudi nimel 

presentatsiooniga, õigemini tahtis seda teha, kuid faktiliselt ei antud talle võimalust suudki lahti teha.  

Inimesed olid häälestatud väga agressiivselt, otseselt vaenulikult ja neid võis mõista, nemadki olid väsinud 

sellest, et kogu töö narkosõltlastega seisneb neile puhaste süstalde ja metadooni andmises. Ka meid ei  

rahulda asjade selline seis, seepärast, viibides nimetatud koosolekul, tahtsime näidata oma kodaniku- 

positsiooni ja need mõned sõnad, mis õnnestus öelda meie juhil Jelena Antonoval, jahutasid pisut kogunenud 

kodanikke, esitasime oma arvamuse, näitasime oma nägu, kividega meid ei loobitud – vastupidi, kui rahvahulk 

vähenes, siis tekkis dialoog, inimesed tulid , esitasid küsimusi, suhtlesid ja neis ei olnud ei agressiivsust ega viha, 

paljudele teeb muret narkomaania probleem, paljud on sellest puudutatud. Oleme kindlad, et koos suudame 

olukorda riigis muuta ning avaldada mõju maailma situatsioonile. 

“Ничего для нас, без нас!”
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Ühingu LGBT-ühenduse Eestis „VEK LGBT“ moodustas initsiatiivgrupp 10. oktoobril 2015. aastal ja 

registreeris selle ametlikult 2016. aasta mais mittetulundusühingu staatuses. Organisatsiooni loomiseks 

andsid tõuke barjäärid, millega LGBT-ühenduse  esindajad kohtuvad Eestis igapäevaselt. „Partnerluse 

seadust“ ei rakendata praktikas täielikult seadusest tulenevate aktide puudumise tõttu; grupi suletus 

kõrge stigma ja diskrimineerimise tõttu viib keeldumiseni läbi viia testimist ja ravi; ühiskonna killustatus ja 

valitsusväliste organisatsioonide puudumine, kes tegelevad LGBT õiguste ja tervisega; programmi riikliku 

rahastamise programmide puudumine, mis on suunatud tööle LGBT ühendusega – kõik need barjäärid 

takistavad tundmast ennast ühiskonna täisväärtuslike liikmetena ja halvendavad tunduvalt LGBT 

ühenduse esindajate elukvaliteeti. 

Organisatsiooni peamiseks saavutuseks on see, et 2016. aasta detsembris läksime Eesti konsortsiumi 

koosseisu. Konsortsiumi loomise eesmärgiks on pideva ja kvaliteetse juurdepääsu toetamine katkematutele 

teenustele seoses HIV-infektsiooniga Eestis ning konsortsiumisse astunud ühenduste tugevdamine 

ja mobiliseerimine. 2017. aasta veebruaris korraldas EKVV koos IKÜ HVP-ga avaliku konkursi, mille 

tulemusena Eesti konsortsium  sai rahastamise, et realiseerida  pideva ja kvaliteetse juurdepääsu toetamist 
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katkematutele teenustele seoses HIV-infektsiooniga Regionaalse programmi realiseerimise raames  IEKA 

regioonis. Selle projekti tegevus on arvestatud ajavahemikule aastail 2017-2018. 

Üheks võtmetähtsusega aktiivsuseks 2017. aasta esimeses kvartalis sai VEK LGBT esindajate kohtumine 

Tervise Arengu Instituudi esindajatega, mis toimus 20. jaanuaril. 

Tervise Arengu Instituudi poolt olid kohal Aljona Kurbatova – viirushaiguste ja narkomaania osakonna 

juhataja ning Iveta Tomera – selle osakonna vanemspetsialist. Nimetatud üritusel rääkisime oma plaanidest 

lähemal aastal ning tuvustasime TAI esindajaid möödunud aastal regionaalse programmi raames tehtud 

uuringu „Tervist võib osta raha eest, kui selleks on eraldatud eelarve“ tulemuste andmetega MSM esindajate 

seas. Esitatud andmetest oli näha, et MSM ühendus Eestis ei oma küllaldast infot HIViga seotud kaupade 

ja teenuste suhtes ning vajab konsultatsioonialast toetust, arvestades antud ühenduse spetsiifikat. 

10. märtsil kohtusid VEK LGBT esindajad Eesti LGBT esindajatega. Päevakorras oli küsimus meie osalemisest 

organisatsioonis „Baltic Pride 2017“, mis toimub Tallinnas 6.-9. juulil.  Osavõtt sellest üritusest aitab 

tugevdada ühendust, seada sisse vastastikune mõju LGBT ühenduse eesti- ja venekeelsete esindajate 

vahel, muudab organisatsiooni Eestis rohkem tuntuks. Eesti LGBT juhatuse liige Aili Kala tutvustas meid 
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lahkesti eelseisva ürituse programmiga  ja andis organisaatorite kontaktid edaspidiseks sidepidamiseks. 

Samuti 10. märtsil toimus rahvusliku HIVi, AIDSi 2017.-2025. aasta programmi koostamise komisjoni 

esimene koosolek, milles osalesid organisatsioonide esindajad Eesti konsortsiumi koosseisus. Esimesel 

kohtumisel arutati epidemioloogilist situatsiooni Eestis, rahvusliku programmi väljatöötamise eesmärke 

ning suundasid, milles on vaja töötada epideemia leviku alandamiseks Eestis. Kohtumisest võtsid 

osa sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi esindajad, nakkushaiguste arstid ning erinevate 

valitsusväliste organisatsioonide esindajad, kes tegutsevad nimetatud valdkonnas. Pärast kohtumist 

koostasid Eesti konsortsiumi liikmed dokumendi, mis tuleb vastu võtta selleks, et alandada epideemia 

kasvu Eestis. Dokument saadeti ürituse korraldajatele sellega tutvumiseks. 
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