
Aasta Vikerkaarekangelaste valimise statuut

Vikerkaarekangelane

Vikerkaarekangelane on üksikisik, kollektiiv või organisatsioon, kes on oma sõnade
ja tegudega Eesti LGBT+ inimeste elu edendanud ning nende eest seisnud. Ta on
eeskujuks ja teerajajaks võrdse, avatud, kaasava ning vägivallatu ühiskonna
loomisel. Tema sõnad ja teod innustavad ning toetavad LGBT+ inimesi, nende
lähedasi ja laiemat avalikkust.

Konkursi korraldus

Konkursi korraldab Eesti LGBT Ühing.

Eesti LGBT Ühing loob kandidaatide esitamise vormi, kuulutab välja kandidaatide
esitamise ning kogub, korrastab ja vajadusel täiendab kandidaatide andmeid
komisjonile esitamiseks.

Eesti LGBT Ühing avalikustab vikerkaarekangelased IDAHOTi ehk rahvusvahelise
LGBT-vaenu vastasel päeval (17. mai) või sellele eelneval või järgneval päeval.

Eesti LGBT Ühing tunnustab võitjaid vikerkaarekangelase märgisega.

Kandidaatide esitamine

Eesti LGBT Ühing avab kandidaatide esitamise oma kodulehel ja sotsiaalmeedias.
Kandidaate saab esitada veebruaris ja märtsis selleks loodud vormi kaudu, mis on
leitav Eesti LGBT Ühingu koduleheküljel.

Vikerkaarekangelase kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Kandidaate on
tunnustamiseks võimalik esitada üheksas kategoorias. Kandidaadiks võib esitada
nii inimesi, kollektiive kui organisatsioone, kes on möödunud kalendriaasta jooksul
LGBT+ inimesi toetavate ning LGBT+ inimeste elu edendavate sõnade ja tegudega
silma paistnud.



Vikerkaarekangelase kategooriad

● Akadeemiline ja teadustegevus
● Äri ja ettevõtlus
● Eetika, moraal ja religioon
● Haridus ja noorsootöö
● Kultuur
● Meedia, kampaania, teavitustöö
● Poliitika, seadusloome, valitsus
● Vaimne tervis, meditsiin
● Oma hääl ehk kogukond iseendast. Sellesse kategooriasse saab esitada

kandidaate, kes on eraisikuna avalikult jaganud enda isiklikku lugu

Vastavalt esitatud kandidaatide kirjeldustele on võimalik anda auhinda ka elutöö
eest, kui see on põhjendatud ja komisjon vastava otsuse teeb. Elutöö auhinda ei
pea andma igal aastal.

Vikerkaarekangelaste valimine

Vikerkaarekangelased valib komisjon, millesse kuuluvad ühingu töötajad ja üks
eelmise aasta vikerkaarekangelane. Komisjon teeb otsuse ühise arutelu ja
hääletuse järel.

Kandidaatide hindamisel arvestab komisjon kandidaatide esitajate põhjendusi
ning komisjoni liikmete endi teadmisi kandidaatide sõnadest ja tegudest.
Vajadusel võtab komisjon ühendust kandidaadi esitajaga või otsib kandidaadi
kohta lisainfot.

Komisjon valib igas kategoorias ühe vikerkaarekangelase. Komisjonil on õigus jätta
mõnes kategoorias tunnustus andmata.


