
 

 
HEA TAHTE MEMORANDUM 

Eesti kestliku arengu heaks tegutsevate organisatsioonide koostööst 
 

 
  
Kestlik (ka säästev, jätkusuutlik) areng tähendab tasakaalu leidmist inimestele heaolu          

loomise ja planeedi piiratud ressursside vahel. Maailma, sh Eesti elatustase on viimastel            

aastakümnetel hüppeliselt kasvanud, kuid majandusliku eduga käib täna kaasas kahju          

keskkonnale ning ebavõrdsuse kasv. 2015. aasta septembris lepiti ÜRO-s globaalselt kokku           

kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals - SDG) eesmärgiga lõpetada          

ebavõrdsus, kaitsta keskkonda ja tagada heaolu kõigile. Et kõik, mida me edaspidi teeme, ei              

teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju. Kestliku arengu eesmärgid            

kehtivad kõikide riikide erinevatele tasanditele: valitsustele, ettevõtjatele, vabaühendustele,        

haridusasutustele ja kodanikele. 

 

Meie kodanikud, erasektor ja riik omavad sisulisi teadmisi, mõju ühiskonnale ja           

looduskeskkonnale ning on huvitatud jätkusuutlikust ja heast valitsemismudelist. Et         

teadmised kestlikust arengust jõuaks tegijateni, tegijate vajadused otsustajateni ning         

viimased võtaks vastu ühiskonnale terviklikult kasulikke otsuseid, tuleb kõikide osalistega          

istuda ühe laua taga. Koalitsioon kestliku arengu heaks ühendab kestlikust arengust           

hoolivaid organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid kõikidest sektoritest, et üheskoos mõjutada          

ja kujundada poliitilisi, ühiskondlikke või isiklikke otsuseid nii, et need toetuksid kestlikkuse            

printsiipidele. Ühiskondlikult oluliste otsuste aluseks olgu alati kaasav ja avatud arutelu           

avaliku-, erasektori ja vabakonna vahel. Vaid kokkulepe meie vajadustest, võimalustest ja           

tulevikupildist loob eeldused kestliku arengu eesmärkideni jõudmiseks. Koalitsioon kestliku         

arengu heaks pakub võimaluse tulla ühise laua taha kõigil, kes peavad kestlikku arengut             

oluliseks, kel on sel teemal visioon ja kes lähtuvad sellest oma tegevustes. 
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ÜHISED EESMÄRGID 

 

Meie, koalitsiooni liikmed, oleme kõik omal moel seotud maailma ja/või Eesti kestliku arengu             

eesmärkidega kas isiklikul, kogukondlikul, professionaalsel, ühiskondlikul või poliitilisel        

tasandil. Meie huvi on, et Eestis valitsetaks, toodetaks ja tarbitaks kestlikkuse põhimõtete            

alusel ning et Eesti oleks tõeliselt kaasav, hooliv ja edukas riik.  

 

Meie ühised eesmärgid on: 

● Tõsta avalikkuse ja iseenda teadlikkust maailma kestlikust arengust ja         

arengueesmärkidest. Kaasamisplatvormina avame veebiportaali, mille eesmärk on       

tõsta ühiskonna teadlikkust kestlikust arengust ja kestliku arengu eesmärkidest,         

edastada infot Eesti arengutest, kampaaniatest, koolitustest kestliku arengu        

valdkonnas, koondada Eesti tegijaid ning anda juhtnööre, kuidas igaüks saab          

panustada. Toome Eestisse eksperte laiast maailmast, jagame teavet, genereerime         

koos uusi häid ideid kestlikuma ühiskonna saavutamiseks. 

● Anda teadmiste- või teaduspõhist sisendit paremate poliitikate kujundamisse.        

Soovime, et kõik riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud arendustegevused oleks         

kooskõlas kestlikkuse põhimõtetega. 

● Panustada Eesti arenguseiresse uuringute, statistika, analüüside jms näol selleks, et          

olla kursis, kuidas Eesti inim-, majandus- ja looduskeskkonnal läheb. Lisaks on Eestil            

kohustus jälgida, kuidas mõjutavad tema poliitilised otsused inimesi üle kogu          

maailma ja kindlustada, et kohalikud otsused ei kahjustaks arengueesmärkide         

saavutamist mujal.  

● Teha võimalusel omavahel koostööd, sest ühine seljatagune on kindlam ja hääl           

kõlavam. 

 

 KOHUSTUSED 

 

Memorandumi osalised, lähtudes oma heast tahtest, kohustuvad 

● andma endast teada läbi kaasamisplatvormi, edastades oma tegevuste kohta infot, 

mis võib huvitada avalikkust või koalitsiooni liikmeid; 

● osalema võimaluste ja soovide piires erinevates koalitsiooni tegevustes, et jõuda 

ühiste eesmärkide saavutamiseni. 
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