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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang
2018. aastal jätkas Arengukoostöö Ümarlaud oma põhikirjaliste tegevustega, organisatsiooni
eesmärgiks on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse
teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. Alates kestliku
arengu eesmärkide vastu võtmisest 2015. aastal on AKÜ oma tegevust mõtestanud ka
laiemalt – klassikalise arengukoostöö kõrval töötame kolme eesmärgi nimel: puhas
keskkond, mille saame enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest ja
majandus, millest võidavad kõik.
AKÜ tegutses 2018. aastal oma kolmel peamisel tegevussuunal: huvikaitsetöö, avalik
teavitus ja liikmetöö. Samas klassikaliste tegevuste ja koostööpartnerite kõrval laiendas
organisatsioon oma tegevuste ja fookusteemade skaalat eesmärgiga leida suuremat kõlapinda
ja saavutada suuremat mõju selleks, et Eesti ja eesti inimesed aitaksid kaasa kestliku arengu
eesmärkide saavutamisse ka globaalsel tasandil. Uute arengutena saab välja tuua järgmised
suunad: lõime 2018. aasta kevadel Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks, mis laiendab AKÜ
võrgustikku kaugemale klassikalistest arengukoostöö projektidega tegutsejatest. Tihendasime
koostöösuhteid Keskkonnaministeeriumi ja Riigikantseleiga viimaks edasi kestliku arenguga
seotud poliitikate sidususe temaatikat. Alustasime teadlikumat tegevust kohalike
omavalitsuste tasandil võimestamaks kohalikke kogukondi hoidmaks tasakaalustatud
kestlikku arengut fookuses ka oma kodukohas. Kompame kestliku arengu teemadega
tegelevate koolituste korraldamise võimalikkust ja mõistlikkust. Selle kõrval jätkasime tööd
rahvusvahelisel tasandil osaledes aktiivselt CONCORDi töögruppides ja kuuludes
CONCORDi juhatusse ning osaledes erinevatel KAEde ja PCSD teemadega tegelevatel
üritustel, mis korraldatud nt OECD, ESDNi või Swedish Institute’i egiidi all. 2018. aastasse
jäi AKÜ tagasi tõmbumine GLEN võrgustikust, kuna programmi investeeritav töömaht ei
tasunud AKÜ kui organisatsiooni jaoks ennast ära.
AKÜ hinnang 2018. aastale tegevussuundade lõikes:
Tegevussuund A, AKÜ juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng. AKÜ andis 2018.
aastal tööd kokku 7 inimesele. Toimusid korrapärased meeskonnapäevad ja –koolitused.
Organisatsiooni juhiti tulemustele orienteeritult. Tagatud on organisatsiooni finantsvõimekus.
AKÜ on osa mitmetest võrgustikest nii Eestis kui välismaal. Liikmeskond oli kaasatud AKÜ

tegevuste planeerimisse ja seisukohavõttude kujundamisse. Suurima erinevusena planeeritust
võib välja tuua aasta jooksul tekkinud vajaduse rahastada AKÜ kommunikatsioonijuhi
ametikohta osaliselt tegevustoetuse eelarvest. Samas see ei toonud kaasa eelarve suurenemist.
Tegevussuund B, avalikkuse teavitamine. Jätkasime läbivalt väärtustel põhineva raamistiku
kasutamist teavitustöös hoidmaks oma sõnumid ühtsemad. Jätkasime ka igapäevaste
kommunikatsioonitegevustega nagu sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamine, uudiskirja välja
saatmine (pea 1000 inimesele) ning erinevate kestliku arengu ja arengukoostööga seotud
teemade tõstatamine nii trükimeedias, raadios kui teles, infomaterjalide koostamine ja
tõlkimine. Pöörasime rohkem tähelepanu otsekontaktide loomisele ning seeläbi
kaasamõtlejate ja infoväljas olijate võrgustiku suurendamisele – korraldasime töötubasid ja
seminare, viisime läbi koolitusi, kogusime positiivseid lugusid KAEdest Eestis. Märgilineon
see, et AKÜ roll on valdkondliku ekspertorganisatsioonina aina tugevnemas, ajakirjanikud
pöörduvad üha rohkem meie poole kommentaaride ja arvamuste saamiseks.
Tegevussuund C, liikmetöö. AKÜl oli 2018. aastal 33 liikmesorganisatsiooni, ent lisaks
asutasime Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks, mis koondab tänaseks üle 20 globaalsest
kestlikust arengust huvitatud suurema ja väiksema organisatsiooni. Korraldasime liikmetele
ühe spetsiifilise koolituse (kirjalik argumenteerimine), toimus üldkoosolek, lisaks kaasasime
liikmeid erinevate ürituste raames.
Tegevussuund D, huvikaitse. AKÜ võtab osa Välisministeeriumi arengukoostöö komisjoni
tööst, lisaks juhtis AKÜ 2018. aastal Säästva Arengu Komisjoni tööd. Huvikaitsetöö
fookusteemaks 2018. aastal oli kindlasti kestliku arenguga seotud poliitikavaldkondade
sidusus (PCSD), mille raames keskendusime ka Eesti põlevkivi kaevandamise temaatikale.
Arengukoostöö vallas tegelesime mõju hindamise küsimusega ning panustasime uue
välispoliitika arengukava koostamisse. AKÜ võtti aktiivselt osa ka starteegia „Eesti 2035“
koostamiseks kokku kutsutud aruteludest.
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