
 

 

Riigikogu valimised 2019 - Kuidas jõuame kestliku arenguni? 

 

1. 2015. aastal võttis Eesti koos teiste ÜRO riikidega vastu kestliku arengu eesmärgid, 

mis katavad majanduslike, sotsiaalseid, keskondlikke ja hea valitsemistavaga seotud 

teemasid nii Eestis kui maailmas.  

Millised peaksid teie arvates olema kõige tähtsamad teemad, millega peaks 

tegelema, et kestliku arengu eesmärkideni jõuda? 

 

2. Tähtis osa kestlikust arengust on poliitikate sidusus. See tähendab, et riiklikud ja EL 

poliitikad, millel on mõju üleilmsele kestlikule arengule, peavad olema omavahel 

kooskõlas ja nende mõju ei tohi olla negatiivne. Näiteks, Eesti investeerib 

kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, kuid samal ajal rajame uusi põlevkivi 

elektrijaamu. EL võttis vastu otsuse, et kütuses peab olema bio-komponent, mis 

hoiab meie õhu puhtana, kuid samal ajal põhjustab see troopiliste metsade maha 

võtmist ja maade hõivamist biokütuse valmistamiseks mõeldud kultuuride 

kasvatamiseks.  

Poliitikate sidususe eeldus on poliitiline tahe ja koostöö sektorite vahel, sealhulgas ka 

adekvaatne monitoorimine. Kuidas saab Riigikogu teie hinnangul poliitikate sidususe 

edendamisele kaasa aidata? 

  

3. Eesti on arenguabi andnud aastast 1998, selle aja jooksul oleme toetanud riigi- ja 

inimarengut mitmel pool nii naabruskonnas kui ka kaugemal Aasias ja Aafrikas.  

2017 seisuga on Eesti ametliku arenguabi tase 0.17% RKT-st. Oleme andnud 

lubaduse jõuda 2030. aastaks arenguabi tasemeni 0.33% RKT-st.  

Mis teie arvate, kas ja kuidas me selleni jõuame? 

 

4. Milliste teemadega peaks Eesti arengukoostöö tegelema? Valige järgnevatest: 

kliimamuutuste vastane võitlus, haridus, tervishoid, digitaalsus arengukoostöös, 

ettevõtluse edendamine, korruptsioonivastane võitlus. Kui teile olulist teemat ei ole 

nimekirjas, siis lisage. Palun põhjendage valikut. 

  

5. Inimväärne töö ning inimlik elustandard arenguriikides pakuvad kõneainet kogu 

maailmas, sealhulgas ka arenguriikides kaupu tootvates EL’i riikides.  

Kas ja kuidas saaks Eesti kaasa aidata inim- ja tööõiguste kaitsmisele ja töötajate 

olukorra parandamisele arenguriikides?  

  

6. Praegune tarbimine ületab mitmekordselt meie planeedi suutlikkuse ressursse 

taastoota.  

Kuidas saaks riik vähendada enda jalajälge ja toetada Eesti inimeste jalajälje 

vähendamist? 

 

7. Kliimamuutused on järjest süvenev üleilmne probleem. Hiljutine analüüs 

rahvusvaheliselt kliimapaneelilt (IPCC) kutsub üles veelgi ambitsioonikamale 

tegevuskavale, et temperatuuri tõus peatada 1.5 kraadi juures.  

Millised sammud peaks kliimamuutustega võitlemiseks ette võtma Eesti? 

http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/


 

  

8. Demokraatia ning kodanikuühiskonna vabadus on nii Euroopas kui Ameerika 

Ühendriikides saanud tagasilöögi nii kaasamise kui rahastuse osas.  

Milliseid samme võtaksite ette, et see situatsioon Eestis aset ei leiaks ja kõik 

kodanikud, kogukonnad ning huvigrupid saaksid aktiivselt neid puudutavatel 

teemadel kaasa rääkida ja oma tööd jätkata? 

 

 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud töötab kolme eesmärgi nimel: puhas keskkond, mille saame 

enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest ja majandus, millest 

võidavad kõik. Esindame 33 Eesti vabaühendust, kes tegutsevad nende eesmärkide nimel 

kogu maailmas. 
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