
 
 
Lugupeetud välisminister Urmas Reinsalu,  
Kirjutan seoses tänase Välisasjade nõukogu istungiga, et esitada Arengukoostöö Ümarlaua ja 
CONCORD Europe soovitused reageerimaks COVID-19 pandeemiale arengukoostöös.  
 
Koroonaviirus ei tunne riigipiire. Euroopa Liit peaks juhinduma kõigis oma tegevustes solidaarsuse 
põhimõtetest.  Euroopa Liit ja arengukoostöö rahastajad ei tohiks unustada oma pühendumist 
partnerriikide arengu toetamisele, olles jätkuvalt kooskõlas kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kliimakokkuleppega. Vaid nii võime näha õitsevat, õiglast ja kestlikut arengut inimkonna ja planeedi 
jaoks. Majanduse, keskkonna ja kogukondade vastupanuvõime tugevdamine peaks olema Euroopa 
Liidu arengukoostöö peamine lühiajaline, keskmine ja pika-ajaline roll.  
Seetõttu soovitame Teil:  
 
 

 Keskenduda haavatavatele kogukondadele ja riikidele läbi ühtse ja põhjaliku EL 
tegutsemiskava, mis adresseeriks viiruse pikaaegset mõju kogukondade tervislikule, 
sotsiaalsele ja majanduslikule käekäigule.  

 Toetada partnerriikide pingutusi tugevdamaks oma tervishoiusüsteemi nii lühiajalises, 
keskmises kui pikaajalises plaanis, võttes lõpp-eesmärgiks kõigile kättesaadava 
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse kaitse, mis jõuab ka nendeni, kes seda kõige enam vajavad.  

 Teha kindlaks, et naised ja tüdrukud on tegutsemiskava keskmes. 69% maailma 
tervishoiusüsteemide ametikohtadest täidavad naised. Naiste ja tüdrukute soolised rollid nii 
ühiskonnas kui kodudes, kaasa arvatud haigete pereliikmete põetamine, tõstavad nende 
tõenäosust viirusega nakatuda ja peavad seetõttu olema asjakohaselt kaitstud ja hinnatud.  

 Tagada naistele ja tüdrukutele kaitse soolise vägivalla ja koduvägivalla vastu, mis viirusega 
seotud liikumispiirangute tagajärjel väga tõenäoliselt naisi tavapärasest enam ohustab.    

 Keskenduda toidujulgeoleku tugevdamisele. Kohalikud turud, mis pakuvad enamiku 
arenguriikide toidust, saavad paratamatult viiruse mõjusid tundma ja väiketalunikud kaotavad 
juba praegu oma toodangu edasimüüjaid.    

 Prioriseerida kohalike MTÜ-de toetamist, millel on kogukonnatasandil laialdane ulatus ja mis 
töötavad kõige marginaliseeritumate ja kõrvale jäetumate gruppidega, sealhulgas ka naiste 
võrgustikega.  

 Nende meetmete elluviimiseks kaardistada vastavad vahendid liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu tasandil, võttes arvesse, et praeguste arengukoostöö vahendite ümber suunamine ei ole 
piisav ja võib omada kahjulikku mõju.  

 Töötada välja pikaajaline süsteemne lähenemine, liikumaks edasi sümptomaatilise 
kriisiplaani juurest inimesi tähtsustava pikaajalise lähenemiseni; toetades leibkondasid, väike-
ettevõtteid ja inimeste vastupidavust kriisisituatsioonides.  

 Ühildada poliitilised- ja toetusmeetmed kliimaeesmärkidega. Näeme nii võimalust kui 
vajadust adresseerida üheaegselt nii kliimamuutusi, keskkonnakahju, ebavõrdsust kui 
vastupidavust. Toetades partnerriike kriisist väljumise plaanides, peaks Euroopa Liit võtma 
sidusa ja integreeritud seisukoha saavutamaks rohelise, õiglase ja kestliku taastumisprotsessi.  

 Üksmeelselt rõhutada Rahvusvahelisele Valuutafondile ja Maailmapangale kuivõrd vältimatult 
oluline on tühistada  kõikide abivajavate riikide riigivõla põhisummade, intresside ja 
teenustasude maksetähtajad käesoleval aastal.   

Manusena lisasin CONCORD Euroopa detailsed soovitused Euroopa Liidule globaalse COVID-19 kriisi 
adresseerimiseks.  
Loodame, et võtate arutelus arvesse meie soovitusi ja ootame huviga Euroopa Liidu otsuseid.   
 


