
Lugupeetud välisminister Hr Urmas Reinsalu,  

Lugupeetud Välismajanduspoliitika ja Arengukoostöö osakonna peadirektor Hr Jüri 

Seilenthal,  

 

Kirjutame teile arengukoostöö valdkonnas tegevate organisatsioonide nimel seoses 

arengukoostöö korraldusega käesoleva kriisi ajal.  

 

Mõistame, et pandeemia-puhangust tingituna on paljudel valdkondadel vajalik oma tegevused 

ja ressursid re-prioriseerida. COVID-19 haigusest tingitud kahjud partnerriikide tervishoiule 

ja majandusele vajavad kohest reageerimist ning meil on hea meel, et Välisministeerium on 

näidanud üles operatiivsust ja selget tahet pandeemiast tingitud negatiivseid mõjusid 

leevendada.  

Hindame kõrgelt Välisministeeriumi otsust ka eriolukorra valguses arengukoostöö rahastust 

stabiilsena hoida. Mõistame vajadust suunata rahastust COVID-19 leevendusustegevustesse 

arengukoostöös.  

 

Peame ka kriisiolukorras oluliseks otsustusprotsesside läbipaistvust ja efektiivset suhtlust 

ministeeriumi ning asjakohaste projektipartnerite vahel. Arengukoostöö toimib vastastikuse 

usalduse ja kommunikatsiooni alusel ning loodame, et see jätkub nii ka edaspidi.  

Sellest tulenevalt esitame teile arengukoostöö organisatsioonide poolt kokku pandud 

soovitused kriisiajal ja selle järgselt arengukoostöö jätkamiseks.  

 

 Arengukoostööd tegevad organisatsioonid ootavad arengukoostöö rahastuse 

jätkumist ja suurenemist, sest partnerriikidel on varasemast veelgi kriitilisem 

vajadus stabiilse ja efektiivse koostöö järele. Näiteks Lätis on eriolukorras vastu 

võetud otsuse põhjal konkurentsipõhiste arengukoostöö projektide eelarvemaht 

kahekordistatud, et partnerriikide vajadustele efektiivsemalt reageerida. Soovitame 

usaldusliku koostöö hoidmiseks jätkata avatud voorude korraldamisega ning 

suurendada nii nende toimumissagedust kui mahtu.  

 

 Uute COVID-19 fookusega taotlusvoorude plaanimisel soovitame juba vooru 

planeerimisprotsessis kaasata Arengukoostöö Ümarlaua ja arengukoostööd 

tegevate organisatsioonide sisendit partnerriikide vajaduste osas. Arengukoostöö 

organisatsioonidel on realistlik ülevaade partnerriikide vajadustest, mida nad on hea 



meelega valmis ka Välisministeeriumiga jagama. Efektiivse ja mõjusa arengukoostöö 

jaoks on partnerriikide sisend võtmetähtsusega.  

 

 Palume võimalusel aegsasti kommunikeerida nii tulevaste voorude mahtusid kui 

ajakava arengukoostöö organisatsioonidega. Selge ettekujutus tulevastest 

voorudest, nende prioriteetidest, mahtudest ja ajakavast aitaks organisatsioonidel leida 

võimalusi reageerimaks partnerriikide ja kogukondade kriisist tingitud vajadustele 

veelgi mõjusamalt.  

 

 Eelmisel nädalal selgus, et arengukoostöö rahastuse näitaja oli 2019. aastal Eestis 

0,13% SKT-st, langedes 0,03% võrra. Eesti on võtnud eesmärgiks jõuda 2030. aastaks 

0,33% tasemele. Kutsume Välisministeeriumit üles eesmärki endiselt 

prioriseerima ja rahastust süstemaatiliselt suurendama.  

 

Loodame ka edaspidi läbipaistvale ja teineteisega arvestavale koostööle Välisministeeriumi ja 

arengukoostöö organisatsioonide vahel. Usume, et valdkonna jätkuv ja usaldusväärne rahastus 

on kriisiolukorras veelgi olulisem kui varem.  

 

Lugupidamisega, 

Arengukoostöö organisatsioonide nimel 

Arengukoostöö Ümarlaud  

 


