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Ülevaade AKÜ tegevussuundadest
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis esindab
arengukoostöö, maailmahariduse või kestliku arengu vallas Eestis või arengukoostöö
sihtriikides tegutsevaid Eesti vabaühendusi. Organisatsiooni eesmärgiks on arengukoostöö
poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö
eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. Alates globaalsete kestliku arengu eesmärkide
vastu võtmisest 2015. aastal töötab AKÜ klassikalise arengukoostöö kõrval kestliku arengu
edendamisega nii organisatsioonide kui tavaelanikkonna seas, samuti nügib AKÜ
poliitikakujundajaid poliitikate sidustamisel kestliku arengu printsiipidega.

Arengukoostöö Ümarlaua kolm mõju-ambitsioonidega töösuunda:

1) Huvikaitseorganisatsioonina püüame tõhustada ja edendada arengukoostöö ja globaalse
kestliku arenguga seotud poliitikaid ning soodustada vabakonna ja poliitikakujundajate vahelist
koostööd nii Eestis kui ka läbi rahvusvaheliste võrgustike ka Euroopa tasandite.
2) Katus-organisatsioonina panustame Eesti arengukoostöö, maailmahariduse ja kestliku
arengu teemadega tegelevate organisatsioonide võrgustiku tugevdamisse ja ühenduste
võimekuse tõstmisesse. 2020. aasta 31. detsembri seisuga oli AKÜ-l 34 liikmesorganisatsiooni
ning liikmete nimekiri on ära toodud aruande lõpus.
3) Avalike teavitustegevustega püüame järjepidevalt tõsta teadlikkust arengukoostöö
eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest, samuti kestlikust globaalsest arengust ning
indiviidi, kogukonna ja riigi rollidest globaalsete kestliku arengu eesmärkidesse panustamisel.

2020. aastal, mis oli tänu Covid-19 pandeemiale tavapärasest mõnevõrra erinev, tegi
organisatsioon edusamme kõigis kolmes valdkonnas. Kuid kõige tulemuslikumad olid
pingutused just huvikaitse suunal, kus kiiresti muutunud keskkonnas (nt riikliku rahastuse
osaline külmutamine, arengukoostöö prioriteetide muutumine jm) suutsime koos liikmete ja
avaliku sektori partneritega reageerida arengukoostööd puudutavatele arengutele kiiresti ja
tulemuslikult. Samasse aastasse jäi lisaks pandeemiale ka Valgevene kriis, mis tõi lisatööd ja
-väljakutseid nii AKÜ büroole kui ka liikmeskonnale.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2020. aasta oli keeruline ja täis väljakutseid, kuid AKÜ võttis
nendele reageerimist pigem võimaluste kui ohuna, mis tõi kaasa mitmeid positiivse mõjuga
tulemusi.



AKÜ huvikaitse 2020
Aasta 2020 oli AKÜ-le eelkõige huvikaitse-aasta. Reisida ei saanud, konverentse ei toimunud –
mis muud kui tegelesime oma põhitööga ehk arengukoostöö ja kestliku arengu edendamisega
riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Covid-19 lõi eriti rammusa pinnase kastist välja mõtlemiseks ja
tegevusteks, sest ülemaailmne pandeemia muutis arengukoostöö planeerimist ja läbiviimist nii
siinpool kui sealpool riigi- või liidupiire. Aasta jooksul kogesime mitmeidki tipphetki nii huvikaitse-
kui teavitustöös, nii Eestis kui mujal.

Huvikaitse olulisemad saavutused riiklikul tasandil
Eelmine aasta oli Eesti-sisese huvikaitse-töö mõttes tavapärasest heitlikum. AKÜ ja
liikmesorganisatsioonid olid paratamatult tugevalt mõjutatud nii üleilmsest eriolukorrast kui ka
rahvusvahelistest ja siseriiklikest poliitilistest väljakutsetest. AKÜ lülitus automaatselt
kriisijuhtimisele, mistõttu tegime ja saavutasime märkimisväärselt palju.

Olulisemad tulemused ja suurim positiivne mõju:

Kevadise eriolukorra ajal tuli suure üllatusena arengukoostöö valdkondlike taotlusvoorude
ootamatu tühistamine vahetult enne tähtaega. Pöördusime koos oma
liikmesorganisatsioonidega Välisministeeriumi poole ja palusime selgemat kommunikatsiooni
arengukoostöö taotlusvoorude disainimises ning jätkuvat ja stabiilset rahastust oma
partnerriikide toetamiseks. Jätkasime taotlusvoorude tähtsuse toonitamist terve aasta vältel,
mille tulemusena ministeerium jätkas tavapäraste voorudega 2021. aasta alguses, keset
jätkuvat tervishoiu- ja majanduslikku kriisi.

Suve hakul saatsime ministeeriumile põhjalikuma pöördumise, milles esitasime soovitusi
tulevaste taotlusvoorude disainimiseks ja käimasolevate arengukoostöö projektide
tingimuste kohandamiseks vastavalt koroonakriisist tingitud väljakutsetele. Nii taotlusvoorude
kui arengukoostöö korralduse osas jäime ministeeriumile regulaarselt sisendit pakkuma kogu
ülejäänud aastaks. Pöördumine pälvis ka ministeeriumis keskmisest suurema tähelepanu,
mistõttu toimus eraldi kohtumine AKÜ, ministri ja arengukoostöö büroo vahel ning millest kaks
kolmandikku lubati fikseerida tulevases arengu- ja humanitaarabi andmiste tingimuste ja
korra määruses.

Seoses poliitiliste ja ühiskondlike sündmustega Valgevenes otsustas Eesti riik avada
arengukoostöö taotlusvooru Valgevene vabakonna ja kodanike toetamiseks. AKÜ edastas
ministeeriumile oma liikmete ning Valgevene Eesti diasporaa esindaja strateegilise sisendi
taotlusvooru disainiks, pakkudes välja kahetasandilise lähenemise, et võimaldada nii ASAP ehk
kriisile reageerivad projekte kui ka pikema perspektiiviga ideed (demokraatia pidev
arendamine). Riilik toetustegevus Valgevene suunal tugineski enamjaolt AKÜ-poolsetele
soovitustele.

https://drive.google.com/file/d/1H_h8K1XLmXC5bJBWsG7NhEFQn43X_zMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgdFytvOPpnmMdawQVEkr46jD-TuJ34l/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AMA8DAYPETvi-I7FFzsVF9Ghc-awIGYTgA4vFA0DohA/edit?usp=sharing
https://vm.ee/et/uudised/valisministeerium-toetab-erakorralise-programmiga-arengukoostoo-projekte-valgevenes-500-000


Osalesime koos liikmetega aktiivselt riikliku Aafrika strateegia loomisprotsessis, toonitades
arengukoostöö ja kestliku arengu printsiipide olulisust ja erinevust Eesti riigi huvide ja
äridiplomaatia kõrval. Riiklik regioonistrateegia, mida esitleti 2021. aasta alguses, on suuresti
ehitatud üles kestliku arengu põhimõtetel ning sisaldab palju arengukoostöö valdkonna jaoks
positiivseid aspekte. Seega näeme strateegiat hästi õnnestunud raamdokumendina, mis
teeb heas mõttes silmad ette ka Euroopa Liidu ühisele loodavale Aafrika strateegiale.

Peale aastatepikkust AKÜ maailmahariduse töörühma liikmete poolset nügimist alustati
maailmahaduse riikliku platvormi loomisega. Platvormi loomisele andis tõuke GENE
võrgustiku poolt aasta alguses lanseeritud eksperthinnangu raport, kus riiklikult ühise visiooni ja
nägemuse tekitamine oli võrgustiku üheks konkreetseks soovituseks. AKÜ panustas raporti
koostamise protsessis ekspertgrupi liikmena. Maailmahariduse platvormi loomisprotsessis võttis
juhtrolli Välisministeerium.

Jooksvad huvikaitse tegevused ja tulemused Eestis

Viisime läbi kaks avalikku arvamusküsitlust arengukoostöö ning maailmahariduse, kliima ja
solidaarsuse teemadel. Küsitluste raportid valmisid nii huvikaitse- kui ka laiema
kommunikatsiooni eesmärkidel. Tegevjuht Agne Kuimet kirjutas uuringute põhjal arvamuslood
nii Delfisse kui ka ERR-i. Vaatamata maailma raputanud COVID-19 kriisile ja majanduslikule
ebastabiilsusele olid Eesti elanike suhtumised ja hoiakud arengukoostöö rahastuse ning
tegevussuundade puhul pigem positiivsed, eriti paistis silma poolehoid idapartnerluse riikidele
ning kliima-investeeringutele. Küll aga hindavad Eesti elanikud oma teadmisi arengukoostööst
ning maailmaharidusest ja selle komponentidest pigem tagasihoidlikuks.

https://vm.ee/et/eesti-aafrika-strateegia
https://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2020/06/ARENGUKOOST%C3%96%C3%96-raport.pdf
https://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2020/09/AKU_haridusraport_ver3.pdf
https://epl.delfi.ee/artikkel/90253827/agne-kuimet-nii-hea-ullatus-just-rahvuskonservatiivid-paistavad-silma-naabrite-helde-aitajana?
https://www.err.ee/1136838/agne-kuimet-mis-on-maailma-kodaniku-haridus
https://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2020/06/ARENGUKOOST%C3%96%C3%96-raport.pdf


Osalesime jooksvalt riigisektori partnerite komisjonides, esindades vabakonna vaadet ning
liikmeskonna ekspertiisi. Välisministeeriumi Arengukoostöö Komisjoni töös aitasime 2020.
aastal hinnata arengukoostöö projekte erinevate sihtriikide suunal ning Riigikantselei
koordineeritud Säästva Arengu Komisjonis andsime sisendit ÜRO vabatahtliku raporti
loomisse ja indikaatorite seadmisesse ning esinedes kohtumisel Soome Säästva Arengu
Komisjonil teemal sektoriteülene koostöö KAEde (kestliku arengu eesmärkide) saavutamiseks.

Olulisemad tulemused Euroopa Liidu tasandi huvikaitses

Jätkasime ja isegi tihendasime koostööd rahvusvahelise arengukoostöö võrgustikuga
CONCORD, osaledes kestliku arengu rahastuse töösuunal nii mõju hindamise kui poliitikaloome
töögrupis ning panustasime poliitikate sidususe töösuunal nii huvikaitse planeerimisrühmas,
rändepakti töörühmas kui ka töösuuna juhtgrupis. Olime esindatud ka maailmahariduse
töögrupis. Tööd oli palju, kui saime sellest ka olulist väärtust AKÜ kompetentside arendamise ja
võrgustiku tugevdamise jaoks.

Toimus tihe koostöö kriisi maandamisel ja toetusmeetmete disainimisel. Kevadise
eriolukorra ajal nägime segadust arengukoostöö korraldamisel nii Eestis kui Euroopas. Just siis
sai selgeks ka võrgustiku tõeline väärtus, kui saime jagada üksteisega kohaliku tasandi
huvikaitsetegevusi ja neist šnitti võtta. Näiteks saime meie välisministeeriumile pakkuda arvukalt
efektiivseid leevendusmeetmeid, tuginedes Norra, Rootsi ja Slovakkia kolleegide
huvikaitsetulemustele.

Kohtusime ka tähtsate inimestega. Poliitikate sidususe juhtgrupiga kohtusime Euroopa
Parlamendi saadiku ja poliitikate sidususe raportöör Hildegard Bentelega. Tegu oli olulise
huvikaitsekohtumisega, suurendamaks CONCORDi ja arengukoostöö organisatsioonide
koostööd Euroopa Parlamendiga. CONCORDi üldkogu raames kohtusime EL-i rahvusvahelise
koostöö voliniku Jutta Urpilaisega, et tagasisidestada Euroopa Komisjoni strateegilist plaani
liikuda klassikaliselt arengukoostööst laiema rahvusvahelisele partnerlusele. Nimelt oli EL-il
plaan mõiste „arengukoostöö” asendada terminiga „rahvusvaheline partnerlus. Toimus arutelu
selle üle, mida rahvusvaheline partnerlus peaks endaga kaasa tooma. Tõime arutelule kriitilise
perspektiivi ja esitasime omapoolsed ohukohad.

Möödunud aasta teises pooles esitles Euroopa Komisjon uue rändepakti ettepanekut ja
algasid selle-alased läbirääkimised nii liikmesriikides kui üle-Euroopalisel tasandil. Rändepakti
läbirääkimised on toonud kokku arvukalt vabaühendusi ja nende katuseorganisatsioone, kes
vabaühenduste osaluse ja inimõigustel põhinevate väärtuste nimel huvikaitset teevad. Nende

https://concordeurope.org/
https://drive.google.com/file/d/18w_d7xdL-ubF_fOw7jHMgK8UCzGYGvo_/view


hulgas on ka AKÜ ja mitmed liikmesorganisatsioonid.

Kõige muu kõrval jõudsime CONCORDiga koos anda välja mõned olulised trükised ja
infomaterjalid. Nendest kõige olulisem on kindlasti AidWatch 2020, mille loomisel AKÜ taaskord
kaasa lõi. Lisaks lõime ka poliitikate sidususe teejuhise, millest nii vabaühendused,
riigiametnikud kui muud sidusrühmad arengukoostöö edendamiseks juhinduda saavad.

Lisaks liitusime arvukate huvikaitse-pöördumistega kliimapoliitika ja arengukoostöö korralduse
kui kestliku arengu edendamise osas nii riiklikul kui ka üle-Euroopalisel tasandil. Pöördumised
sündisid koostöös nii meie liikmeskonna kui muude heade koostööpartneritega Eestis ja
Euroopas.

Rahvusvaheline huvikaitse maailmahariduses

Maailmahariduse valdkonnas jätkasime osalust rahvusvahelises huvikaitsevõrgustikus Bridge
47, kus toimetasime peamiselt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suunal nii
maailmahariduse valdkonna sisuliseks arendamiseks kui ka uute rahastusmehhanismide
loomiseks.

https://concordeurope.org/2020/10/28/aidwatch-2020-knock-on-effects-an-urgent-call-to-leave-no-one-behind/
https://concordeurope.org/resource/a-guide-to-pcsd/
https://concordeurope.org/2020/10/28/aidwatch-2020-knock-on-effects-an-urgent-call-to-leave-no-one-behind/
https://media.voog.com/0000/0037/1265/files/Inquiry-Letter-EC.pdf
http://bridge47.org/
http://bridge47.org/


Muu hulgas:

● Lõime “Envision 4.7” teejuhised poliitikakujundajatele EL-i ja riiklikul tasandil,
hõlmates soovitusi elukestva ja ümberkujundava õppe korraldamiseks, maailmahariduse
indikaatorite seadmiseks, kompetentside kaardistamiseks ja rahastuse planeerimiseks
ning sektorite-üleseks koostööks.

● Disainisime kogemuspõhised ja interdistsiplinaarsed Train the Trainer koolitused
Eeesmärgistatud partnersuhete ja Muutust loova maailmakodanikuhariduse teemal, mis
olid kättesaadavad ka Eesti maailmahariduse ekspertidele ja praktikutele. Koolitustel
osales ca 25 Eesti eksperti.

https://bridge47.org/resources/09/2020/envision-47-policy-papers
https://www.youtube.com/watch?v=8A3CsZjBpxI
https://bridge47.org/news/01/2021/join-our-upcoming-purposeful-partnerships-training-series
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/koolitus-umberkujundavast-maailmakodanikuharidusest/


Koalitsioon Kestliku Arengu Heaks
Jätkasime 2018. aastal loodud Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks juhtimisega. Koalitsioonis oli
2020. aasta lõpu seisuga 24 liiget. Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja
riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide raames ja/või nimel.
Võrgustiku eesmärk oli saada koostöö- ja infoplatvormiks, kus iga liige saaks aidata kaasa
kestlikuma maailma loomisele just talle sobival moel. Senised probleemkohad koalitsioonis olid
olnud lünklik ja ebapiisav rahastus, mittepädev juhtimine ning koalitsiooni tegevuse väike
ühiskondlik mõju, mistõttu alustas aasta teises pooles uus juht, kellega koos hakkasime
lahendama finants- ja teavitus-väljakutseid.

2020. aastal lõime põhjalikke väliskommunikatsiooni materjale, toimusid suured edasiminekud
kestliku arengu kaasamisplatvormi loomisel ja püsisime võrgustikuna tugevad hoolimata
muutlikkust aastast. Oli hea aasta, sest koalitsiooniga liitus kaks uut organisatsiooni – MTÜ GTL
Lab ja JCI Estonia. Alustasime potentsiaalselt suurt mõju omava teavitus- ja kaasamisplatvormi
loomisega.

● Suve algul valmisid lühivideod koalitsiooni liikmete Telia, Tallinna Ülikooli, Tallinna
Lennujaama, MTÜ Mondo ja Reet Ausiga, kus nad selgitasid enda tegevusi ja panust
kestlikusse arengusse. Videod on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks koalitsiooni
liikmete poolt oma ja ühistes kommunikatsioonitegevustes.

● Valmis inglisekeelne koalitsiooni liikmeid ja tegevusi tutvustav väljaanne “Building
Cross-Sectoral Cooperation: Estonian Coalition for Sustainable Development”, tänu
millele on nüüd välisriikides palju lihtsam koalitsiooni ja selle tegevusi tutvustada.

● Toimus koolitus KAEde edendamisest organisatsioonisiseselt, mida viisid läbi Tšehhi
PwC kestlikkuse eksperdid ja mille tulemusena valmis lihtsalt kasutatav juhend kestliku
arengu eesmärkide integreerimiseks oma organisatsiooni sisekommunikatsiooni.

https://www.terveilm.ee/leht/koalitsiooni-infomaterjalid/
https://www.terveilm.ee/leht/koalitsiooni-infomaterjalid/
https://drive.google.com/file/d/1jm5pYb7fkou6k_q6tvDOwX8aOQMcRhWl/view?usp=sharing


● Olulisim arendusena alustasime kestliku arengu eesmärkide kaasamisplatvormi
loomise tegevusi koostöös Riigikantselei, MTÜ GTL Lab-i ja teiste liikmetega, sh
moodustasime liikmete hulgas töörühma, toimus riigihange, kaasasime UX disaineri ja
valmistasime ette kaasamisprotsessi. Kestliku arengu info-ja kaasamisplatvorm
kesta.me valmib 2021. teises pooles, omades suurt mõju ühiskonna kõikides
sektorites ja kõikide sihtrühmade suunal.

● Toimus esmakohtumine ja aruteluring Läti ja Leedu kestliku arengu võrgustike
liikmetega, mille jooksul otsustati edaspidi kohtumisi eraldi teema- ja töörühmades
jätkata.

Meediatöö ja teavitustegevused

Kuna aasta alguses alustas tööd kommunikatsioonijuht, saime teha sisulist ja strateegilist
meedia- ja teavitustööd. Meie eesmärgiks oli meediategevuste sisulisem sidumine AKÜ
otseste prioriteetidega ning AKÜ kuvandi tugevdamine nii meedias kui selle abil
tava-elanikkonnas. Seega oli meediatöö AKÜ jaoks 2020. aastal prioriteetne.

Aprillikuud alustasime #Väärtvana kampaaniaga, et kutsuda inimesi üles keerulisel
karantiini-ajal suure shoppamise asemel otsima oma kodust väärt vanu asju ning nende lugu
jagama. Meie eesmärk oli koroona-piirangute ja üldise teadmatuse tõttu tekkinud ostu- ja
majandus-hüsteeria mahendamine läbi kestlikkust väärtustava sõnumi. Sotsiaalkampaaniaga
tuli kaasa üle 21 000 inimese, mis andis kinnituse teema ajakohasusest ja sõnumi mõjukusest.

Maikuu jooksul jõudis koostöös ETV2-ga keskkonnakuu eriprogrammi raames ekraanile
kaheksa väärt keskkonnateemalist filmi, millele eelnesid erinevate ekspertide kommentaarid nii
filmide teemadel kui ka selle kohta, kuidas need Eesti konteksti asetuvad. Filmide fookuses olid
kliimamuutused, liikide hävimine ja mitte-kestliku arengu tagajärjed meie kõigi eludele.
Oktoobris tõime aja koos ETV2ga vaatajateni inimõiguste kuu raames jõulised ja auhinnatud
dokumentaalid koos sissejuhatavate tutvustusklippidega asjatundjate sissejuhatused, mille eest
sel aastal hoolitsesime koos MTÜ Mondoga. Viljakas koostöö ETV2ga eesmärgiga tõsta
eestlaste teadlikkust globaalsetest probleemidest. vältas juba kolmandat aastat ja on jõudnud
üle 124 000 inimeseni.

Tartu Tudengipäevade raames oli Arengukoostöö Ümarlaud neli päeva Tartu Raekoja platsil
kestliku arengu seinaga tutvustamas linna- ja ilmarahvale, mis on kestliku arengu eesmärgid ja
mida juba tehakse Euroopas, et neid saavutada. Selle raames korraldati ka arutelu teemal,

https://www.terveilm.ee/vaartvana/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/vaata-koiki-keskkonnakuu-filmide-ekspertarvamusi/
https://www.terveilm.ee/leht/blogi/jarelvaadatav-vaata-koiki-inimoiguste-kuu-filmide-ekspertarvamusi/
https://tartu.postimees.ee/7070932/kuidas-kestliku-arengu-teemasid-paremini-inimesteni-viia


kuidas kestliku arengu eesmärke paremini meedias kajastada.

Praktilise teavitus-vahendina saime valmis oma arvamusküsitluse masina, millega on võimalik
teada saada suure hulga inimeste meelsust erinevatel teemadel. Esimene arvamusküsitlus
teemal ebavõrduse vähendamine meie ühiskonnas toimus Tallinna Ülikoolis, kus oma vastuse
jättis masinasse pea 2000 inimest. Tulevikus plaanib AKÜ masinat liigutada aina uutele
küsitlusmaadele.

Olulisemad meediaväljundid

Seoses kommunikatsioonijuhi olemasolule ja värskele tiimile tõusis märgatavalt AKÜ
meedia-võimekus, kuna oli olemas nii ressurss kui ekspertiis oma sõna levitamiseks. Aasta
lõpuks oli tihe meediasuhtluse tulemuseks AKÜ kui arvamusliidri maine tõus, millest andis
märku suurenenud meie poole pöördumine meediaväljaannete poolt.

● Veebruaris kirjutas AKÜ huvikaitse-ekspert Susanna Veevo Rohegeeniuses digist ja
prügist: kuidas olla internetis eekujuks ja kaitsta keskkonda samal ajal ja et sajad
eestlased on liitunud üleskutsega kinkida valentinipäeval aega, mitte prügi.

● Märtsis kirjutas Iti Aavik Päevalehes sellest et suudame maailma ootamatult välja
lülitada ja et sama võiksime teha kliima päästmiseks.

● Aprillis kutsusime Rohegeeniuses oma kestliku arengu kampaania raames üles näitama
oma vanu ja väärt asju, mis endiselt igapäevases kasutuses on, Postimees mõtiskles

https://bridge47.org/blog/12/2020/tallinn-university-ballot-box-suggests-readiness-address-inequality-liisa-puusepp
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/kuidas-olla-internetis-eekujuks-ja-kaitsta-keskkonda-samal-ajal/
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/sajad-eestlased-on-liitunud-uleskutsega-kinkida-valentinipaeval-aega-mitte-prugi/
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/sajad-eestlased-on-liitunud-uleskutsega-kinkida-valentinipaeval-aega-mitte-prugi/
https://epl.delfi.ee/artikkel/89303113/iti-aavik-toestasime-et-suudame-maailma-ootamatult-valja-lulitada-teeks-nuud-jargmisena-sama-kliima-paastmiseks?
https://epl.delfi.ee/artikkel/89303113/iti-aavik-toestasime-et-suudame-maailma-ootamatult-valja-lulitada-teeks-nuud-jargmisena-sama-kliima-paastmiseks?
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/terveilm-kutsub-ulesse-naitama-oma-vanu-ja-vaart-asju-mis-endiselt-igapaevases-kasutuses-on/
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/terveilm-kutsub-ulesse-naitama-oma-vanu-ja-vaart-asju-mis-endiselt-igapaevases-kasutuses-on/


aga Susanna Veevoseses riikliku Aafrika strateegia loomisega, kas Aafrika puhul on
tegemist kolooniate või koostööga. Tegevjuht Agne Kuimet aga leidis ERRis kestlikku
arengut ja poliitikate sidusust tutvustades, et Eesti ei saa oma ainult oma naba vaadata.

● Mais kritiseeris Susanna Veevo koroonakriisi ja eesti poliitliste arengute tõttu Eesti
Päevalehes demokraatiajärgset Euroopat.

● Juunis ledis Bioneer üles AKÜ arvamusküsitluse raporti ning jagas teadmist, et 85%
eestlastest oleksid valmis panustama arengukoostöösse. Uuringust kirjutas Eesti
Päevalehes intrigeerivalt ka Agne Kuimet avastusest, et just rahvuskonservatiivid
paistavad silma naabrite helde aitajana.

● Seoses Valgevene kriisiga küsis Susanna Veevo Eesti Päevalehes: Leedu on võtnud
Valgevene revolutsioonis Euroopa juhtrolli. Miks meie veel magame? Augustis tutvustas
Hea Kodanik Susannat kui tõelist  tulevikujuhti.

● Seoses sügisese avaliku arvamusküsitluse raporti avaldamisega kirjutas septembris
GoodNews, et 48% eestlastest toetab Euroopa Liidu ja Eesti suuremaid investeeringuid
kliimasoojenemise pidurdamisse. Ka Agne Kuimet kommenteeris uuringut ja selgitas,
mis asi ikkagi on maailma(kodaniku)haridus. Tartu tudengipäevadel kandis Tartu
Postimees üle diskussiooni Kuidas kestliku arengu teemasid paremini inimesteni viia?,
kus AKÜ poolt osales Agne Kuimet.

● Oktoobris kirjutas Susanna Veevo Eesti Päevalehes, et meediakünnise ületavad
võõravihast ajendatud kuriteod on ainult jäämäe tipp.

AKÜ büroo ja meeskond 2020
AKÜ büroo tegevuse eelduseks on jätkusuutlik rahastus ja tugev meeskond. Meeskonna vallas
oli 2020. aasta ametikohtade mõttes stabiilne, kuid inimeste mõttes toimus mõningaid liikumisi.
Kokku töötas AKÜ-s aasta jooksul 9 inimest. Tegevjuhi ja juhatuse liikmena jätkas eelmise aasta
lõpus ametisse valitud Agne Kuimet. Teine juhatuse liige ning senine huvikaitse-ekspert
Karl-Oskar Villsaar liikus aasta alguses edasi Välisministeeriumisse, mistõttu alustas huvikaitse
valdkonna uue eksperdina tööd Susanna Veevo. Jaanuaris alustas tööd ka uus
kommunikatsioonijuht Mart Valner, tänu kellele jätkus vahepeal soiku jäänud strateegiline
kommunikatsioonitegevus. Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks koordinaatorina jätkas aasta
esimeses pooles tööd Kristen Aigro, kellele tuli kommunikatsioonieksperdina appi Saale Kaubi.
Saale jätkas aasta teises pooles iseseisvalt koalitsiooni juhtimist. Finantsjuhi ja juriidilise
nõustajana jätkas Alari Rammo. Vabaühenduste tugevdamise projekti juhina ning
kommunikatsioonieksperdina jätkas aasta teise pooleni ka Iti Aavik. AKÜ veebi puudutavate
tehniliste väljakutsete lahendajaks oli Veiko Pilt. Nõukogu liikmena jätkas Humana esindaja
Mari-Helene Kaber.

https://leht.postimees.ee/6945436/susanna-veevo-aafrika-kolooniad-voi-koostoo
https://leht.postimees.ee/6945436/susanna-veevo-aafrika-kolooniad-voi-koostoo
https://www.err.ee/1074896/agne-kuimet-eesti-ei-saa-oma-ainult-oma-naba-vaadata
https://www.err.ee/1074896/agne-kuimet-eesti-ei-saa-oma-ainult-oma-naba-vaadata
https://epl.delfi.ee/artikkel/89732893/susanna-veevo-eesti-marsib-samas-taktis-demokraatiajargse-euroopaga/
https://www.bioneer.ee/85-eestlastest-oleksid-valmis-panustama-arengukoost%C3%B6%C3%B6sse
https://www.bioneer.ee/85-eestlastest-oleksid-valmis-panustama-arengukoost%C3%B6%C3%B6sse
https://epl.delfi.ee/artikkel/90253827/agne-kuimet-nii-hea-ullatus-just-rahvuskonservatiivid-paistavad-silma-naabrite-helde-aitajana?
https://epl.delfi.ee/artikkel/90253827/agne-kuimet-nii-hea-ullatus-just-rahvuskonservatiivid-paistavad-silma-naabrite-helde-aitajana?
https://epl.delfi.ee/artikkel/90759009/susanna-veevo-leedu-on-votnud-valgevene-revolutsioonis-euroopa-juhtrolli-miks-meie-veel-magame?
https://epl.delfi.ee/artikkel/90759009/susanna-veevo-leedu-on-votnud-valgevene-revolutsioonis-euroopa-juhtrolli-miks-meie-veel-magame?
https://heakodanik.ee/uudised/tulevikujuhid-susanna/
https://eestielu.goodnews.ee/uuring-i-48-eestlastest-toetab-euroopa-liidu-ja-eesti-suuremaid-investeeringuid-kliimasoojenemise-pidurdamisse/
https://eestielu.goodnews.ee/uuring-i-48-eestlastest-toetab-euroopa-liidu-ja-eesti-suuremaid-investeeringuid-kliimasoojenemise-pidurdamisse/
https://www.err.ee/1136838/agne-kuimet-mis-on-maailma-kodaniku-haridus
https://www.err.ee/1136838/agne-kuimet-mis-on-maailma-kodaniku-haridus
https://tartu.postimees.ee/7070932/kuidas-kestliku-arengu-teemasid-paremini-inimesteni-viia
https://epl.delfi.ee/artikkel/91245951/susanna-veevo-meediakunnise-uletavad-vooravihast-ajendatud-kuriteod-on-ainult-jaamae-tipp?
https://epl.delfi.ee/artikkel/91245951/susanna-veevo-meediakunnise-uletavad-vooravihast-ajendatud-kuriteod-on-ainult-jaamae-tipp?


2020. aastal olid meeskonna puhul märksõnadeks kindlasti motivatsioon, tugevus ja ekspertiis.

AKÜ projektid ja rahastus 2020
Rahastuse vallas oli 2020. aasta stabiilne ja optimistlikkust tulevikku vaatav: jätkusid suured
rahvusvahelised konsortsium-projektid Bridge 47 ja Poliitikate sidusus kui kestliku arengu
eeldus ning Välisministeeriumi-poolne tegevustoetus, lisaks Välisministeeriumi toetatud
kommunikatsiooniprojekt ning Erasmus+ vabakonna tugevdamise projekt. Aasta jooksul
tegeles büroo uute rahvusvaheliste ja riigisiseste projektide kirjutamisega.

AKÜ katusorganisatsioonina
Kuna 2020. aastal üllatas meid nii koroona-pandeemia kui kohalikud poliitilised ja ühiskondlikud
arengud, tuli üle vaadata ka AKÜ liikmete-suunaline tööplaan. Kui kaasamine
huvikaitsetegevustesse jätkus tavapärases vormis, kuid mõnel juhul tavapärasest erinevatel
teemadel, siis täielikul ümber tuli vaadata kohtumiste ja koolituste plaan.

Planeeritud strateegiapäevad lükkasime veidi edasi ja kolisime lõpuks ikkagi Zoomi, sama
juhtus ka üldkoosolekuga. Strateegiapäevade raames valmis ühise ajurünnaku tulemusena
AKÜ tegutsemise põhimõtete ja hea tava dokument ning üldkoosolek kinnitas majandusaasta
aruande ja kiitis heaks uue perioodi tegevusplaani.

Koolitusplaani pidime operatiivselt ja kriitiliselt üle vaatama. Vastavalt liikmete vajadustele
korraldasime kaks koolitust Zoomi edukaks kasutamiseks ning ühe kaheosalise koolituse
vihakõne ja agressiooniga toimetulekuks, kuna nii AKÜ büroo kui liikmed tajusid rünnakute ja
enda või organisatsiooni vastu suurenenud rünnakute sagenemist. Tänu rahvusvahelistele
projektidele saime siiski liikmetele pakkuda mõningal määral ka valdkonnakoolitusi
kommunikatsiooni, partnersuhete ja maailmahariduslikel teemadel.

Strateegiapäevadel saime liikmetelt head tagasisidet edaspidiseks kaasamiseks ja ürituste
organiseerimiseks, tänu millele sündis AKÜ jaoks uus mitteformaalse virtuaalse kohvipausi
formaat, mis on osutunud käepäraseks nii piirangute ajal kui ka vahepeal nii liikmetöös kui ka
suhtluses koostööpartneritega. Samuti leidsid edaspidist kasutust tööampsu formaat ning
huvikaitse töörühmade ümberkujundamine. Kokkuvõtteks paranes 2020. aastal AKÜ liikmetöö
nii vormilt kui sisult märkimisväärselt.

https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/arengukoostoo/bridge47/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/arengukoostoo/poliitikate-sidusus/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/arengukoostoo/poliitikate-sidusus/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/arengukoostoo/loppenud-projektid/
https://docs.google.com/document/d/1Ay7HUXRnTE7Pl1v5CrFJOnaY9ik1v8-vx_tT_FyCgks/edit?usp=sharing


AKÜ liikmed 2020
Aasta jooksul liitus AKÜ liikmeskonnaga Naiste Tugi- ja Teabekeskus, tõstes liikmeskonna arvu
34-ni. AKÜ liikmed 31.12.2020 seisuga olid:

1. Balti Uuringute Instituut
2. Damota MTÜ
3. Domus Dorpatensis
4. Eesti Diplomaatide Kool
5. Eesti Euroopa Liikumine
6. Eesti Idapartnerluse Keskus
7. Eesti Inimõiguste Keskus
8. Eesti Looduskaitse Selts
9. Eestimaa Looduse Fond
10. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
11. Eesti NATO Ühing
12. Eesti Pagulasabi
13. Eesti People to People
14. Eesti Roheline Liikumine
15. Eesti Seksuaaltervise Liit
16. E-Riigi Akadeemia
17. Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES
18. Ethical Links
19. Garage48
20. Fenno-Ugria Asutus
21. Humana Estonia
22. Inimõiguste Instituut
23. SA Innove
24. Jaan Tõnissoni Instituut
25 Johannes Mihkelsoni Keskus
26. Kodanikukoolitus
27. MTÜ Mondo
28. Naiskoolituse Keskus
29. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
30. Oma Tuba MTÜ
31. Peipsi Koostöö Keskus
32. Sillamäe Lastekaitse Ühing
33. Tervikring MTÜ
34. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
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MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 113 580 114 037  

Nõuded ja ettemaksed 15 541 18 509 2

Kokku käibevarad 129 121 132 546  

Kokku varad 129 121 132 546  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 5 468 2 163  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 69 021 74 721 2

Kokku lühiajalised kohustised 74 489 76 884  

Kokku kohustised 74 489 76 884  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 55 662 46 583  

Aruandeaasta tulem -1 030 9 079  

Kokku netovara 54 632 55 662  

Kokku kohustised ja netovara 129 121 132 546  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Annetused ja toetused 171 164 187 346

Tulu ettevõtlusest 1 190 830

Kokku tulud 172 354 188 176

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -49 645 -63 088

Tööjõukulud -123 759 -116 017

Kokku kulud -173 404 -179 105

Põhitegevuse tulem -1 050 9 071

Muud finantstulud ja -kulud 20 8

Aruandeaasta tulem -1 030 9 079
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MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 050 9 071

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 512 -16 719

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 939 26 618

Kokku rahavood põhitegevusest -477 18 970

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 20 8

Kokku rahavood investeerimistegevusest 20 8

Kokku rahavood -457 18 978

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 114 037 95 059

Raha ja raha ekvivalentide muutus -457 18 978

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 113 580 114 037
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 46 583 46 583

Aruandeaasta tulem 9 079 9 079

31.12.2019 55 662 55 662

Aruandeaasta tulem -1 030 -1 030

31.12.2020 54 632 54 632
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Aruanne on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud

ja rahaturu fondi osakuid.

Tulud

Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Vahendamiseks saadud ja edasi antud toetusi kajastatakse üheaegselt

tuludes ja kuludes. 

Sihtfinantseerimist kajastatakse üldreeglina tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on

mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid

võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 1 410 20 178 102 009 -62 840 8 675 53 946

Euroopa Komisjon 0 19 976 87 851 -87 052 7 942 21 319

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 7 378 11 567 -18 945 1 892 0

Korrigeerimine 544

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

1 410 47 532 201 427 -168 837 19 053 75 265

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

1 410 47 532 201 427 -168 837 19 053 75 265
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 8 675 53 946 98 819 -86 941 1 316 58 465

Euroopa Komisjon 7 942 21 319 67 011 -80 824 14 226 10 557

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
1 892 0 1 892 0 0 0

Korrigeerimine 544 0 544 0 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

19 053 75 265 168 266 -167 765 15 542 69 022

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

19 053 75 265 168 266 -167 765 15 542 69 022

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu -92 547 -86 795

Sotsiaalmaksud -31 212 -29 222

Kokku tööjõukulud -123 759 -116 017

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 -116 017

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 34 33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 28 731 22 044

Juhatuse liikmetele (veebruarini 2) töölepinguga makstud tasu.


