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2020. aastal jätkas Arengukoostöö Ümarlaud oma põhikirjaliste tegevustega. AKÜ on
avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis esindab arengukoostöö, maailmahariduse ja
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.

AKÜ 34 liiget koondav katuseorganisatsioon räägib täna arengukoostöö poliitikate
kujundamises kaasa laiapõhjalise kodanikuühenduste võrgustiku nimel, seda nii erinevates
avaliku sektori asutustes riigi, ent ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Oma töös seadsime
AKÜ eesmärgiks arengukoostöö vallas tegelevate kodanikuühenduste võrgustumise ja
tegutsemisvõimekuse tõstmise selleks, et Eesti arengukoostöö oleks efektiivsem – ka
Covid-19 perioodil. Selle nimel tegutsesime nii huvikaitse kui kommunikatsioonitegevuste
näol nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Katusorganisatsioonina osales AKÜ Euroopa
Liidu tasandi huvikaitsetöös läbi Concord Europe võrgustiku, samuti läbi European
Sustaineble Development Network`i.

AKÜ tegutses 2020. 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 inimesed aitaksid kaasa kestliku arengu
eesmärkide saavutamisse ka globaalsel tasandil. Jätkasime Koalitsiooni Kestliku Arengu
Heaks juhtimist, mis laiendab AKÜ võrgustikku kaugemale klassikalistest arengukoostöö
projektidega tegutsejatest. 2020. aasta suveks oli koalitsioonil liikmeid 25, nende hulgas on
nii eraettevõtteid, vabaühendusi kui riigi- ja akadeemilisi asutusi. Aasta jooksul viis



koalitsioon läbi teavituskampaaniaid ning jätkas AKÜ, Riigikantselei ja Tallinna Ülikooli
eestvedamisel kestliku arengu kaasamisplatvormi loomisega. Veebiplatvorm valmib 2021.
aastal.

Riigieelarveline toetus võimaldas AKÜl katta organisatsiooni püsikulud ja tagada
pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas. Teiseks
tagas tegevustoetus organisatsiooni meeskonnale tulemuste saavutamiseks vajalikud
töötingimused. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigiinstitutsioonidele
heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel.

AKÜ hinnang 2020. aastale tegevussuundade lõikes:

Tegevussuund A: AKÜ juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng

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.

Tagatud oli organisatsiooni finantsvõimekus. AKÜ oli osa mitmetest võrgustikest nii Eestis
kui välismaal. Liikmeskond oli kaasatud AKÜ tegevuste planeerimisse ja seisukohavõttude
kujundamisse. Suvel viidi läbi kolmepäevaline strateegiaprotsess, mille käigus valmis
meeskonna ja liikmetega AKÜ tegutsemise hea tava juhend ning indikaatoritega tegevuskava.
Suvel toimus ka AKÜ üldkoosolek, kus kinnitati aastaaruanne. Jooksvalt toimusid
kohtumised AKÜ töötajate ja liikmete esindajate vahel. AKÜ tagab pidevalt liikmetele
jooksva ülevaate oma tegevustest läbi liikmelisti.

Rahastuse vallas oli 2020. aasta stabiilne ja optimistlikkust tulevikku vaatav: jätkusid suured
rahvusvahelised Euroopa Komisjoni rahastatud 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.

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/


Tegevussuund B: Avalikkuse teavitamine

Kuna aasta alguses alustas eraldi kommunikatsiooniprojekti raames 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.

Tänu kahele läbiviidud avalikku arvamusküsitlusele arengukoostöö ning maailmahariduse,
kliima ja solidaarsuse teemadel saime aasta jooksul teha pidevat teavitustööd nii sotsiaal- kui
tavameedias arengukoostöö ja globaalsete probleemide teemade.

#Väärtvana kampaanias kutsusime inimesi üles keerulisel karantiini-ajal otsima oma kodust
väärt vanu asju ning nende lugu jagama. Meie eesmärk oli koroona-piirangute ja üldise
teadmatuse tõttu tekkinud ärevuse mahendamine läbi kestlikkust väärtustava sõnumi.
Sotsiaalkampaaniaga tuli kaasa üle 21 000 inimese, mis andis kinnituse teema ajakohasusest
ja sõnumi mõjukusest.

Koostöös ETV2-ga tõime ekraanile keskkonnakuu eriprogrammi raames erinevate ekspertide
kommentaarid, mille fookuses olid erinevad kestliku arengu aspektid. Jätkasime koostööd ka
inimõiguste kuu raames tutvustusklippide näol. Koostöö eesmärgiks on olnud tõsta eestlaste
teadlikkust globaalsetest probleemidest ning oleme jõudnud oma võnumitegha ca 124 000
inimeseni.

Tartu Tudengipäevade raames tutvustasime nelja päeva jooksul avalikkusele, mis on kestliku
arengu eesmärgid ja mida juba tehakse Euroopas, et neid saavutada. Selle raames korraldati
ka arutelu teemal, kuidas kestliku arengu eesmärke paremini meedias kajastada.

Päevakajalistel teemadel viisime läbi sõbrapäevakampaania “Kingi aega, mitte prügi” ning
teavituskampaania “Püsi kodus!” seoses Covid-19 pandeemiaga.

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 nt päeva- või
valdkonnakommentaaride saamiseks.

Olulisemad meediakajastused:

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://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


1. 1.02.2020 Rohegeenius: Kuidas olla internetis eekujuks ja kaitsta keskkonda samal
ajal?

2. 13.02.2020 Rohegeenius: Sajad eestlased on liitunud üleskutsega kinkida
valentinipäeval aega, mitte prügi

3. 20.03.2020 Eesti Päevaleht: Iti Aavik: tõestasime, et suudame maailma ootamatult
välja lülitada. Teeks nüüd järgmisena sama kliima päästmiseks!

4. 03.04.2020 Rohegeenius: Terveilm kutsub ülesse näitama oma vanu ja väärt asju, mis
endiselt igapäevases kasutuses on

5. 09.04.2020 Postimees: Susanna Veevo: Aafrika – kolooniad või koostöö?
6. 09.04.2020 ERR: Agne Kuimet: Eesti ei saa oma ainult oma naba vaadata
7. 01.05.2020 Eesti Päevaleht: Susanna Veevo: Eesti marsib samas taktis

demokraatiajärgse Euroopaga
8. 09.06.2020 Bioneer: 85% eestlastest oleksid valmis panustama arengukoostöösse
9. 22.06.2020 Eesti Päevaleht: Agne Kuimet: nii hea üllatus – just rahvuskonservatiivid

paistavad silma naabrite helde aitajana
10. 13. 07.2020 Kuku raadio: Agne Kuimet Arengukoostöö Ümarlaud organisatsioonide

rahastusest ilmajätmisest

11. 5.08.2020 Hea Kodanik: Sigrid Solnik: Miks ja kuidas nii kaasajad kui kaasatavad on
läbi kukkunud?

12. 17.08.2020 Eesti Päevaleht: Susanna Veevo: Leedu on võtnud Valgevene
revolutsioonis Euroopa juhtrolli. Miks meie veel magame?

13. 25.08.2020 Hea Kodanik: Tulevikujuhid: Susanna
14. 11.09.2020 GoodNews: UURING I 48% eestlastest toetab Euroopa Liidu ja Eesti

suuremaid investeeringuid kliimasoojenemise pidurdamisse
15. 18.09.2020 ERR: Agne Kuimet: mis on maailma(kodaniku)haridus?
16. 25.09 Tartu Postimees: JÄRELVAADATAV ⟩ Kuidas kestliku arengu teemasid

paremini inimesteni viia?
17. 03.10.2020 Eesti Päevaleht: Susanna Veevo: meediakünnise ületavad võõravihast

ajendatud kuriteod on ainult jäämäe tipp

Tegevussuund C: Liikmetöö

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.

https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/kuidas-olla-internetis-eekujuks-ja-kaitsta-keskkonda-samal-ajal/
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/
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://epl.delfi.ee/artikkel/89732893/susanna-veevo-eesti-marsib-samas-taktis-demokraatiajargse-euroopaga/
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://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://heakodanik.ee/uudised/miks-ja-kuidas-nii-kaasajad-kui-ka-kaasatav-on-labi-kukkunud/
https://heakodanik.ee/uudised/miks-ja-kuidas-nii-kaasajad-kui-ka-kaasatav-on-labi-kukkunud/
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://tartu.postimees.ee/7070932/kuidas-kestliku-arengu-teemasid-paremini-inimesteni-viia
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?
https://docs.google.com/document/d/1Ay7HUXRnTE7Pl1v5CrFJOnaY9ik1v8-vx_tT_FyCgks/edit?usp=sharing


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.

Tegevussuund D: Huvikaitse.

Tegevustoetus andis AKÜle võimaluse osaleda jooksvates olulistes huvikaitseprotsessides.
Kevadise eriolukorra ajal saime teate arengukoostöö valdkondlike taotlusvoorude ootamatust
tühistamisest vahetult enne tähtaega. Pöördusime koos oma liikmesorganisatsioonidega
Välisministeeriumi poole ja palusime selgemat kommunikatsiooni arengukoostöö
taotlusvoorude disainimises ning jätkuvat ja stabiilset rahastust oma partnerriikide
toetamiseks.

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.

Osalesime koos liikmetega aktiivselt riikliku Aafrika strateegia loomisprotsessis, toonitades
arengukoostöö ja kestliku arengu printsiipide olulisust ja erinevust Eesti riigi huvide ja

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


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.

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.

2020. aasta alguses avaldasid Välisministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium koos
rahvusvahelise maailmahariduse võrgustikuga GENE Network Eestit puudutava
esperthinnangu maailmahariduse olukorrast ja tulevikuvõimalustest. AKÜ osales GENE
analüüsi protsessis eksperdina, olles GENE raportis sisalduvate soovitustele sisendi andjana.
Üheks käega katsutavaks protsessi tulemuseks on riikliku maailmahariduse platvorm, mida
koordineerib Välisministeerium.

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 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.

https://vm.ee/et/eesti-aafrika-strateegia
https://concordeurope.org/
https://drive.google.com/file/d/18w_d7xdL-ubF_fOw7jHMgK8UCzGYGvo_/view
https://drive.google.com/file/d/18w_d7xdL-ubF_fOw7jHMgK8UCzGYGvo_/view


Koos CONCORDiga andsime 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.

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 hulgas on ka AKÜ ja mitmed liikmesorganisatsioonid.

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.

Tegevused projekti pikendusperioodil 2021. aastal

Kasutasime tegevustoetuse eelarvet pikendus-perioodil (ehk kuue kuu jooksul
huvikaitse-eksperdi osaliseks palgafondiks (ca 40% ehk 16 h nädalas), mille abil sai AKÜ
jätkata kestliku arengu koalitsiooni juhtimist ja erasektori-suunalisi teavitustegevusi ka 2021.
aastal. Koalitsioonil oli erakordselt tegus aasta, millesse olid planeeritud mitmed
komunikatsiooni- ja sisutegevused ja mis nõudsid AKÜ-poolset tähelepanu ja juhtimist.

1. SDG-de kaasamisplatvormi, nimega Kesta.me platvorm, loomine. Alustasime
Kestliku arengu koalitsiooni liikmetest koosneva töörühmaga, kuhu kuuluvad lisaks
AKÜ-le ka Riigikantselei, Tallinna Ülikool, GTL Lab, Keskkonnaministeerium ja
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, informeeriva ja kaasava kestliku arengu
veebiplatvormi loomisega. Eesmärk on sügisel 2021 lansseerida eri sihtrühmi
ühendav veebiplatvorm, mis võimaldab Eesti kodanikel, vabaühendustel, erasektoril,
avaliku sektori asutustel (sh haridusasutustel) ja kohalikel omavalitsustel panustada
kestliku arengu ja Eesti 2035 eesmärkide täitmisse, võimaldada neil omavahel
koostööd teha ning kasvatada nende teadlikkust kestlikust arengust.

● Aasta alguses liitus riigihanke raames platvormi töörühmaga loovagentuur
Newton ning koostöös Tallinna Ülikooliga lõid ELU projekti tudengid
platvormile persoonad, mis saavad rakendust platvormi sisutekstide
koostamisel.

● Arendasime Kesta.me platvormi kontseptsiooni koos erinevate osapooltega.
Kaardistasime fookusgrupi intervjuude ja küsitluste raames eri sihtgruppide
motivatsiooni ja vajadused platvormi osas. Kokku intervjueerisime 60 inimest
ning küsimustiku kaudu kogusime sisendit 122 inimeselt. Konsulteerisime ja

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://media.voog.com/0000/0037/1265/files/Inquiry-Letter-EC.pdf


kohtusime mitmed kordi Statistikaametiga ja Rohetiigriga ning lisaks Soome
SDGde platvormi Sitoumus 2050 tegijatega, KIK-iga ja teistega, kes nõustasid
meid enda kogemuste baasilt platvormi arendamise osas.

● Koos UX disaineriga ja Newtoni agentuuri disaineritega jätkasime
miinimum-elujõulise platvormi (MVP) loomist, disainides edasi Figma
prototüüpi ja platvormi vaateid ning loogikat. Esialgseid vaateid platvormist
näeb siit.

● Lõime platvormile sisu koos töörühma liikmetega, Tallinna Ülikooli tudengite
abiga ja väliste ekspertidega.

● Koostöös Andmekooliga kirjutasime teise hanke jaoks platvormi tehnilist
kirjeldust.

● Newton lõi kesta.me platvormile brändi ja CVI. Esialgseid kujundusi, logo jmt
saab näha siit.

● Saime platvormi ideed valideerida ja mentorlust Accelerate Estonia
korraldatud Office Hours programmist.

● Alustasime Hooandja kampaania ettevalmistusi, et saada lisarahastust
platvormi arendustegevuste jaoks ning kommunikatsiooniplaani välja
töötamist koostöös Newtoni agentuuriga.

Huvikaitse-ekspert viis läbi kogu perioodi jooksul töögruppe- ja tubasid, kohtumisi,
kaardistusi ja koostas vajalikke sisudokumente ja raporteid.

2. Koalitsiooni üritused ja koolitused. Viisime koos koalitsiooniga aasta esimeses
pooles viia läbi nii võrgustiku-siseseid kui ka -väliseid koolitusi ja üritusi, tõstmaks
nii enda kui ka laiema ühiskonna teadlikkust SDG-de vallas. Kevadel toimus
koalitsiooni kohtumine, mille eesmärk oli vaadata üle loodav SDG-de
kaasamisplatvorm, koalitsiooni tegevusstrateegia järgnevaks poolaastaks ja
eesmärgid. Huvikaitse-eksperdi roll oli valmistada ette ja viia läbi koolitusi/üritusi (sh
registreerimised, modereerimised, tagasiside kogumine jne).

Ürituste kalendris toimusid aasta esimeses pooles järgnevad koolitused ja kohtumised:

a) Kohtumine Läti ja Leedu kestliku arengu koalitsioonidega, eesmärgiga jagada
kogemusi ja ideid, parimaid kommunikatsiooni praktikaid, arutleda võimalike
ühistegevuste üle. Kokku osales 13 liiget.

b) Koolitus “Purposeful Partnerships: Engaging New Sectors” (jaanuaris).
Koolitajad olid Iirimaa eksperdid organisatsioonist IDEA ning koolitusel
osales 14 inimest. Loe koondatud teadmisi siit.

c) “Transformative Learning” (veebruaris). Koolitajad olid Saksa eksperdid
organisatsioonist Venro ning koolitusel osales 14 inimest.

d) “Sõnade ja tegude kooskõla kestliku arengu kommunikatsioonis” (märtsis).
Koolitajaks Miltton New Nordics’i tegevjuht Annika Arras, koolitusel osales
33 inimest. Koolituse slaidimaterjal on leitav siin.

https://drive.google.com/drive/folders/1v2BdfqU6A72naiMR2hgjOa7wAjirwIbt?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y-drh2Z8W3Gekl0SKG1QA3qbZfEpCBG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uQ8-ZF77FkyCZqnvRmwmyxh7lokaB-R21OQ0-TpDfTc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEswTwaRWg7PqvnRawlDgqTZyclgzhya/view?usp=sharing


e) Kevadine koalitsiooni strateegiakohtumine (mais), läbiviija AKÜ ning osales
11 liiget.

f) SDG-de koolitus laiemale sihtrühmale Tallinna Ülikooli Rohelise Kuu
üritusteplaanis (aprillis), koolitajaks AKÜ tegevjuht Agne Kuimet.

3. Koalitsiooni väliskommunikatsioon. Kommunikatsioonitegevuste eesmärk oli laiem
teadlikkus kestlikust arengust. Huvikaitse-eksperdi roll oli organiseerida nii meedia
sisendeid ja väljundeid koalitsiooni liikmete poolt, samuti meediakanaleid.

Viimasel poolaastal ilmusid artiklid Tallinna Ülikooli kodulehele (loe siit) ning
Bridge47 projekti kodulehele (loe siit).

Kandideerisime koalitsiooniga Arvamusfestivalile ning saime valituks, seega toimub
meie arutelupaneel “Koos, kestlikult!” 14.08 Paides Arvamusfestivalil Maa alal. Loe
meie esitatud ideekirjeldust siit.

Lisaks viisime läbi juunis SDG-de koolitussarja Toyota Eesti töötajaskonnale,
rääkides kolmel päevad SDGdest 1, 8, 16 ja 17.

Algselt kevadesse planeeritud meediaplaani otsustasime läbi viia hoopis sügisel,
2021. Seda põhjendusel, et septembri lõpus toimub European Sustainable
Development Week, mille tegevusi Eestis koordineerib koalitsiooni liige
Riigikantselei, ning sügisel valmib ka SDGde veebiplatvorm, mistõttu saame need
kaks tegevust liita ning seeläbi tegevuste mõjusust tõsta. Lisaks aitab meediplaani
rikastada ka loovagentuur Newton, kes on meie partner SDG-de veebiplatvormi
loomisel.

KINNITUSE ESITAMINE
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

Taotleja esindaja nimi ja allkiri:

Agne Kuimet
/allkirjastatud digitaalselt/

https://www.tlu.ee/uudised/tlu-ja-kestliku-arengu-koalitsiooni-koostoo-panustab-uhiskonna-jatkusuutlikusse-arengusse
https://bridge47.org/blog/12/2020/tallinn-university-ballot-box-suggests-readiness-address-inequality-liisa-puusepp
https://docs.google.com/document/d/1uQ8O5GWyLr4MSKiacj7cG4_ZdIejGISWV0jQyLXczPo/edit?usp=sharing
https://esdw.eu/

