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Tegevustoetuse eesmärgiks on tagada arengukoostöö ja kestliku arengu valdkonnas
tegutsevaid vabaühendusi koondava katuseorganisatsiooni MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
tegutsemisvõimekus ning kohanemisvõime potentsiaalsete muutuvate välismõjudega aastal
2021.

2021. 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.
Katusorganisatsioonina osales AKÜ Euroopa Liidu tasandi huvikaitsetöös läbi Eurodad'i ning
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. 2021. aasta suveks oli koalitsioonil liikmeid 25, nende hulgas nii eraettevõtteid,
vabaühendusi kui riigi- ja akadeemilisi asutusi. 2021. aastal viis koalitsioon läbi
teavituskampaaniaid ja koolitusi 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 2021. aastale tegevussuundade lõikes

Eesti arengukoostöö valdkonnas toimusid suured arengud - arengukoostöö keskuse loomine,
arengukoostööga seotud õigusaktide uuendamine ja mõju hindamise süsteemi loomine.
Samuti loodi riiklik maailmahariduse platvorm. Arengukoostöö Ümarlaud on olnud
kodanikuühiskonna esindajana reformidega seotud arengutes kaasamõtlejaks ja -lööjaks,
samuti valiti AKÜ esindaja arengukoostöö keskuse nõukogu liikmeks.

Tegevussuund A: AKÜ juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng

AKÜ büroo tegevuse eelduseks on jätkusuutlik rahastus ja tugev meeskond. Meeskonna
vallas oli 2021. aasta ametikohtade mõttes stabiilne, AKÜ-s töötas 5 inimest. Tegevjuhi ja
juhatuse liikmena jätkas Agne Kuimet, huvikaitse-eksperdina aga Susanna Veevo. Tööd jätkas
ka kommunikatsioonijuht Mart Valner, kes sellest aastast töötab osaliselt ka keskkonna- ja
kliima-teemade huvikaitseeksperdina. Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks koordinaatorina
jätkas Saale Kaubi. Finantsjuhi ja juriidilise nõustajana jätkas Alari Rammo. AKÜ veebi
puudutavate tehniliste väljakutsete lahendajaks oli Veiko Pilt. Nõukogu jätkas
kaheliikmelisena, kuna üldkoosolekul valiti nõukogu liikmeteks Humana esindaja
Mari-Helene Kaber ning Eesti Pagulasabi esindaja Eero Janson.

Tagatud oli organisatsiooni finantsvõimekus. AKÜ oli osa mitmetest võrgustikest nii Eestis
kui välismaal. Liikmeskond oli kaasatud AKÜ tegevuste planeerimisse ja seisukohavõttude
kujundamisse läbi erinevate töörühmade (arengurahastus, kliimarahastus, migratsioon, kestlik
majandusareng maailmaharidus). Suvel toimus ka AKÜ üldkoosolek, kus liikmed kinnitasid
aastaaruande ja valisid nõukogu. AKÜ tagas pidevalt liikmetele jooksva ülevaate oma
tegevustest läbi liikmelisti, Facebooki grupi ja virtuaalsete kohvipauside.



Rahastuse vallas oli 2021. aasta stabiilne: jätkus suur rahvusvaheline Euroopa Komisjoni
rahastatud konsortsium-projekt Bridge 47 ning Välisministeeriumi-poolne tegevustoetus,
lisaks Välisministeeriumi toetatud kommunikatsiooniprojekti pikendus. Uute projektidena
tulid lauale Eurodadi huvikaitseprojekt, Sofia Avatud Fondi kliimaõigluse projekt,
Põhjamaade ministrite Nõukogu kommunikatsiooni ja-koolitusprojekt ning Avatud Eesti
Fondi kohalike omavalitsuste rohenügimise projekt.

Tegevussuund B: Huvikaitse

Tegevustoetus andis AKÜ-le võimaluse poole aasta jooksul osaleda jooksvates arengukoostöö
ja kestliku arengu valdkondi puudutavates protsessides – mõelda kaasa Välisministeeriumi
poolt juhitavates arengukoostöö reformides, Riigikantselei poolt koordineeritud kestliku
arengu eesmärkide arendustegevustes. 2021. aastal tahtsime pöörata senisest enam tähelepanu
rahvusvahelistele võrgustikele, mis oleks abiks Eesti riigi ja vabakonna nägemuse ja
ettepanekute viimisel senisest rohkemate EL tasandi otsustajateni. Lisaks senisele Concord`i
liikmelisusele liitus AKÜ ka Eurodad`iga - Euroopa mõjukaima arengurahastuse
võrgustikuga, mille eesmärgiks on senisest parem ja mõjusam EU arenguabi sihtriikidele.

Osalesime jooksvalt vabakonna ainsa esindajana Välisministeeriumi Arengukoostöö
Komisjoni töös. Samuti osalesime liikmetega Välisministeeriumi mõju hindamise protsessis,
aidates disainiprotsessi viimases osas anda lihvi mõõdikutele ja indikaatoritele. Lisaks
osalesime rohemajanduse välismeetme töörühma kohtumisel, mille algatajad olid VM ja
Keskkonnaministeerium. Lisaks lõime AKÜ ja VM-i vahelise kommunikatsiooni
töörühma, et mõelda probleemidele ja võimalustele avalik teavituses ja kahepoolses info
liikumises. Töörühm otsustas perioodiliselt jäädagi koos käima.

Koostöös liikmete ning välisriikide ekspertidega edastasime Välisministeeriumile
poliitikasoovitused idapartnerlusriikide (Ukraina, Gruusia, Moldova) maastastrateegiate
uuendamiseks ja taotlusvoorude disainiks, eesmärgiga muuta arengukoostöö
prioriteet-valdkondades kliimasõbralikumaks.

Tänu kevadel läbi viidud arengukoostöö avaliku arvamuse uuringule koostasime uuringu
raporti koos nelja poliitikasoovitustega arengukoostöö edasiseks arendamiseks ja
rahastamiseks.

Aitasime nõukogu liikmena läbi viia arengukoostöö keskuse liitmist Idapartnerluse Keskusega
ning lõime kaasa tegevjuhi värbamisel, osaledes intervjuude läbiviimisel ja selektsioonis.
Seoses ERAKiga oleme osalenud diskussioonis edasise arengukoostöö läbiviimise ja
partnerite süsteemi disainis ning näeme endal edaspidi olulist rolli koostöös ERAKiga
riigiametnike ja arengukoostöö partnerite suutlikkuse suurendamises.

https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/arengukoostoo/bridge47/
https://docs.google.com/document/d/1lHODSWWkmp748xf4ZV6sTZDRSopAw6f0m4lcOvSWSAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VIxblq9d5snMwzxR4RrP7SQe1u_sJPtL-MvBlX98B50/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lHgz4IUVsCemLN1R0fADn1kW3YQqXCteCyQppVqgMwQ/edit?usp=sharing
https://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2020/06/ARENGUKOOST%C3%96%C3%96-raport.pdf


Säästva Arengu Komisjoni liikmena osalesime komisjoni strateegia protsessis eesmärgiga
parandada komisjoni tööd ja mõju ühiskonnas ning Eesti kestliku arengu indikaatorite
loomise ja kinnitamise protsessis.

Huvikaitse põhifookus jäi 2021. aasta esimeses pooles peamiselt siiski Euroopa Liidu
tasandile, kuna väga palju töös oli nii Eurodadis kui Concordis. Eurodad võrgustikus
töötame arengurahastuse, kliimarahastuse, PPP ja võlaleevenduse töörühmades, andes
sisendit poliitikadokumentidesse ja raportitesse. Eurodadi esimese liikmepoolaasta jooksul
osalesime 9 poliitikadokumendi koostamisel ja huvikaitsetegevuses. Concrodis jätkasime
arengurahastuse (sh juhtgrupp), maailmahariduse (sh juhtgrupp) ja võrdõiguslikkuse
töörühmades, mille peamisteks väljunditeks olid Aidwachi raporti protsess, maailmahariduse
rahastuse soovituste koondamine ja edastamine Euroopa Komisjonile ning võrdõiguslikkuse
(sooline, majanduslik jne) koondraporti koostamisel osalemine.

Tegevussuund C: Avalikkuse teavitamine

Avalikus teavituses ja meediatöös olime ka 2021. aasta 1. pooles aktiivsed, kuna jätkus VM-i
kommunikatsiooniprojekt, mille raames saime teha strateegilist teavitust.

Viisime läbi kaks kampaaniat: Sõbrapäeva kampaania 2021 (reach 6500, engagement 1000)
ja arengukoostöö arvamusküsitluse kampaania (reach 10 000), mille eesmärgiks oli toonitada
pea poolte eestlaste soovi arengurahastust suurendada. Aasta teises pooles plaanime viia
füüsilisel kujul läbi viia merede puhtuse ja kestliku arengu füüsilise kampaania,
maailmahariduse arvamusküsitluse kampaania ning eraldi kestliku arengu sotsiaalmeedia
kampaania. Samuti oleme Arvamusfestivalil spetsiaalse hääletuskaskasti ja kestliku arengu
teemalise aruteluga.

Olulise suursündmusena korraldasime avaliku kliimaõigluse ja -rahastuse vebinari, kus
mõtteid ja nõuandeid jagavsid Euroopa Komisjoni voliniku Frans Timmermansi kabineti liige
Aleksandra Tomczak, kelle vastutusalas on roheleppe poliitikad, sh õiglase ülemineku
regioonid ning Barcelona autonoomse Ülikooli Keskkonnateaduse ja Tehnoloogia Instituudi
teadur, EJ Atlas teadusprojekti liige Mariana Walter.

Meedias oli AKÜl väga hea nähtavus läbi 25 meediaväljundi:

1. Facebook live: Arutelu: Euroopa migratsioonipoliitika tulevik (Urmas Paet, Marina
Kaljurand, Susanna Veevo)

2. 18.01.2021 TLÜ: Üliõpilased muudavad ülikooli roheliseks
3. 20.01.2021 Pealinn: Migratsiooni põhjus on vaesus, konfliktid ja vähene haridus
4. 6.02.2021 Postimees. Agne Kuimet: jõukad riigid on jätnud lubatud raha kliimasse

panustamata

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hG9Ckmm_efgj3ZRtstSIDRcsMJKPO6if
https://www.facebook.com/terveilm/photos/a.435979455271/10159011386535272/
https://fb.watch/317qmHpIH0/
https://www.tlu.ee/meediavarav/blogid/uliopilased-muudavad-ulikooli-roheliseks
https://www.pealinn.ee/newset/migratsiooni-pohjus-on-vaesus-konfliktid-ja-vahene-haridus-n262189
https://arvamus.postimees.ee/7173595/agne-kuimet-joukad-riigid-on-jatnud-lubatud-raha-kliimasse-panustamata
https://arvamus.postimees.ee/7173595/agne-kuimet-joukad-riigid-on-jatnud-lubatud-raha-kliimasse-panustamata


5. 09.02.2021 Eesti Päevaleht: PÄEVA TEEMA | Mart Valner: olen õppinud koos
nendega, kes ei usu vaktsiine, kliimasoojenemist ja USA ausaid valimisi - miks me
näeme infot erinevalt?

6. 14.02.2021 Pealinn: Arengukoostöö Ümarlaud: sõbrapäevakingid koormavad tarbetult
keskkonda

7. 15.02.2021 Äripäev: Agne Kuimet: Fortumo võiks lepingu Myanmariga lõpetada
8. 24.02.2021 Delfi: ERISAADE | Agne Kuimet: üks dollar sisse ja kümme välja? Nii

käituvad Aafrikas kolonisaatorid
9. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. A. Le Coqi näitel (I osa)

https://s.fa.dog/wjaE5QEZteb
10. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. A. Le Coqi näitel (II osa) https://s.fa.dog/thIpvZiZteb
11. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Milline on tarbijate roll? (III osa)

https://s.fa.dog/8hPCKOl5web
12. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Pandeemia ja majanduslik mõju (IV osa)

https://s.fa.dog/PZbqt19Nxeb
13. so.fa.dog: Ettevõtete rohepööre. Süsinikuneutraalsuse saavutamine (V osa)

https://s.fa.dog/uWI1Z8EeCeb
14. 06.04.2021 Kuku Raadio: AEF minutid KUKU raadios
15. 14.04.2021 Postimees: Rohepesu. Kaval tarbija petmine ja oskuslik kommunikatsioon
16. 03.05.2021 Eesti Päevaleht: Mart Valner: kõik on kõigega seotud, vaba ajakirjandus

aitab selgust saada
17. 7.05.2021 Bioneer: Eurobaromeeter: pandeemia tõttu on hakatud väärtustama

arenguriikide toetamist
18. 20.05.2021 Delfi: PÄEVA TEEMA | Agne Kuimet: vaktsineerimine ei ole meie versus

nemad võistlus, vaid võimalus kõigil võita
19. 7.05.2021 Kuku Raadio: Intervjuu: Agne Kuimet Arengukoostöö Ümarlaud eestlaste

hoiakutest
20. 25.05.2021 ERR: Valgevene kahe maailma vahel
21. 4.06.2020 Kuku Raadio: Uuring: eestlased toetavad arenguabi vaesematele riikidele
22. 10.06.2021 Hea Kodanik: Omavalitsuste rohepööre sai keskkonnaühenduste poolt

sisustatud
23. 22.06.2021 Eesti Päevaleht: Susanna Veevo: Kas koostöö Valgevenega on liiga

riskantne?
24. 29.06.2021 Kuku Raadio: Välisministeeriumi ametnik Rein Tammsaar Valgevene

idapartnerluse väljaastumisest.
25. 29.06.2021 Kuku Raadio: Minister Tanel Kiik arenguriikidele annetamiseks

planeeritud vaktsiinide riknemisest.

Aasta teises pooles lanseerime koos Riigikantselei ja CTL Labiga ning Välisministeeriumi
toel veebilehe kesta.me, mis saab Eesti kestliku arengu eesmärkide teabe-ja kaasamise
keskuseks. Veebiplatvorm 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.

https://epl.delfi.ee/artikkel/92510433/paeva-teema-mart-valner-olen-oppinud-koos-nendega-kes-ei-usu-vaktsiine-kliimasoojenemist-ja-usa-ausaid-valimisi-miks-me-naeme-infot-erinevalt
https://epl.delfi.ee/artikkel/92510433/paeva-teema-mart-valner-olen-oppinud-koos-nendega-kes-ei-usu-vaktsiine-kliimasoojenemist-ja-usa-ausaid-valimisi-miks-me-naeme-infot-erinevalt
https://epl.delfi.ee/artikkel/92510433/paeva-teema-mart-valner-olen-oppinud-koos-nendega-kes-ei-usu-vaktsiine-kliimasoojenemist-ja-usa-ausaid-valimisi-miks-me-naeme-infot-erinevalt
https://pealinn.ee/koik-uudised/arengukoostoo-umarlaud-sobrapaevakingid-koormavad-tarbetult-keskkonda-n263446
https://pealinn.ee/koik-uudised/arengukoostoo-umarlaud-sobrapaevakingid-koormavad-tarbetult-keskkonda-n263446
https://www.aripaev.ee/raadio/episood/agne-kuimet-fortumo-voiks-lepingu-myanmariga-lopetada
https://epl.delfi.ee/artikkel/92663113/erisaade-agne-kuimet-uks-dollar-sisse-ja-kumme-valja-nii-kaituvad-aafrikas-kolonisaatorid
https://epl.delfi.ee/artikkel/92663113/erisaade-agne-kuimet-uks-dollar-sisse-ja-kumme-valja-nii-kaituvad-aafrikas-kolonisaatorid
https://s.fa.dog/wjaE5QEZteb
https://s.fa.dog/thIpvZiZteb
https://s.fa.dog/8hPCKOl5web
https://s.fa.dog/PZbqt19Nxeb
https://s.fa.dog/uWI1Z8EeCeb
https://oef.org.ee/paevakajaline/artikkel/aef-minutid-7-aprillil
https://4jaleht.postimees.ee/7224347/rohepesu-kaval-tarbija-petmine-ja-oskuslik-kommunikatsioon
https://epl.delfi.ee/artikkel/93313639/mart-valner-koik-on-koigega-seotud-vaba-ajakirjandus-aitab-selgust-saada
https://epl.delfi.ee/artikkel/93313639/mart-valner-koik-on-koigega-seotud-vaba-ajakirjandus-aitab-selgust-saada
https://bioneer.ee/eurobaromeeter-eestlased-keskmisest-eurooplasest-v%C3%A4hem-altimad-vaeseid-aitama
https://bioneer.ee/eurobaromeeter-eestlased-keskmisest-eurooplasest-v%C3%A4hem-altimad-vaeseid-aitama
https://epl.delfi.ee/artikkel/93491151/paeva-teema-agne-kuimet-vaktsineerimine-ei-ole-meie-em-versus-em-nemad-voistlus-vaid-voimalus-koigil-voita
https://epl.delfi.ee/artikkel/93491151/paeva-teema-agne-kuimet-vaktsineerimine-ei-ole-meie-em-versus-em-nemad-voistlus-vaid-voimalus-koigil-voita
https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-agne-kuimet-arengukoostoo-umarlaud-eestlaste-hoiakutest-saade/
https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-agne-kuimet-arengukoostoo-umarlaud-eestlaste-hoiakutest-saade/
https://www.err.ee/1608224017/susanna-veevo-valgevene-kahe-maailma-vahel
https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-agne-kuimet-arengukoostoo-umarlaud-eestlaste-abistamissoovist-saade/
https://heakodanik.ee/uudised/omavalitsuste-rohepoore-sai-keskkonnauhenduste-poolt-sisustatud/
https://heakodanik.ee/uudised/omavalitsuste-rohepoore-sai-keskkonnauhenduste-poolt-sisustatud/
https://epl.delfi.ee/artikkel/93749581/susanna-veevo-kas-koostoo-valgevenega-on-liiga-riskantne
https://epl.delfi.ee/artikkel/93749581/susanna-veevo-kas-koostoo-valgevenega-on-liiga-riskantne
https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-rein-tammsaar-valgevene-idapartnerluse-valjaastumisest-saade/
https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-tanel-kiik-terviseameti-kulmlaos-kasutuskolbmatuks-muutunud-vaktsiinidest-saade/


Viisime läbi ka avalikke või organisatsiooni-siseseis koolitusi. Tallinna Ülikooli Rohenädala
raames koolitasime TLÜ tudengeid kestliku arengu eesmärkide teemal, sarnase koolituse
tegime ka Vabaühenduste Liidu tulevikujuhtide koolitusprogrammis osalejatele. Toyota Eesti
meeskonda koolitasime SDGde 1, 8, 16 ja 17 valdkondades. Jätkasime kaaskoolitajana
koostööd International Democracy Institute`ga, rääkides osalejatele oma kogemustest
teavitustegevusest ja kampaaniatae läbiviimises.

Tegevussuund D: Liikmetöö

Vastavalt suurenenud töömahule uuendasime oma töörühmi, et liikmeid huvikaitse- ja
teavitustegevustesse sujuvamalt kaasata. AKÜ selle aasta töösuunad/grupid on:
arengurahastus, kliimarahastus, maailmaharidus, PPP, migratsioon ja kestlik
majandusareng. Töögruppidesse koonduvad kingitest konkreetsetest tegevustest või
valdkondadest huvitunud liikmed, kel on lisaks huvile ka võimalusi kaasa rääkida ja -teha.

Sisekommunikatsiooni vahenditena jätkasime liikmelistide, uudiskirjade ja Facebooki
liikmegrupi haldamist. Peamised kohtumisviisid olid endiselt Zoomi- põhised koosolekud ja
virtuaalsed kohvipausid, kuna Covi-19 paneemia ei olnud veel täielikult taandunud.

Esimesel poolaastal toimus kolm liikmekoolitust. Miltton New Nordics koolitas meid SDGde
teemal väliskommunikatsioonis ja kampaaniates, et anda vabaühendustele nippe, kuidas
kestlikust arengust rääkida või mitte rääkida. IDEA Ireland rääkis efektiivsete
partnerlussuhete loomisest ja hoidmisest, tutvustades Tone of voice ja storytelling
metoodikaid. GCI Estonia koolitas meid küberturvalisuse ja -hügieeni teemasel, rääkides
privaatsusest ja andmetest, küberrünnetest, enda kaitsmisest vaenuliku väliskeskkonna eest.

Aruande esindaja nimi ja allkiri: Kuupäev:
Agne Kuimet 12.07.2021
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