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1.

Lühikokkuvõte peamistest tulemustests
1. Enamik vastanutest on arengukoostöö teemadega oma tegevuses mingil määral
kokku puutunud.
2. Ligikaudu pooled vastanutest on vähemalt ühe arengukoostöö teemaga kokku
puutunud palju või väga palju.
3. Peamiste takistustena arengukoostööga tegelemise juures tuuakse välja ajapuudus,
infopuudus ja rahapuudus ning teistsugused prioriteedid.
4. Olulise

motivatsioonilise

tegurina

näeksid

vastajad

avaliku

huvi

suurenemist

arengukoostöö valdkonnas.
5. Kõige olulisemaks arengukoostöö teemaks peetakse kaubanduspoliitikat, sest selle
valdkonna arendamine aitab lahendada ka teisi probleeme.
6. Migratsiooni teemat peetakse samuti oluliseks arengukoostöö teemaks, kuid leitakse,
et eeskätt tuleks tegeleda migratsiooni põhjustega (nt. elujärje parandamisega
arengumaades).
7. Kliimamuutuste teema suhtes lähevad arvamused lahku. Ühelt poolt leitakse, et
kliimamuutused põhjustavad järjest enam majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme
üle maailma, teisalt arvatakse, et teema on tugevalt ülepaisutatud.
8. Kõige

enam

informatsiooni

saadakse

arengukoostöö

teemadel

välismaistelt

veebilehekülgedelt, ajalehtedest ja Välisministeeriumi veebileheküljelt.
9. Üle poole vastanutest hindab oma teadmisi arengukoostöö vallas pigem vähesteks.
10. Kõige

enam

soovitakse

teadmisi

juurde

kaubanduspoliitika

teemal,

seejärel

migratsiooni teemal ning kõige vähem soovitakse uut informatsiooni kliimamuutuste
teemal.
11. Valdavalt ollakse arengukoostöö alaseid materjale valmis lugema nii eesti kui inglise
keeles.
12. Enamik vastajaid hindab oma teadmisi Euroopa Liidu arengukoostöö poliitikast pigem
väheseks ja sooviks saada rohkem informatsiooni.
13. Olulisemate
demokraatia,

arengukoostöö

teemadena

loodusressursside

nimetatakse

kasutamine,

inimõigused.
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veel

ettevõtlus,

haridus,

teadus,

kodanikuühiskond
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Uuringukeskus Klaster

2.

Sissejuhatus ning metoodika

Käesoleva uuringu tellijaks on Arengukoostöö Ümarlaud MTÜ (www.terveilm.net) ning
läbiviijaks uuringukeskus Klaster (www.klaster.ee). Uuringu eesmärgiks oli kaardistada
hoiakuid arengukoostöö valdkonna suhtes; samuti leida võimalikud kitsaskohad ning
võimalused temaatilise info laiemaks levitamiseks.
Uuringu sihtrühm koosnes kolmest alagrupist: otsustajad, arvamusliidrid ning info levitajad.
Otsustajate

grupi

puhul

saadeti

kutsed

avaliku

sektori otsustajatele

(sh

Riigikogu

liikmetele). Info levitajate puhul saadeti uuringukutsed antud valdkonnas tegutsevatele
kolmanda sektori esindajatele ning akadeemilisse sektorisse. Lisaks kasutati kliendi poolt
koostatud sidusrühma liikmete kontaktandmeid sisaldavat andmebaasi.
Käesoleva

küsitluse

andmekogumine

viidi

sihtrühmade

spetsiifikast

lähtuvalt

läbi

veebiküsitlusena; ankeet oli majutatud uuringukeskuse Klaster küsitlusserveris. Ankeedi
täitmine oli anonüümne ning toimus perioodil 8 – 28 aprill 2010. Uuringu sihtrühmale
saadeti ka üks kordusmeeldetuletus. Kokku saadeti personaalseid kutseid välja 298; samuti
levitati infot EMSLi infolistis.
Vastuseid laekus kokku 85, ehk vastamisaktiivsuseks kujunes ca 30% mida võib pidada
väga heaks tulemuseks1. Vastajate vähese arvu ning avatud küsimuste suure osakaalu tõttu
tuleks

käesolevat

uuringut

ning

järgnevalt

esitatud

tulemusi

tõlgendada

pigem

kvalitatiitvses võtmes.

1 Vastamisaktiivsuse osakaalu arvestamisel tuleb pidada silmas, et uuringukutset levitati
ka infolisti kaudu. Käesolev % on arvutatud suhtest kõikidesse väljasaadetud
personaalsetesse uuringukutsetesse.
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3.

Tulemused

Andmekogumisel kasutatud ankeet koosnes viiest küsimusteplokist. Järgnev peatükk annab
ülevaate peamistest tulemustest küsimusteplokkide lõikes.

3.1.

Plokk I: Vastajate kokkupuude temaatikaga

Esimene küsimusteplokk puudutas vastajate kokkupuuteid arengukoostöö temaatikaga.
Selgus, et enamik vastanutest on arengukoostöö teemadega kokku puutunud. 10 vastajat
(12%) ei olnud üldse kokku puutunud mitte ühegi arengukootöö teemaga. 54% vastajatest
ehk pisut üle poole on oma tegevuses vähemalt ühe arengukoosöö teemaga kokku
puutunud kas pigem palju või väga palju.
Mil määral puutute Te oma tegevuses kokku arengukoostöö teemadega?

[Migratsioon]

30%

[Kaubanduspoliitika]

18%

23%

[Kliimamuutused]

27%

28%
0%

10%

Üldse mitte

23%

22%

27%
20%

30%

Väga vähe

40%

15%
50%

Pigem vähe

60%

70%

Pigem palju

23%

7%

22%

7%

22%

7%

80%

90%

100%

Väga palju

Joonis 1: Kokkupuude arengukoostöö teemadega

Üldiselt on kokku puututud erinevate teemadega üsna võrdselt (pigem palju või väga palju
iga teema puhul pisut alla kolmandiku vastanutest). Siiski võib öelda, et kaubanduspoliitika
puhul on kõige rohkem selliseid vastajaid, kes kasvõi väga vähesel määral on teemaga
kokku puutunud (77%).
Vastajate hulgas on kõige enam riigiteenistujaid (33 vastajat), kolmanda sektori esindajaid
(25) ja poliitikakujundajaid (22). Mitu rolli kokkupuutes arengukoostöö valdkonnaga on
märkinud ära 15 vastajat. Levinud kombinatsioon on poliitikakujundaja ja riigiteenistuja,
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samuti on kolmanda sektori esindajad sageli seotud ka muude rollidega.

Milline on Teie roll kokkupuutes arengukoostöö valdkonnaga?
[Riigiteenistuja]

39%

[Kolmanda sektori esindaja]

29%

[Poliitikakujundaja]

26%

[Meedia esindaja]

12%

[Teadlane]

5%

[KOV ametnik]

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Joonis 2: Vastajate roll kokkupuutes arengukoostöö valdkonnaga
Lisaks tuuakse rollidena välja erasektori esindaja (2), üliõpilane (2), uurimustööde teostaja,
rahvusvahelise organisatsiooni tegevuses osaleja ning huvitatud kodanik.
Täpsemalt

mainivad

vastajad

peamiselt

kokkupuuteid

arengukoostööd

puudutavate

projektidega (mainitud koostööd Gruusia, Ukraina ja Moldova suunal), nõustamis- ja
koolitustegevusega, arengukoostööd puudutava akadeemilise tegevusega, muid tööalaseid
kokkupuuteid ja isiklikke kokkupuuteid. (vt. LISA 4.2)

Takistused arengukoostöö teemadega tegelemisel
Peamiste takistustena arengukoostöö teemadega tegelemisel märgitakse ajapuudust, infoja

teadmistepuudust,

rahapuudust,

inimressursi

puudust,

kontaktide

puudust

ja

kommunikatsiooniprobleeme, vastaspoole huvi puudust, projektide koordineerimise ja
otsustusprotsessi aeglust, koostöömehhanismide jäikust, madalat avalikku huvi.
Üheks läbivaks märksõnaks paistab olevat teiste valdkondade prioriteetsus: põhitöö ja –
tegevus seotud muude teemadega, eksperte ja spetsialiste vajatakse pidevalt ka kodumaal,
kohalike probleemide peatähtsus.
Mitmed vastajad märgivad siiski, et mingeid takistusi arengukoostöö teemadega tegelemise
juures ei ole ja neil on selleks tegevuseks motivatsioon olemas. (vt. LISA 4.3)

Motivatsioonilised tegurid
Teguritena,

mis

suurendaksid

vastajate

motivatsiooni

arengukoostöö

tegelemiseks, tuuakse välja põhiliselt juba eelmainitud takistuste kadumist.
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Väga palju tuuakse võimaliku motivatsioonilise tegurina avaliku ja riikliku huvi suurenemist,
aga mainitakse ka rahaliste ressursside kättesaadavust, koostöö paindlikumaks muutumist,
vastaspoole huvi suurenemist, teabe piisavat kättesaadavust. (vt. LISA 4.4)

3.2.

Plokk II: Hinnang arengukoostöö olulisusele

Teine küsimusplokk puudutas vastajate hinnanguid arengukoostöö teemade olulisusele.
Kõige olulisemaks arengukoostöö teemaks peavad vastajad kaubanduspoliitikat (90%
vastanutest leiab, et kaubanduspoliitika näol on tegu pigem olulise või väga olulise
teemaga).
Kõige enam lähevad vastajate hinnangud lahku seoses kliimamuutuste teemaga. 60% leiab,
et teema on oluline, 40% et väheoluline või ebaoluline.
Migratsiooni teemat peab oluliseks 72% vastanutest. Sealhulgas 25% kõigist vastanutest
leiab, et teema on väga oluline.
Kui oluline arengukoostöö teema on Teie jaoks...?
Kaubanduspoliitika 3% 7%

Kliimamuutused

Migratsioon

55%

8%

32%

4%

0%

35%

30%

24%

10%

47%

20%

Ebaoluline

30%

30%

40%

Pigem väheoluline

50%

25%

60%

Pigem oluline

70%

80%

90%

100%

Väga oluline

Joonis 3: Hinnangud arengukoostöö teemade olulisusele

Põhjendused teemade olulisusele või ebaolulisusele
Vastajatel paluti ka selgitada, mis kaalutlustel peavad nad arengukoostöö teemasid
vastavalt oluliseks või ebaoluliseks.
Vastajad, kes kalduvad pidama migratsiooni teemat pigem ebaoluliseks, leiavad, et
migratsiooniprobleemide peamised põhjused on seotud teiste valdkondadega, seega tuleks
probleemide

lahendamiseks

suunata

energia

hoopis

prioriteetsemate

teemadega

tegelemisele. Leitakse ka, et migratsiooniga seostuvatest probleemidest on peamine
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eestlaste väljaränne ning et sellele tuleks tegeleda esmajärjekorras.
Migratsiooni teema oluliseks pidajad on üldiselt arvamusel, et seoses tööjõu suureneva
mobiilsusega ja üleilmastumisega on nii migratsiooni teema nii Eesti kui maailma kontekstis
üha suuremat tähtsust omandamas. Leitakse, et arengukoostöö ongi üks võti, mille abil
vähendada soovimatut rännet.
(vt. LISA 4.5)
Kliimamuutusi ebaoluliseks või väheoluliseks pidavad vastajad leiavad, et teema on
ülepaisutatud, kliimamuutuste näol on tegemist paratamatu protsessiga, mida mõjutada on
keeruline, eriti Eesti-sugusel väikeriigil.
Need, kes peavad kliimamuutuste teemat oluliseks, leiavad, et kliimamuutused mõjutavad
tugevalt kogu maailma majandus- ja sotsiaalset keskkonda ning põhjustavad suuri
probleeme sageli just arengumaades.
(vt. LISA 4.6)
Vastajad, kes on hinnanud kaubanduspoliitika teemat pigem ebaoluliseks, ei anna oma
vastusele selgeid põhjendusi. Kaks vastajat toovad välja omaenda vähese teadlikkuse ning
üks vastaja märgib, et antud teema ei kuulu lihtsalt tema töövaldkonda.
Teised vastajad leiavad, et kaubanduspoliitika on oluline võtmeteema arengumaade
abistamise juures. Leitakse, et kaubandus on majandusarengu peamine mootor, mis
võimaldab omakorda lahendada mitmeid sotsiaalprobleeme. Rõhutatakse „Trade not aid“
põhimõtet ja õiglase kaubanduse arendamist.
(vt. LISA 4.7)
Lisaks paluti vastajatel järjestada arengukoostöö teemad prioriteetsuse alusel. Kõige
sagedamini peeti esmatähtsaks teemaks kaubanduspoliitikat, mille asetas esikohale 45%
küsimusele

vastanutest

(30

vastajat).

Migratsiooni

ja

kliimamuutuseid

pidas

kõige

olulisemaks võrdselt 28% vastanutest (18 vastajat), kuid kliimamuutuste teema asetati
sagedamini kolmandale positsioonile (42%, 27 vastajat).
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Milline arengukoostöö teemadest on Teie arvates prioriteetne? Palun järjestage teemad.
Kaubanduspoliitika

45%

Migratsioon

28%

Kliimamuutused

28%

0%

10%

32%

23%

41%

31%

30%

20%

30%

40%
I

42%

50%

II

60%

70%

80%

90%

100%

III

Joonis 4: Prioriteedid

3.3.

Plokk III: Infokanalid

Kolmas küsimusplokk uuris, kui palju teatakse arengukoostöö teemade kohta ning millistest
infokanalitest saavad vastajad sellel alal teavet.
Selgus, et kõige sagedamini saadakse informatsiooni välismaistelt veebilehekülgedelt,
samuti

väga

oluliseks

infoallikaks

on

ajalehed

ja

välisministeeriumi

veebilehekülg.

Televisiooni ja temaatilisi üritusi nimetas arengukoostöö alase infokanalina vastavalt 38% ja
36% vastanutest. Terveilm.net veebiehekülge mainiti infokanalina 22% vastanute poolt (19
vastajat).
Millistest kanalitest hangite informatsiooni arengukoostöö teemadel?
[Välismaised veebileheküljed]

49%

[Ajalehed]

45%

[Välisministeeriumi veebilehekülg]

45%

[Televisioon]

38%

[Temaatilised üritused]

36%

[Raamatud]

29%

[Ajakirjad]

27%

[Teised Eesti veebileheküljed]

26%

[www.terveilm.net]

22%

[Teatmikud]

16%
0%

10%

20%

Joonis 5: Infokanalid
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Muudest infokanalitest mainiti peamiselt otsekontakte, Euroopa Komisjoni veebilehekülge,
aga ka projektimaterjale, õppematerjale, statistika andmebaase ja temaatilisi postiloendeid.
(vt. LISA 4.8)
Üldiselt kalduvad vastajad olema pigem kriitilised enda teadmiste suhtes arengukoostöö
teemade kohta. Kaubanduspoliitika ja migratsiooni alaseid teadmisi hindab pigem väheseks
üle kahe kolmandiku vastanutest. Selgus, et kõige paremaks hindavad vastajad oma
teadmisi kliimamuutuste valdkonnas, 42% leiab, et teab teema kohta palju või pigem palju.
Kuidas hindate oma arengukoostöö alaseid teadmisi?
[Kliimamuutused]

19%

[Kaubanduspoliitika]

38%

22%

[Migratsioon]

47%

24%

0%

10%

Tean väga vähe

35%

25%

46%

20%

30%

40%

6%

26%

50%

Tean pigem vähe kui palju

7%

60%

70%

Tean pigem palju kui
vähe

80%

4%

90%

100%

Tean palju

Joonis 6: Hinnang arengukoostöö alastele teadmistele
Lisainformatsiooni

sooviksid

vastajad

kõige

enam

saada

kaubanduspoliitika

vallas.

Kliimamuutuste alast teavet soovib kolmandik kõigist vastanutest.
Millistes valdkondades sooviksite saada rohkem informatsiooni?
[Kaubanduspoliitika]

54%

[Migratsioon]

41%

[Kliimamuutused]

33%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Joonis 7: Informatsioonivajadus
Lisainformatsiooni soovitakse veel arengukoostöö projektide, nende koordineerimise ja
korralduse kohta, toiduga varustatuse ja ettevõtluse kohta. 4.9
Kõige suurem hulk vastajaid oleks valmis arengukoostöö alaseid materjale lugema eesti ja
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inglise keeles (vastavalt 78% ja 73% kõigist vastanutest). Muudes keeltes ollakse valmis
arengukoostöö teemalisi materjale lugema juba oluliselt vähem. Venekeelseid materjale
loeks ligikaudu veerand ja soomekeelseid ligikaudu viiendik kõigist vastajatest. Saksa- ja
prantsusekeelseid materjale oleks valmis lugema 13% vastanutest (11 inimest).
Millistes keeltes oleksite valmis lugema arengukoostöö teemalisi materjale?
[eesti]

78%

[inglise]

73%

[vene]

26%

[soome]

21%

[saksa]

13%

[prantsuse]

13%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Joonis 8: Keelteoskus
Lisaks eelmainitud keeltele on mõned vastajad valmis lugema materjale ka hispaania (2),
itaalia ja rootsi keeles.

3.4.

Plokk IV: EL arengukoostöö poliitika

Selgus, et vastajad hindasid ka Euroopa Liidu arengukoostöö alaseid teadmisi pigem
väheseks. 61% vastajatest teab pigem vähe või väga vähe. Umbes sama suur osa
vastajatest (63%) tunnistab, et vajaks rohkem teavet.
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Kuidas hindate oma teadmisi Euroopa Liidu arengukoostöö poliitikast?
7%

7%

31%

54%

Tean väga vähe

Tean pigem vähe

Tean pigem palju

Tean palju

Joonis 9: Teadmised EL arengukoostöö poliitikast

Kas vajaksite rohkem teavet Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika kohta?

37%

63%

Jah

Ei

Joonis 10: Infovajadus, EL arengukoostöö poliitika
Vastajad tunnevad, et vajaksid rohkem teavet arengukoostöö alase tegevuse tulemuslikkuse
kohta ja programmide tagasisidet. Samuti sooviksid nad paremat ülevaadet fondidest ja
tugistruktuuridest ning arengukoostöö korraldusest. Veel huvitab vastajaid erinevate
organisatsioonide ja riikide roll arengukoostöö juures ning millised on Eesti võimalused
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panustamiseks. Samuti soovitaks rohkem teavet konkreetsete valdkondade kohta nt.
kaubandus, keskkond, võrdsus, noored, kohalik omavalitsus. Mõned vastajad märgivad, et
teave võiks olla ka rohkem „inimlikus keeles“.
(vt. LISA 4.11)
Vastuseks küsimusele, kuidas mõjutab Teie tööd Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika,
antakse üsna erinevaid vastuseid. Enamik respondente jääb pigem üldsõnaliseks, sealjuures
leidub nii selliseid vastajaid, kes leiavad, et EL arengukoostöö poliitika mõjutab otseselt
nende tööd, kui ka selliseid, kes leiavad, et mõju puudub või on pigem kaudne. Euroopa
Liidu arengukoostöö poliitika mõju oma tegevusele on vastajatel ka suhteliselt raske
otseselt kirjeldada, nenditakse Eesti on siinkohal suurema ja raskesti hõlmatava süsteemi
osa. Otsestest mõjudest mainitakse mõnel korral Euroopa Liidust rahaliste vahendite
saamist oma tegevuseks.
(vt. LISA 4.12)

3.5.

Plokk V: Teemad ja kommentaarid

Teemad, millega peaks veel arengukoostöö raames tegelema, on vastajate arvates haridus,
teadus,

demokraatia,

korruptsioon,

üldine

valitsemise

võimekus,

energeetika,

loodusressursside kasutamine, ettevõtlus, kodanikuühiskond, õiguskeskkond, statistika
kogumine, inimareng ja inimõigused. Rõhutatakse ka vajadust pöörata enam tähelepanu
mõnedele sotsiaalsetele gruppidele: naised, lapsed ja noored. Samuti peetakse oluliseks
arengukoostöö alase info levikut Eesti elanike hulgas ning arengukoostöö suuremat
tähtsustamist.
(vt. LISA 4.13)
Lisakommentaarides toovad mõned vastajad välja asjaolu, et arengukoostöö kontseptsioon
on praegu suhteliselt raskesti mõistetav. Leitakse, et Eesti elanikele võiks edastada rohkem
arengukoostöö alast informatsiooni. Üks vastaja leiab ka, et Eesti vajab praeguses olukorras
pigem ise arenguabi kui et peaks seda kellelegi pakkuma.
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4.

Lisad

Lisades on välja toodud kõik vastused avatud küsimustele.

4.1. Milline on Teie roll kokkupuutes arengukoostöö
valdkonnaga? [Muu]
ärisektori esindaja ja üliõpilane
Migratsioonialaste uurimustööde teostaja
ostja ja huvitatud kodanik
rahvusvaheline organisatsioon
roll puudub
täideviija
üliõpilane
varasemal perioodil erasektori eksperdina

4.2. Palun täpsustage, milline on Teie kokkupuude
arengukoostöö teemadega?
Aitame Gruusias luua ettevõtluse, MTÜ-de ja omavalitsuste tugisüsteemi.
Ajakirjanduslik teema
Ametiülesannetesse kuulub arengukoostöö jälgimine, planeerimine ja rakendamine teatud
valdkonnas.
Arengukoostööd on vaja olnud harrastada seoses osalemisega heategevuslikus klubis. On
olnud tegemist paljude maadega, sealhulgas naaberriikidega
Eesti kliimapoliitika üks koordinaatoritest.
Eestis elavatele kolmandate riikide kodanikele tegevuste planeerimine, korraldamine ning
ühenduste toetamine, kes seda läbi viivad.
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endine Eesti Migratsioonifond töötaja
Ettevõtte koostööprojekt Eesti AK sihtriigi Gruusiaga; magistrantuuri uurimistöö teema
seostumine AK-ga
IKT kasutusvõimaluste tutvustamine arengu alusena
Jätkusuutlikum

arengu

ja

poliitikakujundamise

spetsialistina

ning

rahvusvaheliste

keskkonna- ja arenguorganisatsioonide aktiivse kaasategijana, nüüd ka seadusandjana
Kaitsealane abikäepoliitika. Riiklik institutsiooniline areng ja nõustamine. NATO ja EL
integratsiooni toetamine.
Kaubanduspoliitikaga kursisolemine on osa minu tööst, kuna tegelen majandusteemadega.
Kaubavahetuse analüüs ja tollitariifide küsimused.
Kaudne
Konsulteerimine EU rahastatavate teadusprojektide ja tehnoloogiasiirde küsimustes
Koordineerida ministeeriumi arengukoostöö projektiettepanekuid ning vahendada kontakte.
Koordineerin maailmaharidusprojekti.
Korraldanud ühe avaliku diskussiooni teemal, kuidas Millenniumi Arengueesmärkidele Eesti
kaasa saab aidata.
Kui mingis dokumendis, millega peab tegelema, teema kajastub, siis tegelen. Süsteemselt
mitte.
Laiendada enda ja õpilaste silmaringi.
Migratsiooni teemadega tegelen Euroopa Nõukogus raportöörina ja komisjoni liikmena.
Ülejäänud aspektid Eesti Parlamendis.
Migratsioonialane seadusandlus ja koolitus
Minimaalne, ainult sel määral, kui neid küsimusi RK töös ette tuleb.
Noorsoo keskkonnaharidus
Noorteinfo ja teavaitamine
Oleme aidanud uusi algatusi läbi viia. Nõustanud.
Olen infovahetuse korras kursis Eesti tegevusega
olen käinud vabatahtlikkuse tööd tegemas, ning mõnedel koolitustel
Olen läbi viinud arengukosstöö projekte Ukraina ja Moldova suunal. Praegu on käsil üks
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projekt Moldova parlamendiga.
Olen olnud arengukoostöö ümarlaua asutamise juures, teinud koostööd Koola saamidega
Venemaal, mida on toetanud ka Eesti Välisministeerium.
Olen teavitanud avalikkust oma saadetega alates 2006. aastast.
Olen töötanud arengukoostööga tegelevates MTÜdes nii palgalise töötaja kui vabatahtlikuna
osalemine arengukoostöö

projektides Eesti majandusreformide,

EL

integratsiooni ja

kvalifikatsioonisüsteemi loomise kogemust jagades ja koolitades.
osalemine käsunduslepingu alusel perevägivalla teemalises suurprojektis
Osaline oma asutuse arengukoostöö koordineerimises
Ostuotsuste tegemisel, sõpradega vesteldes
Pigem seotud laiemal tasemel poliitikate analüüsimisega.
Projektijuht MTÜ Jaan Tõnissoni Instituudis. Pagulas-, migratsiooni teemaliste projektide
koostamine ning ellu viimine (s.h. Euroopa tasandil). Erinevate sihtrühma puudutavate
uurimustööde kirjutamine. Erinevates 3 poolsetes ümarlaudades ning ekspertgruppides
osalemine.
Puudub kokkupuude arengukoostööga
Puutun nendega kokku meedias töötades.
riigiteenistujana

rahvusvaheliste

programmide

ja

projektide

kaudu

keskkonna

sh

kliimamuutuste leevendamise küsimustes
Rohkem vahendan muu maailma probleeme.
saatejuhina intervjuusid tehes
Seoses MTÜ-ga, mille liige olen, on olnud võimalus osaleda arengukoostööalasel arutelul
Välisministeeriumis.
Seoses sõpruspiirkondadega välismaal
Tallinna e-valdkonna kogemuste tutvustamine
Tihe kokkupuude, töö erinevate rahvusvaheliste arenguabi puudutavate dokumentidega
Töö on otseselt seotud
töö Riigikogu komisjonides
tööalane kokkupuude, põllumajandus ja arenguriigid, toiduabi.
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Tööalaselt

arenguabipoliitika

kinnitamisel,

kitsamalt

Afganistanile

antava

arenguabi

projektidega kokku puutudes.
Tööalaselt praktiliselt iga nädal.
Töötan erinevate arengukooostöö ja maailmahariduse projektide elluviijana, puutudes
seeläbi kokku väga erinevate arengukoostöö teemadega.
Töötan Välisministeeriumi arengukoostöö büroos, mis tegeleb Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabipoliitika kavandamise ja teostamisega
Töötan Välisministeeriumis arengukoostöö büroos ning minu kureerida on kahepoolsed
arengukoostööprojektid Eesti arengukoostöö prioriteetsetes partnerriikides.
Üliõpilane Inglismaa ülikoolis, õpin seda teemat
uurimisprojektides ja visiitides osalemine, nende korraldamine
Valdkond on uus minu jaoks, kuid näen koostöövõimalusi
Viin ellu AK projekte

4.3. Millised on Teie jaoks takistused arengukoostöö
teemadega tegelemise juures?
* ei tunne sealset kultuuri;* ei ole piisavalt aega, et tutvuda nende paikade kultuuri,
sotsiaalmajandusliku olukorraga jms;* ei ole rahalisi vahendeid, et ise sinna minna.
1) Konkreetsete abivaldkondade väljaselgitamine on kohati keeruline, kuna poliitilise
tasandi ametnike arvamus sihtriigis erineb tihti ekspertide reaalsest vajadusest 2) Tegemist
on paljuski agraarühiskondadega, kus meie IT-lahendustega ei ole midagi peale hakata kui
lähimas linnas on 1 arvuti. 3) Eesti ekspertide vene keele oskus on puudulik. 4) Eestis on
oma ala eksperte niigi vähe, kui ekspert nädala sihtriigis veedab, siis Eestis tema töö
sisuliselt seisab. 5) Koolitamas käivad peamiselt asekantsleri tasandi inimesed, kelle
puudumisel nt ministeeriumis seisavad paljud otsused. Lahendusena näeksin, et ka
ekspertide tasandit saadaks koolitama.
aeg
Aeg materjaliga töötamiseks ja enese teemaga kurssi viimiseks.
Aeg. Õigemini selle puudumine. Hea meelega oleks seotud mõne kolmanda sektori projekti
või ettevõtmisega.
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Aeglane otsustusmehhanism
ajaline ressurss ning vähe infot, või liiga hiline info
Arengukoostöö teemadega tegelemisel on puudus ametlikest kanalitest, mis võimaldaksid
arengukoostöö konkurssidel osaleda. Tihti on seatud arengukoostööle reeglid, mis tegelikult
takistavad mõistlikku ja tulemuslikku tegevust.
Avalikkuse madal teadlikkus arenguteemadest, poliitikate kujundajate vähene teadlikkus
erinevate sektorite mõjudest globaalsele arengule. Arengukoostöö väike ja kitsapiiriline
rahastus Eesti riigi tasandil.
Ebapiisav inimressurss ja siseriiklik analüüsivõimekus
Eelkõige puudulik informatsioon, mida aitaks leevendada riikide kohta koostatud uuringud,
millist abi täpselt antud riigis on vaja ning ka riikide omavaheline tihedam suhtlemine
dubleerimise vältimiseks.
Ei näe erilisi takistusi.
Ei näe takistusi, raha võiks selleks ainult rohkem olla
ei ole
ei ole takistusi
Ei oska öelda, kuna migratsiooni ja kliimaga eriti kokku ei puutu. Kaubanduspoliitika alaselt
on võib-olla infot vähe ja kui mõni üritus toimub, siis jäävad vastused küsimustele võib-olla
liiga üldsõnalisteks.
Ei saa päris hästi aru küsimusest. Ametialaselt ei takista eriti miski, arengukoostöös endas
on rida suuri globaalseid probleeme.
erilisi takistusi pole
euroopa liidu poolt vähene huvi väikeste liikmesriikide eripäraga arvestamisel, st. paljudes
asjades oleme me välistatud juba objektiivsetel põhjustel
Info levik, koordineeritus.
Ka arengukoostööga tegelejate madal teadlikkus arengukoostöö ajaloost, olemusest, rollist
ning ulatusest, sh ka Eesti eesmärkidest arengukoostöö tegemisel
Kõrge koormatus teiste tööülesannetega
Kui üldse, siis võib-olla võiks olla rohkem avatud innovaatilistele algatustele, aga ilmselt on
see ka rohkem tutvustamise küsimus. Üldiselt takistusi pole.
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Mul ei ole erilisi takistusi.
Pole minu põhitöö
Pole takistusi.
Pole veel tõsiselt selle teemaga tegelema hakanud. Takistusi ei ole.
puuduvad
Puuduvad
Raha puudus.
Rahalised ressursid
Rahanappus
Riigipoolne soovimatus pagulasteemaga tegeleda. Pidev finantsresursside puudumine.
Riiklike

poliitiliste

eesmärkide

katmine

ressurssidega

(eelarve

ei

vasta

riiklikule

ambitsioonitasemele).
Sihtpartneri spetsiifiline kultuuritaust.
Suuremad takistused üldplaanis puuduvad. Motivatsioon on olemas. Ettevõtte esindaja
seisukohalt on siiski kogemus suhteliselt norivast aruandlusest VM projektikoordinaatoriga
(suur lisa-ajakulu tihti ehk liigväikeste detailide puhul)
Takistusi pole, lihtsalt kokkupuutepunkte on väga vähe.
Takistusi pole.
Teadmised, vähene meedia huvi.
Teema vähene tuntus ühiskonnas.
Ühtse andmebaasi puudumine nt. et üldse kolmandate riikide kodakondsusega inimesteni.
Üldiselt abisaajad ise ei ole eriti aktiivsed.
Üldsuse huvi on madal nende teemade kajastamise suhtes.
Vähe infot toodetel, vähene kättesaadavus
Vahendite leidmine, arusaamade erinevus erinevates riikides.
Vähene infolevik eestis, puudulik ülikoolihariduse saamine sel teemal
Vähesed teadmised
Vähesed teadmised, vähene rahastus, Eesti avalikkuse tõrjuv suhtumine antud teemasse,
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Vähesed kontaktid arengumaadega.
Valdkond on uus minu jaoks, kuid näen koostöövõimalusi, vähene teave valdkonnast
Välisministeeriumi senine jäikus ja oma "demokraatia eksportimise" ideoloogiasse kinni
jäämine. Ammu on selge, et lihtsalt Gruusiasse busside ostmine pole just kõige efektiivsem.

4.4. Mis motiveeriks Teid suurendama oma panust
arengukoostöösse?
Arengukoostöö paindlikkus ja sõltumatus - need teeksid arengukoostöös osalemise
lihtsamaks.
Avatud laiem diskussioon antud teemal ning Välisministeeriumi tahe oma elevandiluust
tornist alla tulemiseks.
Eesti suurem huvi selle vastu.
Ei kujuta ette - olen pettunud selles EU rahapesu skeemis
Erilisi motivatsiooni tõstmise meetmeid ei vaja
Erinevad ressurssid (nt aeg ja motivatsioon võib olla ka) ja teadmised
Hiljuti just kandideerisin UNDP ja VSO (http://www.vso.org.uk/) kaudu professionaalseks
vabatahtlikuks. Seega minu motivatsiooni ei ole vaja suurendada. Teistele huvilistele tuleks
panustamise

võimaluste

kohta

info

ja

hüva

nõu

'kandikul

ette

kanda'

-

vaja

kliendisõbralikku lähenemist.
Informatsioon vajaduse kohta ning piisavate rahaliste vahendite olemasolu
Isiklik kokkupuude ja kogemus
Isiklik panustamine.
Kindlad ja huvitatud partnerid arenguabi sihtriikides; huvipakkuv ja kompetentsile vastav
koostöövaldkond (teadus ja arendus)
Kindlasti mõjutaks minu tööd rahastusvõimaluste avardamine riigi tasandil, aga peamiselt
oleks vaja pikemaid ööpäevi, kuhu mahuks enam töötunde. Sest motivatsiooni vähesuse üle
ei saa kurta. Loomulikult oleks toetus erinevate valdkondade poliitikutelt poliitikate sidususe
suurendamisesse oluliseks motiveerijaks.
Kui abisaajad ise oleks aktiivsemad ning meie koostö baasilt arengikoostöö vallas saaks ka
muud koostööd arendada n.t ärikontaktide vahetus, delegatsioonid jne.
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Kui need on huvitavad ja kasulikud igapäevatöö seisukohast, kui see toob kasu meie
organisatsiooni liikmetele.
kui oleks rohkem teadmisi antud valdkondades
kui peaksin sattuma ametikohale, kus kokkupuude suurem, eks siis peaks ka rohkem
panustama
laiemad rahalised võimalused koostööpartnerite vajaduste ja ideede rakendamiseks
Ma arvan, et avalikkuse huvi nende teemade kajastamise vastu on seotud ka üldise
olukorraga ühiskonnas. Praegusel kriisiajal näikse inimesed tegelevat rohkem iseendi ja riigi
probleemidega kui huvituvat kaugete maade aitamisest.
Ma arvan, et mu panus on päris paras.
Ma usun, et Eestis erinevalt rahvusvahelisest areenist ei ole antud teemad nii laialdaselt
arutelu all.
Mingi kompaktne ja selgelt mõistetav infomaterjal antud riikide seisundi, kultuuri ja elu-olu
kohta.
Minu isiklik rahaline panus on null ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks see peaks
suurenema.Eesti riigi panuse suurendamiseks on vaja taastada majanduskasv ning
kujundada selgemad eesmärgid, mida me soovime saavutada.
Mitte miski.
Motiveeritud meeskonna olemasolu
mõtted leiaksid väljundi
Öelge Teie... Selleks peaks kaardistama praeguse panuse ja sealt saaks edasi minna. Seni
ei ole ma sihipäraselt ja väga etadlikult arengukoostööga tegelenud.
Olen

motiveeritud

oma

võimaluste

piires.

Suuremad

võimalused

(vt

eelm

punkt)

võimaldaksid lihtsalt rohkem ära teha. Küsimus ei ole siin üldse motivatsioonis.
Parem finantseerimine
Parem koordineeritus riigi tasandil. Juhul kui mõni projekt on käivitunud ning selgunud on
vajadus jätkuprojekti järele, on vaja rahastamisel eelistada juba toimivaid kontakte ja
projekte.Tuleks koolitada ja kokku viia inimesi, kellel on sihtriigi kogemus ja kellel on
ekspertiis miõnes spetsiifilises valdkonnas. Nt. kutsuda juba koolitamas käinud eksperdid
kogemusi jagama.
pole põhjust seda suurendada
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Projektide senisest paendlikum rahastamine
Rahalisi vahendeid enam
Riigipoolne koostöötahe
Rohkem aega põhitöö arvelt.
Rohkem infot ja laiem tootevalik
see kui ööpäevas oleks rohkem kui 24 tundi või kui seonduvad probleemid hakkavad
vahetumalt Eestisse puutuma nt kliimapõgenikud hakkavad ka Eestisse tulema
Sooviks näha, et arengukoostööga tegelevate organisatsioonide hulk ning kodanike toetus
teemale (üldse välistegevustele) Eestis kasvaks.
Suuremad projekti mahud ja mastaabid
suuremad rahalised võimalused
suuremad tegelemisvõimalused ja noorte teavitamine, arengusuutlikkus
teave, koostöö
Tegelen niigi arengukoostöö teemadega igapäevaselt. Kindlasti võiks üheks motivaatoriks
olla huvi mõne kitsama valdkonna vastu (nt migratsioon).
Tihedam töine seos.
Tunnetamine, et antud valdkonnas kulutatud raha ei ole mahavisatud raha. Teadmine, et
tööst, mida tehakse Eestis (nt teavituse- ja maailmahariduse valdkonnas), võidavad
abivajajad Lõunas.
Võib olla suurem tähelepanu sellele poliitilisel tasandil.

4.5. Kui oluline arengukoostöö teema on Teie hinnangul
'Migratsioon'?
Migratsioon. Ebaoluline:
Veel olulisem on emigratsioon - eestlased, kes ei ole oma kodumaa vähe arenendud
majandusmudelis kohta leidnud, on sunnitud raskele ja tervist kahjustavale tööle minema
välisriikidesse. Teisalt minnakse muidugi ka inimväärsema töötutoetuse saamise nimel, et
pere elatada ja ellu jääda. Need, kes lähevad uusi teadmisi omandama ja tasuvaid töid
tegema, on vähe ja need on ka peamiselt noored. Tuleb silmas pidada, et ka Eesti
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ühiskonnas rahvastik, koos arenenud EU riikidega, hoogsalt vananeb. Suurem probleem on
hetkel seega emigreerumine. NB! Kõik vastused ongi antud Eesti kontekstis, sest kahjuks ei
mõjuta Eesti maailma poliitikat. Remark: Ei suudeta oma riigiski õigeid prioriteete esile tuua
ja juhtida, sest sõltume majanduslikult juba liiga palju teistest riikidest.

Migratsioon. Pigem väheoluline:
2050 9 mrd inimest - tuleks mõelda toiduga varustatuse peale.
Eesti

abistab

riigi

ülesehitamisel,

mitte

kodanike

ümberpaigutamise

probleemidega

tegelemisel. Põhimõtteliselt peaks see muidugi migratsiooni vähendama
ei puutu oma töös migratsiooni küsimustega kokku, ülaltoodud hinnang on seega vaid
tunnetuslik
Küsimus ei ole ju eelkõige ränne, vaid pigem selles, kuidas parendada sealset elu.
Migratsioon on eestlastele nagu probleem, kui selle tulemusena eestlased Eestist lahkuvad.
Eestisse võiks inimesi rohkem migreeruda.
Migratsioon on iseennest väga oluline, kuid mitte minu asutuse seisukohast
Migratsiooni ärahoidmine
Oluline on tegeleda pigem probleemidega, mille lahendamine aitab kaasa migratsiooni
vähenemisele.
Seostan migratsiooni arengukoostöö kontekstis enamasti poliitikute väitega, et "teisi
toetades vähendame migratsiooni, haiguste ja terrorismi levikut" ehk panustamine
arenevate riikide arengusse on motiveeritud ennekõike toetaja huvidest. lähtudes aga
arenguriikide seisukohast, on nn "ajude äravool" oluline probleem ja sellest aspektist
lähtudes on arengukoostöö jaoks oluline käsitleda ka migratsiooniküsimust.
Tõenäoliselt ei too tegevus kaasa migratsiooni.

Pigem oluline
EL sisene trend jagada vastustust ja valu burden-sharing liikmesriikide vahel ka
migratsiooni ohjamisel paneb juba lähitulevikus Eestile suurema kohustuse ja koorma
asjadega tegeleda
Kahjuks ei ole ma selle teemaga kokku puutunud või on mul lihtsalt ni vähe informatsiooni
(ma ei tea sellest eriti midagi)
Kuna EL on mitmete riikide elanike jaoks atraktiivne piirkond, siis peame tahes-tahtmata
tegelema elujärje parandamisega nendes riikides.
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Ma ei oska teemat objektiivselt hinnata, sest pole sellega kokku puutunud
Migratsioon muutub kogu Euroopas ühiskonna sõlmpunktide seas üha olulisemaks.
Migratsioon on seotud tuleviku paratamatute suundumustega.
Migratsiooni olulisus kasvab tulevikus.
Migratsiooni peavad mitmed arenguriigid oluliseks, kuid majanduslikult ei ole brain-drain
neile hea ja kindlasti oleks vaja selgitustööd suurendada ka selles osas, kas riigid peaks
ikka toetama aktiivselt inimkapitali väljavoolu
Oleneb, kuidas migratsiooni mõistet defineerida. Kas pidada silmas kodumaalt lahkumist?
Loomulik migratsioon toimub ikka, kuid arengukoostööga seonduvad need migratsiooni
põhjused,

mis

on

muutnud

elukeskkonna

immigrandi

kodumaal

elamiskõlmbatuks

(konfliktid, vaesus).
Paremate tingimuste loomine arengumaades vähendab emigratsiooni, parendab vaeste
"koduriikide" olukorda ning vähendab riski, mida nt. illegaalsed migrandid Lääne riikidele
tekitavad (sh. oht emigreerumise käigus hukka saada).
pigem

on

vaja

tegeleda

inimeste

haridustaseme

tõstmisega/mõttelaadi

muutmise,

perekonnaplaneerimise ja hügieeni ning prügi- ja veemajandusega, sest migratsioon ise ei
ole probleem, see tuleneb probleemidest koduriigis
Ränne mõjutab piirkonna edasist arengut ja seeläbi kõiki.
reisimine ja välismaale elama kolimine on maailmas väga tavaline asi, seega ka
migratsiooni teema on väga oluline.
Üha suurenev vajadus võrdsete võimaluste loomise järele
Vahet ei ole, kas aitame arenguriikide kodanikke nende riikides või arenenud riigis.
Mõlemad on olulised, küll aga peaks pigem hõlbustama kodanike tegevust oma riigi
ülesehitamisel kui lihtsustada nende võimalusi tulla arenenud riiki lihttööliseks.
Võttes arvesse tööjõu suurenevat mobiilsust kasvab ka selle teema olulisus.

Väga oluline
arenguabi aitab vähendada soovimatut migratsiooni abi vajavatest riikidest Euroopasse,
s.h. ka Eestisse.
KOntrollimatu migratsioon võib olla väga suur risk.
migrasiooni pealetung
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Migratisooniküsimusi tuleks lahendada kohapeal ehk seal kus nad reaalselt tekivad. Oluliselt
kallimaks läheb teiste meetmete kasutamisel, nt kui arenguriikidest pärit pagulased (sh ka
migrandid) jõuavad arenguriikidesse ja avaldavad survet meie piiridele.
Migratsioon mõjutab tugevalt nii majandust kui sotsiaalpoliitikat väga paljudes maades
Migratsiooni osakaal suureneb pidevalt
Migratsiooni teemal me ei ole võimelised kindlasti üksi väikese riigina küsimust üksi
lahendama.
Migratsioonisurve Euroopale, sh Eestile suureneb iga aastaga. Kuid Eesti avalikkuse
suhtumine antud teemasse on ülimalt muret tekitav, et mitte öelda masendav.
Migratsioonisurve on väga suur ja arengukoostöö võiks seda aidata vähendada.
Nii siseränne kui ka välisränne on mõlemad olulised, välis vast rohkem. Kusjuures see pole
üldse negatiivse varjundiga teema.
see on otseselt seotud
seoses üleilmastumise ja kliima muutustega saab migratsioonist üha suurenev probleem
Sest järjest enam inimesi soovib Eestisse kolida ning samas on Eesti avalik arvamus üsna
vaenulik võõraste suhtes ning ksenofoobne.
teadmaks, kes ja miks Eestis tegutseb
Teema on aktuaalne, nii majandusarengu kui laiemas mõttes.

4.6. Kui oluline arengukoostöö teema on Teie hinnangul
'Kliimamuutused'?
Kliimamuutused. Ebaoluline:
Eestlaste jaoks ei ole kliimamuutuste teema muidugi rohkem aktuaalne, kui vaid
energiapoliitika võtmes, sest Venemaa ja USA tootmise- ja tarbimisega kaasneva
saastatusega seotud kliimamuutusi Eesti praktiliselt ei mõjuta. Maailmamastaabis on teema
muidugi ülimalt hea, et ametnike armeel ikka oleks, millega võidelda, mainitud riikides
seaduste karmistamise asemel.
Kliimamuutused on tegelikult ülespuhutud hüsteeria nagu linnugripp, seagripp jm.
Pigem

on

vaja

tegeleda

inimeste

haridustaseme
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perekonnaplaneerimise ja hügieeni ning prügi- ja veemajandusega, mitte niivõrd kliimaga

Kliimamuutused. Pigem väheoluline:
kliima teema on üle paisutatud. kliima muutub, ja seda ei saa takistada
Kliimamuutus on moesõna, enamikes arenguriikides tuleks tähelepanu pöörata pigem
jätkusuutlikule arengule ja keskkonnahoiule, mis on kitsam valdkond kui kliimamuutus.
Kliimamuutuste uurimisel on nii palju erinevaid aspekte ja selle jälgimine on keeruline.
Kliimamuutustega tegelevad üleilmsed organisatsioonid nagu nii ja see ei ole kahe riigi
vaheline probleem.
Kõige enam võib olla tegemist seisukohtade vahetamisega
Kokkupuude puudub.
Kuidas kliimamuutuste teema üldse arengukoostöösse puutub? Väljendan oma teadmatust.
Liiga üle ekspluateeritud teema.
Ma ei oska teemat objektiivselt hinnata, sest pole sellega kokku puutunud
sama
Tegemist on ülepaisutatud probleemiga.

Kliimamuutused. Pigem oluline:
Arengumaade puhul on kliimamuutused ning sellest tulenev kahanev võimekus nt
toidutootmiseks kriitilise tähtsusega
Ega arenguriigid sisuliselt teemasse nagunii enne panustama ei hakka, kui on saavutatud
teatav sissetulekutase - ehk reaalselt läheb kliima korda siis, kui seda teemat rahastavad
arenenud riigid.
Kliima ei tunne riikide piire ja arengumaade aitamine kliima hoidmise osas on tänuväärt
tegevus.
Kliimamuutused

mõjutavad

eluohtlikult

peamiselt

väikseid

saari,

kelle

elukeskkond

veetaseme tõusu järel muutub kasutuskõlbmatuks.
Kliimamuutused võivad väga tõsiselt ohustada majandus-, poliitilis- ja sotsiaalseid
süsteeme.
Kliimamuutustel on globaalne mõju ja järjest kasvav, kuigi sageli seda igapäevaselt ei
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tajuta.
Kllimamuutustuega kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamine arengumaades, edasi vt
eelmist vastust.
Paljuski seotud linnade planeerimise jm-ga
puudub täpsem teave
Puudutavad kõiki riike
See on kogu maailma ühine küsimus, mida tuleb ka ühiselt lahendada. Seetõttu soosib
kliimamuutuse leevendamine ja sellele tähelepanu pööramine igati üleilmset koostööd.
Üha kasvav huvi teema vastu nii EL tasandil kui globaalselt. Arenguriikide seisukohalt
natuke ette vaatav teema, aga mida varem see küsimus tõstatada seda suurem on
tõenäosus, et paljud vead jäävad tegemata.
Väga laialdane ning mitmeid valdkondi haarav teema

Kliimamuutused. Väga oluline:
Abi kohapeal on tihti seotud kliimamuutuste leevendamisega
Arenguriigid seisavad silmast silma kliimamuutuste tagajärgeda (kõrbestumine jms), mis
oluliselt mõjutab nende igapäevast elu järjest suuremal määral ka tulevikus.
ilm huvitab igaüht, eriti hetkel ,mil islandi vulkaanituhk on teema nr.1
Kliimamuutused mõjutavad kogu planeedi elanikkkonda
Kliimamuutuste

alla

loen

kuuluvat

ka

intensiivse

põlluharimise

ja

tööstuste

mõju

piirkondade looduskeskkonnale, mille tagajärjel paljud inimesed on sunnitud kodudest
lahkuma, kuna reostuse, kõrbestumise, veepuuduse ja mullaviljakuse vähenemise tõttu ei
suudeta ennast ja oma perekonda toita.
Kliimamuutuste halvad mõjud nuhtlevad eriti arengumaid.
Kliimamuutuste

suunast

sõltub

olulisel

määral

vaesemate/arengumaade

rahvastiku

sotsiaalne ja majanduslik olukord, sellest johtuvalt suutlikkus ja soov nii doonorite kui
sihtriikide poolel aidata kaasa vaesuse, nälja vähendamisele maailmas, mis omakorda
edendavad/taandarendavad hariduse omandamist, paremat tööhõivet, haiguste ravimist,
jne.
Kliimamuutuste toimumine on fakt. Inimtegevuse olulisus selles on isegi teisejärguline. Kuid
Eesti avalikkus näikse üldse eitavat muutuste toimimist, s.h. inimse mõju selles. Ometi
oleks ka Eestis palju ära teha, et vähendada saastamist ja energia raiskamist.
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Kliimamuutusted(sõltumatult

nende

muutuste

tekkepõhjustest)destabiliseerivad

elukeskkonda nii laiemas (elusloodus) kui kitsamas (inimühiskond) mõttes kogu Maakeral.
kolmanda aastatuhande suurimad konfliktid sünnivad tõenäoliselt puhta vee ja saastevaba
õhu tõttu
Lihtsalt on olulised, seda nagu ei peagi põhjendama. Muutused kliimas mõjutavad meid
kõiki, seda on igapäevaselt näha, kui natuke laiemalt mõelda.
Me peame hoidma keskkonda enda ümber, et ka tulevastel põlvedel oleks hea elada.
Migratsioonuimootoriks

nii

Aafrikas

kui

mujal

maailmas

on

kas

konfliktid

või

kliimamuutustest tulenevad tagajärjed. Süvenevad need aga üha.
Mõjutab kõiki.
Õpin ise keskkonna erialal ning see teema on väg huvitav, kuid tegemisi, mis selles vallas
teha saab, on vähe
Sest see mõjutab ühtviisi kõiki riike, nii rikkaid kui vaesemaid ning arenenud riigid, ka Eesti,
peaksid oluliselt rohkem panustama selles vallas, Eesti ökoloogiline jalajälg on liiga kõrge,
aga Eestis seda reeglina ei teadvustata.
Tegemist on üleriigilise küsimusega, kus mitmeid küsimusi ei saagi lahendada ühe riigi
piirides.

4.7. Kui oluline arengukoostöö teema on Teie hinnangul
'Kaubanduspoliitika'?
Kaubanduspoliitika. Väheoluline:
Ei oma piisavalt informatsiooni, et hinnata olulisust
Minu tööandja ei tegele kaubandusega
Väljendan oma teadmatust.

Kaubanduspoliitika. Pigem oluline:
Areng ja kaubandus on omavahel tihedalt seotud - see tähendab, et kaubandus aitab kaasa
arengule.
Aus kaubandus süvendaks eetilist käitumist.
Eesti ekspordi suurendamiseks tuleks rohkem koostööd teha ka arenguriikidega.
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ei puutu oma töös kaubanduspoliitika küsimustega tihedalt kokku,kuid kuna Euroopa
Ühenduse kemikaaliregulatsioon mõjutab nii tootjaid kui importööre, siis pean vaid
igasugust koostööd oluliseks.
globalisatsioon muudab koiki neid faktoried paljut2htsaks just developing riikide jaoks.
Globaliseerumine suurendab hüvesid, võimaldab vabamat piiriülest koostööd.
Kaubandus mõjutab ühiskondadevahelisi suhteid ja võimalusi eri rahvastel oma elukvaliteeti
kas parandada või viletsat elukvaliteeti taluda.
Kaubandus on

majandusarengu

mootor,

mis

võimaldab areguabi

tarbivatel

riikidel

majanduslikult iseseisvaks muutuda
Kaubanduse ette mingeid takistusi ida-lääne vahele seada ei ole vaja. Kaubandus peab
olema vaba.
Kaubanduspoliitika on üks vahenditest
Kaubanduspoliitika on vahend millega muuta arenguriigid saajatest tegijateks. Toimiv
kaubandus- ja tööstuspoliitika, ennekõike teenuste alane, oleks vahendiks arenguriikide
majanduse arengu edendamiseks seest poolt (investeeringute ligimeelitamine, konkurentsi
loomine ennekõike aladel mis on sisendiks muudele aladele nagu finantsteenused,
transport, kommunikatsioon ja professionaalsed teenused). See tähendab, et arenenud
riigid

peaks

väljakujunemist

ühelt
ning

poolt

toetama

teiselt

poolt

arenguriikide

avaldama

välist

kaubandussurvet

et

ja
läbi

tööstuspoliitika
viidud

reformid

rahvusvaheliste kohustustega kinnitatakse, mis aitaks leevendada poliitilise surve (ja
muutuste) ohtu.
kaubanduspoliitika peab toetama arengukoostööd.
Kaubanduspoliitikast oleneb meie riigi majanduse käekäik.
Kui tagada vaesematele riikidele (talunikele, väiketootjatele) õiglane tasu toodetud-müüdud
saaduste ja kauba eest, on võimalik liikuda positiivsete näidete varal MDG sihtide
saavutamise suunas.
Ma ei oska teemat objektiivselt hinnata, sest pole sellega kokku puutunud
puudub täpsem teave
Puudutab kõiki riike
Rikkamate turgude avanemine võimaldab kohalikku elatustaset tõsta, samas tuleb olla
ettevaatlik vastupidistes protsessides, mis võivad kohaliku tootmist suretada.
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Sest kaubanduspoliitilised kitsendused vaesematele riikidele rikkamate riikide turule
pääsemiseks on tihti paljude muude hädade põhjus.
Siinkohal pean oluliseks eelkõige õiglase kaubanduse edendamist ehk 'trade not aid'
poliitikat. Seda saab ellu viia ka läbi riigihangete, mis on suuresti poliitilise tahte küsimus.
Võiks olla rohkem üleskutseid ja infot nt Fairtrade teemal

Kaubanduspoliitika. Väga oluline:
Alustada tuleks juba ainuüksi Eesti toodangu tarbimisharjumuste kujundamisest, mitte LAVi või Boliivia. Õiglane Kaubandus Eestile EU-s - oleks minu deviis! Kuigi sellegipoolest võin
töötuna oma perega seni nälga surra, kuni see reaalsus ka Eesti lõhe või forelli ja jõhvikat
võimaldaks süüa.
Arengukoostöö kaotaks praktiliselt oma tööpõllu, kui maailmakaubanduse reeglid muutuksid
õiglasemaks ning kus suurkorporatsioonide mõju toorainete ja toodete hindadele oleks
rahvusvaheliselt reglementeeritud. Hetkel paljude arenguriikide vaesus pigem süveneb,
kuna toodangut müüakse ala omahinna.
Arengumaade põllumeestel ja tootjatel ei ole sageli rahvusvahelises kaubanduses USA, EL-i
ja teiste tööstuspiirkondadega võrdseid tingimusi. Nii väheneb nende konkurentsivõime
rahvusvahelisel turul ja tulemuseks on arengumaade üha suurem sõltuvusse sattumine
arenguabist...
arenguriikide tõhusa abistamise peamisi võimalusi on inimkeskse kaubanduspoliitika kaudu
Arenguriikidel on suur huvi pääseda on kaupadega EL turule, mistõttu peavad nende tooted
vastama nõuetele, mille tagamiseks on neil vaja administratiivseid struktuure.
Eelkõige toiuduturu mõju on põllumajanduslikele arengumaadele sissetuleku ja äraelamise
mõttes äärmiselt oluline.
eesmärgistataud kaubanduspoliitika abil on võimalik palju ebaühtlasest arengust tingitud
riske vältida ja vähendada.
Eesti ettevõtjatele võimaluste loomine ja läbi selle lisandväärtuse tekitamine riiki. Läbi selle
on võimalik ka rohkem rahastada arengukoostööd, kuna riigieelarvesse laekuvad summad
suurenevad.
Kaubanduspoliitika mõjutab eri riikide toimetulekut eksportijatena, nende ligipääsu kaitstud
turgudele
Kindlasti vajab kaubanduspoliitika piiriülest lähenemist.
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Kohalike juurdepääsu piiramine ressurssidele, kohaliku ja jätkusuutliku majandusarengu
pärssimine on suuresti tingitud globaalkauplejate suvast ja globaalkaubanduse reeglitest,
tagajärjeks nii majanduslik kuik sotsiaalne kui keskkonnavaesustumine
Kuna kaupa eksporditakse ühes maailma otsats teise, ei pruugita teada, kuidas seal see
kaup valminud on või näiteks kas see on valminud lapstööjõu abil.
loetletud kolmest teemast on just see minu arvates arengukoostöös ajalooliselt kesksel
kohal, peaks olema ka edaspidi (kolooniad olid ikka majanduslikel põhjustel)
Määrab peamised jõujooned.
Mitte ainult kaubanduspoliitika vaid kogu majanduspoliitika on ses osas oluline.
Mõjutab kogu tarbimist.
õiglane kaubandus annab arengumaadele võimaluse teenida inimilikult.
paljud majandus valdkonna jututeemad seotud sellega
Puhtsalt majanduslikult baasilt on turulepääsu saavutamine ja tagamine äärmiselt oluline.
Rahvusvahelises kaubanduses liiguvad suured rahad ja osa sellest peaks minema tooraine
tootjatele arenguriikides, mitte nii et neil on vaatamata pikaajalisele kogemusele raske
elementaarseid elamis- ja haridustingimusi oma perele tagada
Stabiilsus on oluline. Kaubanduses määrab loomulikult turumajandus, aga poliitika aina
rohkem ja rohkem, võtkem näiteks Valgevene-Venemaa tollipoliitika.
Trade not aid! on Eesti järjekindel põhimõte
Võimaldades

arengumaade

kaupadele

pääsu

arenenud

riikide

turgudele

aitab

see

vähendada arenguabi vajadusi ja võimaldab neil riikidel paremini oma jõududega hakkama
saada.

4.8. Millistest kanalitest hangite informatsiooni
arengukoostöö teemadel? (migratsioon, kliimamuutused,
kaubanduspoliitika)[Muu]
Elektroonilised andmebaasid (westlaw, lexus/nexus etc)
Euroopa Komisjon ja EL liikmesriigid
Euroopa Komisjoni koduleht
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Euroopa Komisjoni veebilehekülg
Isiklik kontakt
Maa Sõprade vastavad teemaatilised postiloendid
Memod, projektid jms
Otsekontaktid
Statistika andmebaasid
Telepaatia
Tööalane suhtlus
TÜ Euroopa Kolledži "arengukoostöö ja postkolonialism"õppeaine raamatud ja konspekt
Vestlused ekspertidega

4.9. Millistes valdkondades sooviksite saada rohkem
informatsiooni?[Muu]
Arengukoostöö koordinatsioon Euroopa ja maailma tasandil
Arengukoostöö põhjused, toetused ja abi maht ning doonorid (nende ajendid)
Eestile Õiglane Kaubandus EU-s, Venemaal ja Aafrikas.
Ei soovi infot
Ei tunneta mingit erilist vajadust
Kodanike internetile ligipääs sihtriikides
Kõik
Kõikides
Koostöö projektid
Teadustöö alane koostöö
Teave on niigi kättesaadav
Toiduga varustatus, korruptsioon
Toiduturvalisus
Väike- ja keskmise ettevõtluse arendamine
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4.10. Millistes keeltes oleksite valmis lugema
arengukoostöö teemalisi materjale?[Muu]
kõik eespoolnimetatud
hispaania(2)
itaalia
rootsi

4.11.

Milliste teemade kohta vajaksite rohkem teavet?

Abi efektiivsus, konditsionaalsus, abi seosed riikliku julgeoleku- ja kaitsega
Abi tõhusus, kaubanduse seotud arenguga, innovaatiline rahastamine jne.
Arengukoostöö jaoks mõeldud fondide ja tugistruktuuride kohta.
arengukoostöö poliitika institutsioonide uue ülesehituse kohta. Vvõimekuse kohta
seostada arengukoostööd teiste poliitikavaldkondadega (majandus, kaubandus,
põllumajandus jne)
Arengukoostöö proriteedid, sihtriigid, tulemuslikkus, kasusaajate rahulolu
Arengumaade riikide elanike koolitamine ja hariduse pakkumine Euroopa Liidus.
Eesti võimaliku panustamise kohta; milliseid võimalusi EL üldse oma liikmesriikidele
pakub aitamiseks
Erinevate organisatsioonide poolt kaetavate teemade/kattuvuste kohta nt FAO vs
Maailmapank vs EL
ettevõtlus, MTÜ ja KOV tugisüsteemide arendamine
free trade, equality-inequality, effects of globalization on the third world
Ilmselt paljude. Eroopa Liidu arengukoostöö on kodanikuseisukohalt pigem pelgalt sõna.
Seda lihtsalt arusaadavt sisu/infot ei ole pidevalt nn silmade ulatuses.
Infoühiskonna areng
kaubabnduspoliitika, migratsioon
Kohaliku omavalitsuse korraldus
kõigi
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Kõik teemad
Kõikide teemade kuid eelkõige loomulikult oma valdkonna e. Migratsiooni kohta
millised on erinevate riikide positsioonid EL sees - erinevused ja sarnasused tegevuses
sihtriikide suunal.
Mind huvitavad väga paljud erinevad teemad, aga eriti need, mis puudutavad
kaubandust, keskkonda ja loomi/linde
Naabrusprogrammid
noortega, keskkonnaga seotud teemad
Pidev ajakohane info migrantide elu-olu kohta Eestis, võrreldes teiste riikidega
Riiklike ja ühiste programmide koordineerimise kohta.
rohkem võiks kõige kohta teada
See kõik on nii udune minu jaoks, et ei oska öelda. Kui vaja on, eks siis leian teemad
üles, aga ei saa öelda, et kuidagimoodi kasvõi need üritused, mida korraldatud on, huvi
pakuksid. Võib-olla on see eelarvamus, et arengukoostööst rääkimine on igav ja tekitab
alati küsimuse - mis konkreetsele inimesele sellest kasu on? Inimlikku keelt on selles
valdkonnas vähe.
Vastatud eespool.

4.12. Kuidas Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika
mõjutab Teie tööd?
Eesti EL liikmesriigina osaleb samuti liidu arengukoostöö poliitika kujundamisel.
Eesti olles osa ELst ei saa ajada oma poliitikat mis ei ühti ühtsete EL poliitikatega.
Ei mõjuta üldse.
Ei mõjuta.
Ei oska öelda.
EL ühiselt on oluline tegija, kuigi möönab, et ei käi mahtudest üle.
eriti ei mõjuta, pole otsest seost minu teemadega.
Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika on jäänud siiani vaid teavituse tasemele. Huvitav,
kas saaksin nädalas ühe prae selleks ettenähtud kulu eest inimese kohta?
igapäevaselt
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Ikka mõjutab, kuna nii valdkond, kus töötan kui arengukoostöö teemad ja tegevused on
suuresti EL ainupädevuses
Kaudselt
Kaudselt.
Kindlasti mõjutab. Mis moodi täpselt, vat seda olekski hea teada saada.
Kindlasti otseselt.
mitte eriti
Mitte eriti. Koostöö on pidevalt olnud rahvusvaheline.
Mõjutab arenguprojektide rahastamisvõimalusi, mõjutab Eesti riigi prioriteete, mõjutab
ka maailmahariduse valdkonna arengut Euroopas ja Eestis ning seeläbi ka minu töös.
Mõjutab rahvusvaheliste projektide rahastamise kaudu, pea-asjalikult naabruspoliitika
kontekstis
Mõjutab sisriiklike poliitikate välja töötamist.
Niivõrd kuivõrd see on seotud Euroopa Komisjoni algatustega Kliimamuutuste alal
Olen Riigikogu EL asjade komisjoni liige
on osa uuritavatest teemadest
On üheks faktoriks poliitika kujundamisel.
otseselt
Otseselt ei mõjuta.
Otseselt praegu ei mõjuta, võimalik et tulevikus pakub võimalusi arengukoostöös käe
külge löömiseks
Päris otseselt kuna puutun sellega igapäevaselt oma töös kokku
Pean olema kursis seoses muude EL poliitikaküsimustega
positiivselt
Praeguses töökos ei mõjuta absoluutselt, kuid see võiks olla nii oluline tema, et võiks
hakata mõjuma. Siis pannakse seda ka tähele!!!
Projekti, mida ma koordineerin, rahastatakse EL arengukostöö eelarvest.
Projektitaotlused peavad olema kooskõlast EL tasandil kinnitatud prioriteetidegaSellega tuleb arvestada
Teadmine, et EL tervikuna püüab üleilmselt inimeste elujärjele ja koostööle kaasa aidata,
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on oluline. Otseselt ei mõjuta.
Tööd niivõrd kuivõrd Eesti määratleb johtuvalt EL-i prioriteetidest enda AK sihtriigid,
suunad, prioriteedid.Üldise meelestatuse loob suurel määral peale 2004.a just EL!
Tööd otseselt ei mõjuta, pigem mind kui inimest ja kodanikku
üsna otseselt
Vahetult
võib mõjutada
Võib saada vahendeid
Võimalik ajakirjanduslik teema.

4.13. Milliste teemadega peaks veel tegelema
arengukoostöö raames?
1) Haridus 2) Üldine valitsemise võimekus (capacity building)
ajalugu, teooriad ning erinevate riikide erinevad arengukoostöö mudelid/lähenemised
(nende ajaloolised põhjused)
Demokraatia, korruptsiooni vastu võitlemine, majanduskoostöö
e-demokraatia eksport
Eesti majandusmudeli arendamine uuele tasemele kaasatud pädevate tipp-ekspertidega,
kus riik saab vajadusel olla võimalikult isemajandav. Leitakse lahendus laenudega
pankade pärisorjusesse tõmmatud purustatud perekondade ja elude inimõiguste
taastamisega. Tuuakse rahvusvaheline mõõde Eestisse ja rakendatakse vajaduspõhiseid
meetmeid kohaliku olukorra parandamiseks riigi tegeliku olukorra tunnistamisega ning
vajadusel abi pöördumisega.
Ei oska midagi lisada.
Ei oska öelda.
Enam tuleks tähelepanu pöörata teemadele, mis arenguabi sihtriikides olulisel kohal ning
millest suur osa sealsest elanikkonnast sõltub - nt põllumajandus.
Energeetika, loodusressursside mõistlik kasutus.
eraldi lapsed ja naised
ettevõtluse arendamine
Fondide ja tugistruktuuride kasutamise oskusteave.
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hariduspoliitika arengumaades,see on baas tugeva kodanikuühiskonna tekkeks; ruralurban inequalities,
Ikka keskkonna ja loomade/lindude heaolu
inimarengu toetamisega, inimõiguste tagamisega, heade valitsemistavade juurutamisega
Institutsionaalsed reformid ja õiguskeskkond, inimõigused.
Kaardistama prioriteedid
Kindlasti avalikkuse teavitamisega, et tõsta Eesti elanike teadlikkust arengu
probleemidest ja kasvatada rohkem tolerantsust nende suhtes, kes vajavad meie abi
kindlasti toiduainetega kindlustatusega
Kodanikuühenduste tugevdamine ja julgustamine arengukoostööteemadel tegutsema ja
seda teemat laiemale publikule tutvustamisel, people-to-people kontaktide tihendamine
arenguabivajavate riikidega
Kohaliku elu korraldus
Levitada ka nö tädi Maalide seas edulugusid, kuidas konkreetsed projektid või
programmid on taganud positiivse jätkusuutlikku mõju arenguriigile või selel kodanikele.
Kui ka Eestis vaesuses elavad inimesed näevad, mis toimub Kongos, Ghanas või
Nigeerias, siis virisetakse vähem Eestis. Samuti kui näidata mida kohalik elanik saab ära
teha enda elujärje ja elukeskkonna parandamiseks, siis ehk saavad ka Eesti kodanikud
aru, et 'tehtagu' mentaliteet ei vii kuhugi.
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus, naistevastane vägivald nii kodus kui
relvastatud konfliktides ja ka sõdadejärgselt
Nendega, mis on olulised Eestile majanduslikust või julgeolekualasest aspektist. See
eeldaks muidugi meie huvide eelnevat defineerimist.
noorte võimalused
Oma valdkonna mätta otsast vaadates kui arengukoostööd tehtaks riigis kohapeal ning
abistataks, arendataks kohapealset elu, ei oleks põhjust inimestel rännata ja uut
elukohta otsida.
Pakun välja, et üleilmseks muutunud prügikoristamine Teeme Ära ehk Let's Do It! World
võiks olla ka Eesti arengukoostöö üheks projektiks, mida toetavad Eesti
välisministeeriumi ametnikud läbi isikliku osaluse ja info vahendamise.
Poliitiliste süsteemide demokraatlik areng.
Põllumajandus sh fütosanitaaria, veterinaaria, turu toimimise hhhanismid, statistika
kogumine (väga suurt huvi pakkuv valdkond)
Sealse ühiskonnaelu parendamisega.
Siseriiklik Eesti elanike informeerimine - et nad oleksid teadlikud arengukoostööst ja selle
vldkondadest kui sellisest

37 / 39

Uuringukeskus Klaster

Tähelepanu võiks pöörata poliitikavaldkondade süvaanalüüsile, saamaks teada, mis moel
muud valdkonnad toetavad või takistavad arengut arenevates riikides. Arengukoostöö
rahastamiskokkulepete täitmisele. Suuremale koordinatsioonile, et tegevusi ei
dubleeritaks. Abisõltuvuse likvideerimisega peaks samuti tegelema.
Teadus ja haridus
Teaduskoostöö
Toiduga kindlustatus. Individuaalne netipõhine panustamine.
vaesuse vähendamine!haridus!eesti elanike toetus arengukoostööle!

4.14.
siia.

Kui Teil on lisakommentaare, palun kirjutage need

Ainuüksi sõna "arengukoostöö" tekitab tunnet, et sellega ei viitsita ennast kurssi viia.
Äkki oleks parem, kui räägitaks erinevatest valdkondadest õigete nimedega? Püüdke
näiteks tänaval vox-popi teha ja küsida "Mis on arengukoostöö?" Ma usun, et õigeid
vastuseid teavad vaid inimesed, kes EL institutsioonidega seotud on. Tegelikkus on see,
et see sõna ei tekita mingeid erilisi assotsiatsioone. Aga see on vaid minu seisukoht.
Anke ja jagage palun rohkem infot!!
Eesti suuruse rüügi puhul on väga oluline jälgida ja osaleda rahvusvaheliste
abiorganisatsioonide töös ja tutvustada nende tegevust ka elanikkonnale, st mis
protsessid on teoksil ja kuidas Eesti osaleb. Tarbijana tahaksin näha põhjalikumat infot
FAIR-trade toodetel - kuhu tulu läheb, kuidas kogukonnad seda kasutavad
Ei ole
Ei ole kommentaare.
Ei ole.
Jõudu!
Ka Eesti peaks majanduseksperimendi välispankade poolt kuulutama
majanduskatastroofiks ja taotlema virtuaallaenukoorma kustutamist või vähendamist.
Seda saaks valuutamuutuse ajal teha soliidselt kärata. Vabandage, aga Eesti Aadlik on
tänaseks surnud või tühjaks lüpstud. Kellele rahval veel loota on? Majandussõda on
toonud kaasa juba ligi 100 000 zombit. Mis on lahendus? Arengukoostöö ÕIGETPIDI!
Liiga üldised küsimused ankeetuuringuks.
lisakommentaare ei ole
rohkem praktilisi koolitusi "EU Proposals Call" teemal
See ankeet mulle just eriti ei sobinud
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