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Poliitika sidususe edendamine: parema arengu tagamine
Arengupoliitika sidususe (edaspidi APS)
projekti tulemusena loodavad selle läbiviijad
panustada vaesuse vähendamisse erinevate
sidusgruppide teadlikkuse tõstmise ning,
sellest tulenevalt, poliitika sidususe
edendamise läbi. Tegevuse eesmärgiks
on vähemalt nelja Euroopa Liidu (EL) riigi
otsuselangetajate, riigiametnike, tudengite,
valitsusväliste arenguorganisatsioonide
(VVAO) ning laiema üldsuse harimine valiku
arenud riikide poliitikate osas, mis avaldavad
suurt mõju arenguriikidele. Projekti tegevused
panustavad eelpoolmainitud gruppide
tundlikumaks muutmisse mõningate riiklike
ja ELi poliitikate mõju suhtes arengumaadele
ning eeskätt Sahara-tagusele Aafrikale,
aga ka avaliku toetuse mobiliseerimisse üldise
suhtumise muutmise ning õiglasema
ja sidusama poliitika tagamise eesmärgil.
Mis peamine, projekti tegevuse käigus
esitatakse Tšehhi, Eesti, Hollandi ja Portugali
parlamentidele ning ELile konkreetseid

ettepanekuid otsuselangetajate,
riigiametnike, VVAOde, õpilasühenduste,
avaliku üldsuse ning kaudselt ka meedia
panuse parandamiseks arengupoliitika
sidususe tõstmisel poliitilise tahte
koondamise, olulistele avalikele poliitikatele
ning konkreetsetele strateegiatele
lähenemise täiustamise , ühiskondlike
nõustamis- ja koordinatsioonimehhanismide
uuendamise, analüütiliste- ning
seirefunktsioonide rajamise ja käimasoleva
ühiskondliku ning poliitilise debati ülal
hoidmise läbi.
Käesolev projekt viib intensiivsema, suunatud
koostööni ELi kodanikuühiskonna
organisatsioonide, riiklike ja kohalike VVAOde
ning nende arengumaade partnerite vahel.
Projekt seab oluliseks eesmärgiks Lõuna
Partnerite suurema mõjuruumi tagamise ELi
Arengupoliitikale tegevuskava planeerimise,
rakendamise ning hindamise läbi.

“Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.

Sihtgrupid
Projekt "Poliitika sidususe edendamine: parema arengu tagamine" on suunatud
1) otsuselangetajatele ja riigiametnikele
2) valitsusväliste arenguorganisatsioonidele (VVAOdele)
3) üliõpilastele
4) Euroopa partnerriikide laiemale üldsusele.
Otsuselangetajate ja riigiametnike sihtgruppi
kuuluvad (1) Euroopa partnerriikide valitsus- ja
parlamendiliikmed, (2) (eeskätt osalevate riikide)
Euroopa Parlamendi liikmed (3) Euroopa
Komisjoni (EK) liikmed (4) (eeskätt Euroopa
partnerriikide) poliitiliste erakondade ametnikud
(5) Euroopa partnerriikide ministeeriumi- ja
valitsus ning EKi ametnikud.

VVAOde sihtgruppi kuuluvad Tšehhi Vab ariigi,
Eesti, Hollandi ja Portugali VVAOd. Täpsemalt
keskendub projekt Hollandi VVAOdele, mis on
praeguseks juba kaasatud poliitikate välja
töötamisse ning nendele VVAOdele, millel
on potentsiaali poliitilise töö järjekindlaks
arendamiseks, Portugalis ja uutes liikmeriikides,
kus VVAOde võimalused on enam piiratud.

Üliõpilaste sihtgruppi kuuluvad
üliõpilasorganisatsioonid ja -komiteed ning
individuaalsed õpilased. Projekti on kaasatud
kõikide teaduskondade üliõpilased.

Laiema üldsusena käsitleb projekt Tšehhi
Vabariigi, Eesti, Hollandi ja Portugali kõikide
sotsiaalsete rühmade mees- ja naisesindajaid
vanuses 16-65. Täpsemalt puudutab projekti
tegevus Lissaboni, Porto, Coimbra, Tallinna,
Narva, Praha, Brno, Olomouci, Haagi,
Amsterdami ja Maastrichti elanike.

Partnerid
Instituto Marquês de Valle Flôr - Portugal
www.coerencia.pt
www.imvf.org

Evert Vermeer Foundation - Holland
www.fairpolitics.eu
www.fairpolitics.nl
www.evertvermeer.nl
Prague Global Policy Institute - Tšehhi Vabariik
www.glopolis.org
Eesti People to People - Eesti
www.ptpest.ee

Cape Verdian Platform of NGOs - Cape Verde
www.platongs.org.cv

Tegevused
Tõendite toomine uuringute ja seire läbi
Projekti partnerid töötavad läbi väiksed
juhtumiuuringud ning mahukamad
mõjuuuringud konkreetsetest näidetest
ebasidusast riiklikust- ja ELi poliitikast valitud
küsimustes nagu põllumajandus, migratsioon,
keskkond, kalandus jne. Lisaks ELi teatud
poliitikate ebasidususest tulenevate
arenguprobleemide dokumenteerimisele
aitab uurimistöö ning uuringute visandamine
edendada kaasatud VVAOde võimekust. Kõik
juhtumi- ja mõjuuuringud avaldatakse kahes
projekti raames välja antud ühendatud
trükises, millest üks keskendub poliitikate
sisule ning teine poliitikate loomise
protsessile.
Võimekuse suurendamine ja sidusgruppide
kaasamine
Ühest küljest APSiga seotud probleemidest
sissevaate andmiseks ning teisalt sidusama
poliitika propageerimise, lobimise ja
agiteerimisega seotud metodoloogia ning
tehnikate tutvustamiseks korraldatakse
2 kahepäevast seminari Tšehhi Vabariigis,
Eestis ja Portugalis. Seminaride eesmärgiks
on rõhutada Arengu MTÜde rolli tähtsust APSi
lülitamises jooksvasse tööprogrammi ja
parema arengu alase tegevuse tugevdamises
poliitilise mõõtme esile tõstmise läbi.
Projekti raames tehakse jõupingutusi
konkreetsete arutelude läbiviimiseks ühiste
tulevaste teadlikkus- ja propageerivate
ürituste teemal. Sissevaate tegemisel APSi
leiavad suuresti kasutust juhtumiuuringud,
mille detaile täpsustatakse seminari teises
osas. Seminaride aruanded avaldatakse
projekti kodulehel.

Ühistegevus: Avalik teadlikkus, harimine
ja propageerimine
Mida tähendab APS? Milline on
kodanikuühiskonna, otsuselangetajate ja
muude poliitika loojate ning riigiametnike roll
selles protsessis? Me ei saa end kodanikena
Euroopa arengu päevakorda kaasata ilma,
et omaksime täit ülevaadet sellest, milliste
raskustega peavad toime tulema arenevate
riikide vaesed ning mida EL teeb ja ei tohiks
teha. Selle piirangu ületamise lahendus peitub
eeskätt arvamusartiklites ning
propageerivates materjalides. Ka on selle
teadlikkus- ja haridusprotsessi jaoks
hädavajalikud tunnistused ning dialoog. Seega
näeb projekt ette ekspertkohtumisi,
üliõpilasväitlusi, pressikonverentse ja avalikke
üritusi hõlmavat üleeuroopalist kampaaniat
ja tuuri, mille eesmärgiks on avaliku üldsuse
ning üliõpilaste sihtgrupi tähelepanu
tõmbamine APSi küsimusele ja poliitika
loojate edasine survestamine. Muud
tegevused, nagu hea tava auhindade välja
andmine, leiavad aset kogu projekti vältel.
Projekti koordineerimine, jälgimine
ja hindamine
Kõikide partnerite kogunemiseks toimub
projekti raames kolm füüsilist kohtumist:
algatuskoosolek, koordineerimis- ja
hindamiskoosolek kolmanda tegevusaasta
alguses ning lõplik hindamiskoosolek projekti
lõpus. Lisaks eelpoolmainitud kohtumistele,
mis leiavad aset Lissabonis, korraldatakse
vähemalt kord kvartalis konverentskõnesid,
et tagada käimasolevate tegevuste seire ning
koordineerida tulevasi tegevusi.

Lähemat informatsiooni Eesti keeles leiab aadressil:
http://www.ptpest.ee/id5.html
http://www.vm.ee/?q=et/node/8640

