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Baltimaade arutelu Arengupoliitika sidususe teemal
22.-23. oktoobril 2010 Tallinnas, Scandic Palas Hotellis toimus rahvusvaheline seminar, mis oli
pühendatud Arengupoliitika sidususe edendamisele ja mille koordineeris Eesti People to People,
koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga ning Fair Trade Estonia-ga.
Seminari põhieesmärgiks oli arutada vise, kuidas kindlustada, et kõik riigipoliitikad (põllumajandus,
kaubavahendus, investeeringud, migratsioon ja teised) oleksid teineteise suhtes toetavad ning samuti
toetaksid rahvusvahelise arengu eesmärke. Seminari osalejate seas olid eri mittetulundusühingute
esindajad, kes suuremal või väiksemal määral puutuvad kokku poliitika kujundamisega, või soovisid
saada paremat arusaama, kuidas võib saavutada sidusamaid poliitikaid.
Programmi vedasid eest kaks kogenud treenerit Madalmaadest Peter Heintze ja Suzan Cornelissen
organisatsioonist Evert Vermeer Foundation – mis on partneriks projektis "Enhancing policy coherence:
making development work better". EVF eesmärgiks on saavutada rahvusvahelist solidaarsust
poliitikates, ning organisatsiooni üheks liikumapanevaks jõuks on usk, et arengumaade inimeste hääl
peab olema kuulda Madalmaade ja Euroopa poliitikas. Kahe seminaripäeva jooksul treenerid lõid
taustkeskkonda aruteluks sellistel teemadel, mis on peamisteks väljakutseteks poliitikate arengus, ning
mis takistustega peavad silmitsi seisma organisatsioonid, kes töötavad parema sidususe nimel. Arutelu
põhiküsimusteks oli samuti, mis mõju on Eesti, Läti ja Leedu poliitikatel arengumaadele, ning mis
ressursse võivad MTÜ- kasutusele võtta, lobbeerides pagema sidususe nimel.

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

Fair Trade suhkru farmerid Malawi-st, kes olid külalisesinejateks seminari teisel päeval, pakkusid
poliitikate mittesidususe praktilise näite – jutustades, kuidas poliitikate sidususe kvaliteet mõjutab
inimeste elusid keda antud poliitikad puudutavad. Diskussioonides seminari jooksul kõlasid samuti
teised huvitavaid poliitika mittesidususe näiteid, mis otseselt või kaudselt puudutavad Baltimaid, nagu
näiteks probleem, et haritud meditsiiniline personal lahkub riigist ja suundub elama teisse riiki, mis
suudab pakkuda paremaid tasustamise tingimusi; või siis Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikad.

(Tekst Marianna Drozdova, foto Aleksei Smulski, Eesti People to People)

Rohkem pilte võib näha: http://picasaweb.google.com/terveilm/PCDSeminar#
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