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Maailmapäev koondab terve ilma mitmekesisuse
28. mail Tallinnas Vabaduse väljakul toimuv Maailmapäev 2011 toob terve ilma Eesti inimestele
otse koju kätte. Tasuta koguperesündmusel esinevad muusikud viiest riigist ning näitab oma
tegevust pea poolsada organisatsiooni ning algatust.

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

"Maailmapäeva mõte on väga lihtne inimõigused on kõigile, neid ei tohi ega saa
rakendada valikuliselt. Kõik, kes otsustavad
välispoliitika üle, peavad neist lähtuma,"
lausus Maailmapäeval avakõne pidav
välisminister Urmas Paet.
Välisminister Paet rõhutas, et arengukoostöö sihtriigid on sageli maailma vaeseimad. "Arengukoostööst
kasu saajatena räägime neist, kellel puuduks muidu võimalus inimväärsele elule. Need on inimesed,
kellele tuleb tagada näiteks puhas joogivesi."
Oma tegevust näitavad Maailmapäeval nii Eesti
kodanikealgatused kui ka välisministeerium,
Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Punane Rist,
saatkonnad ja paljud teised.
Muusikalisi maitseid kogu maailmast pakuvad
Bombillaz (Eesti), Baba Zula (Türgi), Zumbaland
(Gruusia), Svjata Vatra (Eesti-Ukraina) ning DJ
Scratchy Londonist. Lapsi lõbustab Nublu, kõik saavad õppida hennamaalinguid, trummimängu ja
eksootilisi tantse.
Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) on avalikes huvides tegutsev arengukoostöös ja maailmahariduses
osalevate organisatsioonide katusorganisatsioon. Igal kevadel korraldab AKÜ Maailmapäeva, mille
eesmärk on maailma mitmekesisus Eesti inimestele koju kätte tuua. Sel aastal annab Maailmapäev
avalöögi Vanalinna Päevadele.
Maailmapäeva toetab välisministeerium, kaasa
aitavad Ameerika Ühendriikide, Belgia,
Prantsusmaa ja Kreeka saatkonnad. Täpsema
info ning Maailmapäeva kava leiab
www.terveilm.net. Kõik Maailmapäeva
sündmused on tasuta.

Välisminister Urmas Paet: inimõiguste tagamine on kõigi riikide kohustus
Välisminister Urmas Paet rõhutas Tallinnas Maailmapäeva avamisel, et inimõigused on mõeldud
kõigile ja neid väärtusi peavad järgima kõik riigid, organisatsioonid ning üksikisikud. „Need
inimesed, kes on seotud välispoliitikaga, arengukoostöö ja humanitaarabi andmisega maailmas,
lähtuvad neist põhimõtteist igapäevaselt ka kõige raskemates tingimustes,“ lausus välisminister
Paet.
Paeti sõnul toetab Eesti neid, kes on majanduslikult ja sotsiaalselt vähem kindlustatud. „Seeläbi saame
aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja toetada eelkõige nõrgemaid ühiskonnagruppe
arengumaades – naisi ja lapsi,“ lausus välisminister Paet.
Eesti on välisminister Paeti sõnul toetanud naiste ja laste olukorra parandamist nii Gruusias kui ka
Afganistanis. „Iga toetus, mis tagab arenguriikide lastele ja naistele parema tervise ja hariduse ning
eluks vajalikud oskused ja vahendid, on oluline inimõigustel põhinevas arengukoostöös,“ rõhutas Paet.
„Oleme toetanud Gruusia naiste nõustamiskeskuse tegevust ja sisepõgenike laagritesse aidanud lastele
spordi- ja mänguväljakuid rajada. Afganistanis on Eesti koolidel sõpruskoolid, Helmandis töötab Eesti
tervishoiuekspert, kelle algatusena korraldatakse sealses koolituskeskuses kohalikele naistele
esmaabikoolitusi,“ lisas ta.
„Oleme lähetanud ka oma politseinikke, piirivalvureid ja eksperte Afganistani, Gruusiasse, Balkani
riikidesse, et toetada rahu ja inimõiguste tagamist neis maades. Just need naised ja mehed on toeks
arengumaade rahvastele sealse ühiskonna rajamisel, mis tugevdab otseselt ka Euroopa ja Eesti
väärtuste ruumi,“ rõhutas välisminister Urmas Paet.
Eesti on abistanud ka neid maailma riike, mida on tabanud loodus- või inimtegevusest põhjustatud
katastroofid. „Humanitaarabi andmine on inimeste ja riikide vahelise solidaarsuse ning inimõiguste
kaitse ehedaim vorm, mille eesmärk on otseselt inimelude päästmine,“ lausus Paet. „Oluline on anda
humanitaarabi kõigile abivajajatele olenemata usust, rahvusest, rassist ja poliitilisest kuuluvusest,“
lisas ta. Eesti on sel aastal andnud humanitaarabi Jaapani maavärina ja tsunami ohvritele, Sudaanis
ning Elevandiluurannikul elavate naiste ja laste olukorra leevendamiseks ning sisekonflikti käes
kannatavale Liibüale.
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Ergma rõhutas arengukoostöö tähtsust
Riigikogu esimees Ene Ergma tervitas Toompeal Riigikogu konverentsisaalis Maailmapäeva
konverentsist osavõtjaid, kes käsitlevad arengukoostöö küsimusi.
Ergma rõhutas, et inimeste heaolu tagamisega seotud probleemide lahendamine on tähtis nii Eestis kui
ka kõikjal mujal. Kõigil maailmas on õigus inimväärsele elule – puhtale joogiveele, haridusele, elule
ilma vägivallata – ükskõik kus nad sünnivad. Ja arengukoostöö eesmärk on aidata neid, kes meie abi
vajavad, märkis Riigikogu esimees.
Ergma selgitas, et Eesti on sellesse tegevusse panustanud nii raha kui ka oma teadmistega. Ta viitas
äsja avaldatud AidWatchi analüüsile, mille põhjal pole Eesti teistest Euroopa riikidest viletsam. Ergma
tõi näitena tublide Eesti arstide tegutsemise Afganistanis.
Ergma meenutas, et kolm aastat tagasi korraldatati siin Toompeal Aafrika päev, kus vaadeldi Euroopa
Liidu ja Aafrika suhete arenguid. Täna räägitakse inimõigusest, abi tõhususest ja meie rollist maailma
asjade kujundamisel. ÜRO Aastatuhande arengueesmärgid vajavad jätkuvalt meie tähelepanu, sest
nende täitmine ei ole kaugeltki veel saavutatud, rõhutas ta.
Ergma avaldas heameelt, et arengukoostööst rääkimine ei jää vaid Toompea väärikate müüride vahele.
Arengukoostöö Ümarlaua korraldusel ja välisministeeriumi rahastusel toimub juba ülehomme Vabaduse
väljakul kogupereüritus Maailmapäev 2011, kus kohal on üle neljakümne arengukoostöösse panustava
Eesti organisatsiooni. Riigikogu esimees tänas Arengukoostöö Ümarlauda tänase olulise konverentsi
korraldamise eest. Samuti Euroopa Komisjoni esindust Eestis, Rootsi ja Belgia saatkonda ürituse
toetamise eest. Ergma tõstis esile Riigikogu väliskomisjoni initsiatiivi tuua tänane konverents just
Riigikogu hoonesse.
Tänavuse Maailmapäeva konverentsi teemaks on „MIS SEE MEIE ASI ON?“. Ürituse korraldavad
Arengukoostöö Ümarlaud koos Riigikogu ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Konverentsi
avakõneleja on Mohamed Abdillahi, Somaaliast pärit hambaarst ja Soome kodanikuühenduse Horn
Organisation for Peace and Democracy üks asutajatest ning nõukogu esimees, kes räägib oma kogemuse
najal, miks me peaks inimõigustele rohkem tähelepanu pöörama. Lisaks jagavad kasulikke teadmisi ja
näpunäiteid rahvatervise spetsialist Johan von Schreeb (Rootsi), abi tõhususe ekspert Robrecht Renard
(Belgia) ning mitmed arengukoostööga otseselt kokku puutunud eestlased. Konverents on osa 28. mail
Tallinnas Vabaduse väljakul toimuvast Maailmapäevast, kus tutvustatakse Eesti avalikkusele võimalusi
lüüa kaasa õigluse ja heaolu loomisele maailmas. Täpsemalt infot konverentsi ning Maailmapäeva kohta
leiab
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