
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debatt –  Kuidas kokkulepitud arengukoostöö eesmärke tegelikult ellu viia? 
19. oktoobril kell 12:30-17:00 Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) 
 
 
I - ARENGUKOOSTÖÖ EESMÄRGID JA ULATUS 
 
1. Kas Eesti on piisavalt panustanud ÜROs alla kirjutatud Aastatuhande arengueesmärkide 

täitmisesse, mida Eesti arengukoostöö strateegia nimetab oma baasiks? 

 
2. Kas teie toetate arengukoostöö summade suurendamist ELis kokkulepitud 0.17 % aastaks 2010? 

0,33% aastaks 2015? Isegi kui teised riigid ei saaks sellega hakkama? 

 

3. Kas idasuunalist koostööd on Aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks tehtud  või on see 

kuidagi seotud teistsuguste välispoliitiliste ambitisioonidega? 

 

 

II - ARENGUKOOSTÖÖ PAREM SIHISTAMINE 
 
4. Kuidas Eesti saab üheltpoolt arendada ennast 8 Aastatuhande eesmärgi osas ja samal ajal aidata 

teisi riike nendeni jõudmisel? 

 
5. Missuguste aastatuhande eesmärkideni jõudmisele peaks Eesti eelkõige kaasa aitama, arvestades 

Eesti kogemust ja võimalusi? 

 

 

III – ARENGUKOOSTÖÖ KOOSKÕLA TEISTE POLIITIKATEGA 
 
6. Kuidas kindlustada et Eesti riigi poliitika aastatuhande arengueesmärgide saavutamiseks on 

järjekindel ning et otsused teistes valdkondades nt. majanduspoliitikas ei tööta arengukoostöö 

strateegiliste eesmärgide vastu? 

 

7. Milline on Eesti kaubanduspoliitika roll globaalse vaesuse vähendamises?  

 

IV – MAAILMAHARIDUS 
 
8. Kuidas suurendada Eesti inimeste huvi maailma arenguprobleemide vastu? 

 

 

 

 



 

Väljavõte Eesti Arenguabi ja Humanitaarkoostöö arengukavast 2006-2010 
 
 
Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse 
vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele. 
 
1) inimarengu toetamiseks panustada arengumaades hariduse kättesaadavuse suurendamisse 

ning naiste ja laste olukorra parandamisse; 

 

2) rahu ja inimõiguste tagamiseks ning demokraatia arendamiseks toetada arengumaid 

stabiilsuse kindlustamisel (tsiviilmissioonide ja ÜRO rahuvalve kaudu), demokraatia arendamisel 

hea valitsemistava juurutamise, kolmanda sektori toetamise ja IKT rakenduste kaudu ning 

inimõiguste tagamisel, keskendudes põlisrahvastele; 

 

3) majandusarengu edendamiseks toetada majanduskeskkonna reformimist ja liitumist üleilmse 

kaubandusvõrgustikuga; 

 

4) säästliku arengu tagamiseks panustada arengumaade keskkonnakaitselise suutlikkuse kasvu; 

 

5) arengukoostöö elluviimise tõhustamiseks suunata Eesti arengukoostöö panus eelkõige neljale 

prioriteetsele partnerriigile; tagada, et arengukoostöö oleks ellu viidud partnerlusest ja 

partnerriigi huvidest lähtuvalt ning silmas pidades pikaajalisi eesmärke; toetada aktiivselt 

arengukoostööd elluviivaid rahvusvahelisi organisatsioone (EL, ÜRO, Maailmapank, OECD - siin ja 

edaspidi kasutatavate lühendite ja terminite selgitused on toodud eraldi lisas) ning suurendada 

nii Eesti avaliku kui ka kolmanda sektori institutsioonide arengukoostööalast võimekust; 

 

6) teadlikkuse tõstmiseks tagada kavandatud teavitustegevus olulisemate sihtrühmade suunal 

ning alustada Eestis maailmahariduse tutvustamist noortele. 

 
Humanitaarabi eesmärgiks on inimelude päästmine ning loodus- või inimtegevusest põhjustatud 

katastroofides kannatanute abistamine, pöörates eelkõige tähelepanu kõige haavatavamatele 

elanikkonnarühmadele. 
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