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1. Programmi esileht 

2. Sissejuhatus 

AKHA programm on valdkonna 2022.–2025. a eesmärkide ning tegevuste kavandamise ja elluviimise alus. 

Programmi eesmärk on suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse, sealhulgas 

edendada arengukoostöö ja humanitaarabi mõju ning tõhusust.  

Programmiga soovitakse mõjutada järgmisi eesmärke: 

- võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmine arengukoostöö valdkonnas (0,33% RKTst); 

- arengukoostöö ja humanitaarabi mõju kasv; 

- partnerriikide areng; 

- Eesti elanike toetus arengukoostööle; 

Tulemusvaldkond VÄLISPOLIITIKA 

Tulemusvaldkonna 

eesmärk 

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, Eesti Vabariigi iseseisvuse 

ja sõltumatuse kindlustatus rahvusvahelistes suhetes; heaolu kasv Eestis ning 

eestlaskonna huvide kaitse võõrsil; Eesti kasvav panus üleilmsesse kestlikku 

arengusse. 

Valdkonna arengukava Välispoliitika arengukava 2030 

Programmi nimi ARENGUKOOSTÖÖ JA HUMANITAARABI PROGRAMM (edaspidi AKHA 

programm) 

Programmi eesmärk Eesti panus globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse on kasvanud, 

sealhulgas on laienenud arengukoostöö ja humanitaarabi mõju ning tõhusus. 

Programmi periood 4 aastat (2022–2025)  

Peavastutaja Välisministeerium koos Eesti Vabariigi välisesindustega  

Koostööpartnerid 

programmi elluviimisel 

Arengukoostööd ja humanitaarabi kavandatakse ning viiakse ellu koostöös Eesti 

Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse, teiste ministeeriumide (HTM, JUM, 

KAM, KEM, KUM, MEM, MKM, RM, SIM, SOM), Riigikantselei, 

omavalitsusüksuste, kodanikuühiskonna ja erasektori esindajatega ning 

rahvusvaheliste partneritega. 
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- Eesti esindatus maailmas kasvab. 

3. Programmi eesmärk, mõõdikud ja eelarve 

3.1 Programmi eesmärk 

Eesti panus globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse on kasvanud, sealhulgas on laienenud 

arengukoostöö ja humanitaarabi mõju ning tõhusus. 

Eesti arengukoostöö juhtmõte on kujundada Eestist omanäoline, rahvusvahelisi arengueesmärke toetav ning 

üldtunnustatud arengukoostöö põhimõtetest lähtuv doonorriik, kelle abi on partnerriikides oodatud ja nende 

arengule kasulik, kes on avatud koostööle ka teiste doonoritega ning kelle töö aitab otseselt saavutada kestliku 

arengu eesmärke. 

3.2 Programmi mõõdikud 

Mõõdik Algtase Sihttase 

2022 

Sihttase 

2023 

Sihttase 

2024 

Sihttase 

2025 

Võetud rahvusvahelised 

kohustused on täidetud (0,33% 

RKTst 2030. a) 
Allikas: Välisministeerium/OECD 

DAC 

0,15% 1 

(2019) 

0,16% 

(2020) 

0,21% 0,23% 0,25% 0,26% 

Eesti elanike toetus 

arengukoostööle 
Allikas: Eurobaromeeter 

68% (2018) 

70% (2019) 

81% (2020) 

>= 68% >= 68% >= 68% >= 68% 

3.3 Programmi eelarve ja planeerimisperioodi olulisemad tegevused 

Eelarve jaotus 

 

2021 

eelarve 

(tuh, €) 

2022 

eelarve 

(tuh, €) 

Muutus 

(tuh, €) 

 

Muutus 

(%) 

 

Eelarve (tuh, €) 

2023 2024 20252 

Välispoliitika programm kokku 

Tulud  7 7 0 0% 7 7 7 

Kulud (KM-ta) -15 002 -18 055 -3 054 20% -19 057 -17 578 -16 124 

sh amortisatsioon -130 -130 0 0% -130 -130 -130 

Finantseerimistehingud -2 -2 0 0% -2 -2 -2 

 

Perioodi 2022–2025 olulisemad tegevused 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse käivitamine ja tihedam AKHA siseriiklik koordinatsioon  

Planeerimisperioodi olulisemad tegevused on seotud valdkondliku reformi ning arengukoostöö 

rakendusasutusega (SA Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus – edaspidi EstDev). Keskuse eesmärk on 

senisest selgemalt eristada arengukoostöö rakendamine ning valdkondliku poliitika üleriigiline 

kujundamine. Siht on EstDev oma uues rollis arengukoostöö rakenduse korraldajana edukalt käivitada, mis 

hõlmab asutuse mehitamist, tööstamist ja kaasamist, samuti head infovahetust toetava koostööraamistiku loomist 

kõikide riigisiseste partneritega nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist.  

Uues koostöökorralduses jääb ministeeriumi rolliks arengukoostöö- ja humanitaarabipoliitika kavandamine, 

humanitaarabipoliitika elluviimine, poliitilise tasandi rahvusvaheline suhtlus ning valdkonna mõjude hindamine. 

EstDev-i ülesandeks on arengukoostööpoliitika elluviimine, kaasates kolmanda, avaliku ja erasektori kogemust 

taotlusvoorude kaudu või muul viisil, ning kasvatades ja koondades Eesti võimekust ja kompetentsi 

rahvusvahelistes arengukoostööprojektides osalemiseks.  

                                                           
1 Täpsustatud algtaset. OECD DAC esialgses ametliku arengukoostöö mahu hinnangus RKT suhtes 2019. a (0,13%) ei 

kajastunud ligikaudu 4 miljoni euro suurune arengukoostöö otstarbeline makse Rahandusministeeriumilt Euroopa 

Komisjonile.  

2 Indikatiivsed eelarvemahud tuginedes planeerimisperioodi kohta ette antud eelarve piirmääradele.  
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Riiklikku sidusust arengukoostöö rakendamise ja arengukoostöö poliitika pikaajalise strateegilise 

planeerimise vahel toetavad kõik AKHA programmis kirjeldatud tegevused. Eriti oluline on 

planeerimisperioodi jooksul lõpuni viia edaspidi AKHA programmi lisana esitatav ministeeriumideülese ühise 

planeerimisdokumendi koostamine 3 (töönimetusega ühisprogramm; vt lisapeatükk 2).  

Ühisprogramm toetab ministeeriumide temaatilist koordinatsiooni ja jagatumat inforuumi. Dokument aitab muu 

hulgas senisest paremini jõustada Eesti arengukoostöö kestlikku mõju sihtriigi arengule  ning tagab parema 

arengukoostöö ja äridiplomaatia sidustamise. Tulemusvaldkondade lõikes koordineeriva strateegilise 

dokumendi koostamise vajalikkust iseloomustab tõik, et 2020. a oli teiste ministeeriumide panus 

arengukoostöösse 27,5 mln eurot. 

 

Valdkondlikud prioriteedid 

Lisaks on valmimisel uus mõjude hindamise süsteem ning selle rakendamine algab 2022. aastal. Käib 

aktiivne töö uute strateegiliste partnerlussuhete sõlmimiseks teiste doonorite ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. Euroopa Liidu (EL) algatuse „Digitaalsus arengu heaks“ (ingl „Digital4Development“ 

(D4D)) keskuse ühe asutajana ühineb Eesti aktiivselt Aafrika ja idapartnerluse riikide suunalise tegevusega.   

Perioodil 2022–2025 toimub sihipärane tegevus 2020. a koostatud Aafrika regioonistrateegiaga määratud 

tegevuste ja eesmärkide saavutamiseks 4. Aafrika riikides on fookus eelkõige Keenial ja Namiibial. Jätkub Eesti 

prioriteetsete partnerriikide (Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene) toetamine, sealhulgas Gruusia, Moldova 

ja Ukraina maastrateegiates üksikasjalikumalt kirjeldatud tegevuste ja sihtide elluviimine. 

Välisministeeriumi peamajas rakendub 2022. a struktuurimuudatus, mis tugevdab eraldi osakonna loomisega 

arengukoostöö ja humanitaarabi tegevussuunda. Loodavas arengukoostöö ja humanitaarabi osakonnas on 

edaspidi kaks bürood: arengukoostöö büroo ja humanitaarabi büroo.  

 

4. Hetkeolukorra analüüs 

4.1 Valdkonda mõjutavad tulevikusuundumused 

Välispoliitika valdkonna kirjeldamisel ja tegevuse kavandamisel on arvesse võetud „Välispoliitika arengukava 

2030“ ja strateegia „Eesti 2035“ koostamisel analüüsitud tulevikusuundumusi: 

- vastuseis euroopalikule väärtusruumile on suurenemas; 

- pinged rahvusvahelistes suhetes kasvavad (üleilmastumise mõjud, muutuva iseloomuga konfliktid, jõu 

kasutamine, radikaliseerumine, terrorism, majanduslik ebavõrdsus ja ebaseaduslik ränne); 

- majanduse, innovatsiooni, tehnoloogia, tööstuse jm jõujooned maailmas on muutumas, esile tõusevad 

uued piirkonnad;  

- läänemaailma rahvastik väheneb ja vananeb, suureneb ränne ning töökohtade mobiilsus; 

- globaalne rahvastiku juurdekasv, tarbimise kasv ja piiratud loodusvarade suurem kasutus ning 

kliimamuutused seavad surve alla keskkonna; 

- tehnoloogia areng ja innovatsioon – uute tehnoloogialahenduste ja digiteerimise osakaal majanduses 

suureneb. 

  

                                                           
3 AKHA programmis 2021–2024 kajastatud plaani jõuda ühisprogrammi koostamisega lõpule 2021. a jooksul samal ajal 

arengukoostöö rakendusasutuse loomisega on muudetud. Arengukoostöö rakendusasutuse loomise ettevalmistustegevuste 

ja tööprotsesside analüüside käigus selgus, et uuest tulemusvaldkondadeülesest koordineerivast strateegilisest dokumendist 

on enim abi siis, kui selle koostamisel saab lähtuda lõplikult määratud arengukoostöö rakendusasutuse rollist, juriidilisest 

raamistikust ja esmasest kogemusest. 
4 Aafrika regioonistrateegia avalik osa on leitav Välisministeeriumi kodulehelt: www.vm.ee/aafrika-strateegia.  

http://www.vm.ee/aafrika-strateegia
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4.2 Olukorra ülevaade 

Arengukoostöö määratlus, eesmärk ja senine rahastamine 

Eesti arengukoostöö5 eesmärk on aidata kaasa üleilmse vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu eesmärkide 

saavutamisele. Eesti poolt teistele riikidele osutatava humanitaarabi6 eesmärk on päästa inimelusid ning 

abistada loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofides kannatanuid, pöörates eelkõige 

tähelepanu kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele. 

Välisministeeriumi arengukoostöö eelarve suurenemise aastatel on olnud võimalik kasvatada prioriteetsetes 

partnerriikides projektitegevuste mahtusid ning laiendada koostöötegevusi ka teistesse riikidesse. Samuti on 

Eesti suurendanud oma osakaalu, sõnaõigust ja mõjukust rahvusvahelistes arengukoostöö ja humanitaarabi 

poliitikaga tegelevates organisatsioonides. Viimastel aastatel on Eesti ametlik arenguabi absoluutarvudes jäänud 

üldjoontes samale tasemele, kuid suhtena rahvamajanduse kogutoodangusse (RKT) vähenenud (vt joonis 1). 

Seetõttu ei ole Eesti liikunud lähemale eesmärgile toetada arengukoostööd ja humanitaarabi 0,33% RKTst 

aastaks 2030 (ELi Ministrite Nõukogu 25. mai 2005 ja 26. mai 2015. a otsus). 

Peale AKHA programmi eelarvele panustab Välisministeerium arengukoostöösse ja humanitaarabisse 

tegevustega, mida rahastatakse välispoliitika programmist (ennekõike tsiviilmissioonide ja valimisvaatlustega 

seotud kulud ning poliitikaosakonna eraldised). Sellele summale lisandub igal aastal teiste ministeeriumide 

panus arengukoostöösse (ei ole kajastatud programmi eelarves). Käesolevas programmis esitatakse teiste 

ministeeriumide panused informatiivselt. 

 

 

Joonis 1. Eesti panus arengukoostöösse ja humanitaarabisse. Allikas: Välisministeerium 

 

Arengukoostöö prioriteedid 

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi eesmärgid tegevusvaldkonniti on: 

1) kvaliteetse hariduse toetamine; 

2) tervishoiu arendamise toetamine; 

3) rahu ja stabiilsuse tagamine; 

4) demokraatia arengu toetamine, hea valitsemistava juurutamine ning inimõiguste tagamine; 

                                                           
5 Arengukoostöö (ingl development cooperation) on arenguriigile arengukoostöö raames antav rahaline või materiaalne abi 

või oskusteave. 
6 Humanitaarabi (ingl humanitarian aid) on teisele riigile antav rahaline või materiaalne abi, mille eesmärk on päästa loodus- 

või inimtegevusest põhjustatud katastroofide ajal või nende järel inimelusid, kaitsta inimesi ja vähendada nende kannatusi 

ning tagada inimväärseks eluks hädavajalik; samuti abi, mis on mõeldud nimetatud olukordade ennetamiseks ja nendele 

reageerimiseks valmisoleku parandamiseks. 
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5) majandusarengu edendamine; 

6) keskkonnasäästliku arengu soodustamine; 

7) Eesti avalikkuse, eriti noorte teadlikkuse suurendamine arengukoostööst ja humanitaarabist ning 

üleilmsetest arenguprobleemidest. 

Läbivalt kõigis valdkondades edendab Eesti võimalust mööda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

laialdasemat rakendamist, pöörab tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ja panustab keskkonnasäästlikku 

arengusse. Eesti arengukoostöö keskendub prioriteetsetele partnerriikidele, milleks 2021. aastal olid Ukraina, 

Gruusia, Moldova, Valgevene ja Afganistan. ELiga assotsiatsioonilepingud sõlminud riikide puhul on Eesti 

põhitähelepanu pööranud ELi-suunaliste reformide toetamisele. Valgevene puhul on olnud esmatähtis koostöö 

kodanikuühendustega, nende tegevuse toetamine ja võimestamine väljaspool Valgevenet. Idapartnerluse kõrval 

pööratakse suuremat tähelepanu ka arengukoostöö tegevustele Aafrikas, muu hulgas seoses ELi-Aafrika 

partnerluse tähtsuse suurenemisega ja Aafrika regioonistrateegia vastuvõtmisega. Afganistan on olnud alates 

2006. aastast üks Eesti kahepoolse arengukoostöö olulisemaid sihtriike, kuid tulenevalt julgeolekuolukorra 

järsust muudatusest Afganistanis 2021. aasta augustis lõpetas Eesti Afganistani suunaliste 

arengukoostööprojektide elluviimise. Toetus struktureeriti ümber humanitaarabiks, mida Eesti osutab 

Afganistanile läbi rahvusvaheliste organisatsioonide. Eesti senine Afganistani suunaline arengukoostöö 

keskendus julgeolekule, haridusele, naiste ja tüdrukute olukorra parandamisele ja IKT lahenduste laialdasele 

kasutuselevõtule. Eesti kahepoolsetes tegevustes joondutakse võimalusel Euroopa Liidu naabruspiirkonna, 

arengu- ja rahvusvahelise koostöö (NDICI) instrumendi alastest maa- ja regionaalsetest strateegiatest ning 

otsitakse sünergiate loomist Euroopa tiimi algatustega.  

 

Arengukoostöö ja äridiplomaatia suurema seostamise potentsiaal 

Areng seondub makrotasandi teguritest ennekõike finantsturgude sügavusega, avatusega väliskaubandusele, 

infrastruktuuri arendamisega, toimivate riiklike institutsioonidega, makroökonoomilise stabiilsusega ja 

haridussüsteemi kvaliteediga. Ühiskondlikuks ja majanduslikuks arenguks on neid tegureid vaja arendada viisil, 

kus toetatakse kohalikke kõrge lisandväärtusega majandusharusid, orienteeritust ekspordile ning valmisolekut 

tegutseda nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt avatud reeglitepõhise konkurentsi tingimustes 7.  

Eesti eksportijatele on väga potentsiaalikad kiiresti arenevad sihtturud, mis austavad arengu eelduseks 

olevaid avatud reeglipõhise konkurentsi põhimõtteid ning on sihiks seadnud oma majanduse ja 

riigiaparaadi moderniseerimise. Eestis on tekkinud tuumkompetentsid ja ekspordipotentsiaal laias spektris 

tegevusvaldkondades, mille arendamine on vaesusest pääseda üritavale arenguriigile väga oluline:  

- finantsturgude sügavust soodustavad finantstehnoloogia (FinTech) lahendused ja platvormid; 

- institutsioonide toimimist ja tõhusust soodustavad e-riigi lahendused ning kogemused küberturvalisuse 

valdkonnas;  

- haridussüsteemi kvaliteeti parandavad haridusinnovatsiooni lahendused;  

- infrastruktuuri arendamist edendavad aruka linna ja aruka mobiilsuse lahendused ning platvormid;  

- Eesti kogemus era- ja avaliku sektori koostöös avatud turule ja ühiskonnale orienteeritud struktuursete 

reformide elluviimisel on aidanud saavutada ja hoida makroökonoomilist stabiilsust.   

 

Arengukoostöö ja äridiplomaatia suurema seostamisega lahendatavad valdkondlikud probleemid 

Arengukoostöö kujundamise ja elluviimisega seotud osaliste hulk nii era-, avaliku, kui ka kolmanda 

sektori vaates on viimaste kümnendite jooksul märgatavalt suurenenud. Kõikide doonorriikide jaoks on 

väljakutseks arengukoostöös erasektori ning avaliku- ja kolmanda sektori tegevuste ühitamine, sh tasakaalu 

leidmine majandus ja arengukoostöö huvide vahel ning ettevõtete suurem kaasamine kestliku arengu eesmärkide 

saavutamisse. 

Eesti arengukoostööpoliitika edasine kujundamine lähtub eeldusest, et majandus- ja arengukoostöö 

huvisid on võimalik saavutada valdkondi vastastikku jõustavalt. Kooskõla majandushuvide- ja 

arengukoostöö sihtides on süvendatud tähelepanu pälviv siht ka teiste riikide arengukoostöö poliitika 

kujundamisel ja elluviimisel. Pikas perspektiivis toovad eeldatavalt suurimat sotsiaalset kasu ning on kõige 

                                                           
7 Cherif, Reda, and Fuad Hasanov (2019). The return of the policy that shall not be named: Principles of industrial 

policy. International Monetary Fund. 
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jätkusuutlikumad need sekkumised, mis ehitavad arenguriikides üles algatusi, mis suudavad globaalse 

avatud turumajanduse keskkonnas edukalt toimida. Sellega välditakse niisuguste arengukoostöö algatuste 

ellukutsumist, mille positiivne mõju piirdub välise doonori panustamise perioodiga, ning sellise suundumuse 

süvenemist, mille kohaselt tekivad doonorite toetusest sõltuma jäävad populaarsed abi sihtriigid (nn aid 

darlings’i fenomen) ning mis põhjustab arenguabi ebaratsionaalset rakendamist. 

 

4.3 Hinnang seniste tegevuste tulemuslikkusele 

- Arengukoostöö ja humanitaarabi on osa Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast. Samuti on see osa 

riigisisesest kriisireguleerimispoliitikast, mis hõlmab poliitika kujundamist ka elanikkonnakaitses ELi 

suunal, mis omakorda on humanitaarabiga tihedalt seotud. Nii sisuline kui ka eelarveline vajadus 

arengukoostöö ja humanitaarabivaldkonna eesmärkide elluviimiseks, mõju kasvatamiseks ning 

rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks on suurem kui riigieelarve seaduse piirmääras kavandatud. 

- Suurema mõju saavutamisel on end senini õigustanud põhimõte, et keskendume selgetele prioriteetsetele 

valdkondadele ja partnerriikidele. Seda on kavas jätkata. 

- Oluline on jätkuvalt keskenduda valdkondadele, milles Eestil on positiivne kuvand ja kogemus, 

et saavutada suuremat mõju. 

- Keskendumine idapartnerlusriikidele on ennast õigustanud, kuna see on taganud abi sihistatuse 

ja Eesti kogemuse jagamise. 

- Aafrika etapiline lisandumine on olnud õige ning andnud lühikese ajaga positiivset tulemust. Aafrikas 

on suur huvi Eesti e-riigi lahenduste vastu, mistõttu on tähtis sellekohast koostööd jätkata. Samuti on 

Eestil aktiivne roll Euroopa Liidu „Digitaalsus arengukoostöös“ initsiatiivis  D4D Global Hub, kus 

juhime koostöös Saksamaaga e-valitsemise töösuunda ning osaleme digitaliseerimise alases 

pilootprojektis Aafrikas.  

- Vajadus lahendada üleilmseid probleeme (sh keskkonna- ja kliimaprobleemid, terrorism, vaesus, 

majanduslik ja sooline ebavõrdsus, ebaseaduslik ränne jne) suurendab vajadust tihedamalt suhelda 

Euroopa vahetute naabrite ja kaugemate riikidega ning nõuab Eesti suuremat panustamist 

arengukoostöösse ja humanitaarabisse. 

- Tuleb leida sobivamad moodused, et hoida ja suurendada ühiskonna teadlikkust arengukoostööst ja 

humanitaarabist, selle mõjust ning seostest välis- ja julgeolekupoliitika ning keskkonna- ja 

majanduspoliitikaga. 

- 2019.–2020. a tegi uuringufirma Saar Poll Välisministeeriumi tellimusel avaliku arvamuse uuringu 

teadlikkuse kohta välispoliitikast. Uuring kajastas ühe teemana ka inimeste hoiakuid ja arusaamu 

arengukoostööst. Kogutud tagasiside põhjal on tulevikku vaatavalt soovitatav senisest enam tähelepanu 

pöörata tegevustele, mis ei tähenda riigile ega indiviidile otsest rahalist väljaminekut, vaid on pigem 

seotud informeeritud ja targa tarbijakäitumisega (nt õiglase kaubanduse märgisega kaupade ostmine) 

ja/või vabatahtlikuna panustamisega. Ühelt poolt ei osata neid tegevusi veel alati enda jaoks 

arengukoostöö osana mõtestada. Teisalt pakuvad aga just sedalaadi tegevused võimalust 

arengukoostööd laiemale avalikkusele tutvustada viisil, mis väldib andja-saaja rollide – s.o Eesti kulu, 

arenguriigi tulu – ühiskonda polariseerivat vastandamist.  

 

5. Meetmed, tegevused ja teenused 

Programmis on üks meede ning kaks programmitegevust (1. arengukoostöö poliitika kujundamine, elluviimine 

ja seire; 2. humanitaarabi poliitika kujundamine, elluviimine ja seire). 

5.1 MEEDE 1: arengukoostöö ja humanitaarabi 

MEETME EESMÄRK: arengukoostöö ning humanitaarabi mõju ja ulatuse kasv. 
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MEETME MÕÕDIKUD 

Mõõdik Algtase Sihttase 

2022 

Sihttase 

2023 

Sihttase 

2024 

Sihttase 

2025 

Väliste partnerite tagasiside 

keskmise hinnangu põhine 

üldistus arengukoostöö ja 

humanitaarabi 

tegevussuundadele kokku8 
Allikas: Välisministeerium  

vastavuses 

(2020) 
vastavuses vastavuses vastavuses vastavuses 

Projektidega kaetud 

prioriteetsete valdkondade arv9 
Allikas: Välisministeerium 

 6 (2020) 6 6 6 6 

 

Peamised probleemid, mille lahendamiseks on programm mõeldud 

Sisuline vajadus arengukoostöö ja humanitaarabi suurendada. Viimastel aastatel on Eesti ametlik arenguabi 

(ingl Official Development Aid – ODA) absoluutarvudes jäänud üldjoontes samale tasemele, suhtena RKTsse 

aga vähenenud. Samal ajal on arenguriikide probleemid kestliku arengu eesmärkide saavutamisel endiselt 

aktuaalsed ning nende huvi ja valmisolek Eesti kogemusest õppida üha suurenenud. 

Rahvusvaheliste kohustuste täitmine. Eesti on rahvusvaheliste kriteeriumide10 järgi kõrge sissetuleku ja väga 

kõrge inimarengu indeksiga riik. Sellest tulenevalt on Eestil moraalne kohustus, aga ka huvi anda panus üleilmse 

heaolu saavutamisesse, arvestades oma võimalusi ja järgides rahvusvahelisi kokkuleppeid. 

Arengukoostöö kujundamise ja elluviimisega seotud osaliste hulk nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori 

vaates on viimaste kümnendite jooksul märgatavalt suurenenud. Arengukoostööga seotud organisatsioonide 

ringi laienemise suundumus tähendab mõjude hindamisel ning poliitikavaldkondade kujundamisel Eestile ja 

teistele riikidele nii arenguvõimalusi kui ka ohtusid, millele on muu hulgas viidatud Majandusliku Koostöö ja 

Arengu Organisatsiooni (OECD) 2005. a Pariisi deklaratsioonis, 2008. a Accra tegevuskavas, 2011. a Busani 

deklaratsioonis ning Eesti Välispoliitika Instituudi 2019. a uuringus „Eesti mõju ja nähtavus Euroopa Liidus“. 

Ennekõike tuleb vältida doonorite abi killustumist (nn aid fragmentation) ja tagada, et piiratud abivahendid 

suunataks riikidesse, mis seda enim vajavad (nn aid darlings and aid orphans efekt). Nende globaalsete ja OECD 

toonitatud probleemide taustal on eriti kriitiline, et seni ei ole Eesti saanud kasutada kõiki võimalusi 

koostööks teiste doonoritega. Ühtlasi on vaja parandada ELi programmides rahastuse taotlemise võimekust. 

ELi mestimise ja Taiexi programmides osalemiseks on vaja tõhustada Eesti-sisest koordinatsiooni, samuti tuleb 

tugevdada ametkondade valmisolekut kaasuda ja võimekust projektivoorudes tulemuslikult osaleda. Oluline on 

ka suurendada organisatsioonide võimekust taotleda raha ELi eri rahastusvahenditest. 

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi nähtavus rahvusvahelises kontekstis on tagasihoidlik, kuna Eesti 

võimalused on piiratud ja kommunikatsioonitegevus vähene. Eesti väikeriigi staatus tähendab, et meie 

rahvusvaheline maine arengukoostöö valdkonnas ei saa paraneda ainult eraldatavate vahendite kasvu kaudu. 

Ülitähtis on jätkuvalt otsida rahvusvahelisi koostöövõimalusi, mis võimendaks meie ainulaadsete 

kompetentside – sealhulgas digilahendused, digioskused, hea valitsemistava, e-riik, haridus, reformide 

elluviimise kogemus – edasiandmist. Seeläbi saab toetada nii Eesti arengukoostöö rahvusvahelist nähtavust kui 

ka arengukoostöösse investeeritud vahendite tõhusust ja mõju.  

Täiel määral ei ole saadud osaleda rahvusvaheliste poliitikavaldkondade kujundamises ja reeglistiku 

arendamises. Kuna selle valdkonna põhialused on sätestatud rahvusvaheliselt, on nende kujunemisel ja 

arenemisel oluline esindada järjepidevalt ja aktiivselt Eesti seisukohti. 

                                                           
8 Hinnangud kuue alakriteeriumi kaupa neljapalliskaalal. Esitame tagasiside keskmise hinnangu vastavuse tingimusele 

>= 3. 
9 Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi prioriteetsed valdkonnad on: 1) demokraatia ja õigusriigi areng ning hea 

valitsemistava juurutamine, 2) kodanikuühiskonna edendamine, 3) kvaliteetne haridus, 4) majandusarengu toetamine, 5) 

kvaliteetne tervishoid ning 6) avalikkuse – eriti noorte – teadlikkuse suurendamine arengukoostöö ja humanitaarabi 

vajadusest. Mõõdik kirjeldab valdkondade arvu, mida asjaomasel aastal ellu viidud projektidega õnnestus katta. 

Prioriteetsed valdkonnad on detailsemalt kirjeldatud programmi lk 9. 
10 Maailmapanga klassifikatsioon (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519) ja ÜRO 

Arenguprogrammi klassifikatsioon (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI). 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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Vajadus kaasata enam erasektorit arengukoostöö ja humanitaarabi elluviimisesse on rahvusvaheliselt 

suureks väljakutseks. Eestil on oluline  jätkuvalt sellealaste arengutega aktiivselt  kaasuda ja parimate praktikate 

eeskujul Eestile sobivaid lahendusi välja töötada. Esmajoones tuleb tähelepanu pöörata Eesti-sisesele teadlikkuse 

suurendamisele ja poliitikavaldkondade sidususele. Tuleb jätkata seminaride ja kohtumiste korraldamist, et tõsta 

ühelt poolt erasektori teadlikkust humanitaarabist ja saada ülevaade erinevatest võimalikest partneritest.  

Mõju ja tõhususe hindamise süsteem vajab pidevat täiustamist. Kõikjal maailmas valmistab doonoritele 

raskusi tervikliku mõjude hindamise süsteemi rakendamine. Eelkõige on probleemiks koondmõju õiglane 

hindamine. 

Partnerriigid vajavad endiselt toetust, et edendada reforme ja viia ellu muudatusi. Eesti teeb koostööd 

riikidega, mis on selleks avatud ja kus meie abi on oodatud. Keskendume valdkondadele, milles Eesti on ise 

tulemuslikult tegutsenud. 

Rakendussüsteemi piiratus ja valdkonna tõhusam koordinatsioon ning projektide elluviijate vähene 

kogemus. Arengukoostöö ja humanitaarabi kujundamiseks ja elluviimiseks vajalikku süsteemi tuleb edasi 

arendada. On vaja tähelepanu pöörata kõigi osaliste arendamisele, teadmiste suurendamisele ja võimekuse 

tugevdamisele. Samuti on tähtis suurendada arengukoostöö elluviijate haldussuutlikust, mh rahvusvaheliste 

doonorite projektidele kandideerimises ja tulemuste hindamise vallas. 

Teadlikkus arengukoostööst ja toetus sellele on vähene. Eesti oli 2020. a. Eurobaromeetri uuringu kohaselt 

ELi liikmesriikide seas arengukoostöö ja humanitaarabi teadlikkuse näitajate poolest viimaste hulgas.11 

Humanitaarkriiside paljususest tulenevate inimkannatuste vähendamine. Humanitaarkriiside rohkus ja 

nendega toimetulek on rahvusvahelisele kogukonnale järjest keerulisem. Üleilmse majanduse seisund on 

ebakindel ning kliimamuutuste ja ebavõrdsuse mõjud pingestavad ühiskondi ja pärsivad arengut. Eestil on välja 

arendatud rahvusvahelistele standarditele vastavad hädaolukordade reageerimisüksused ning kiire 

käivitusmehhanism, kuid tegutsemiseks vajalikku taustsüsteemi tuleb tõhustada. Väljakutseks on ELi 

elanikkonnakaitse mehhanismi ühisressursi kasutusse antud Eesti võimekuse kasutamine humanitaarabi 

eesmärkidel vajadusel ka väljaspool ELi otsustusmehhanismi. Elanikkonnakaitse, humanitaarabi ja 

arengukoostöö on komponendid, mis täiendavad üksteist turvalise elukeskkonna loomisel nii meie 

naabruskonnas kui ka kaugemal. Rahvusvaheliselt pööratakse üha enam tähelepanu humanitaarabi ja 

arengukoostöö sidususele, uuenduslike lahenduste kasutuselevõtule ja ennetustegevustele. 

COVID-19 pandeemia mõjutab ettearvamatuse (nt pidevalt muutuvad reisi- ja riikidesse sisenemise piirangud) 

tõttu väga tugevalt arengukoostöö elluviimist ja humanitaarabi andmist. Järsult võib tekkida olukord, kus juba 

varem tehtud plaanid on vaja ümber teha – juba alustatud või kavandamisjärgus olevaid projekte tuleb muuta 

või lõpetada – ning akuutsete vajaduste tekkimisel mujal sekkuda.  

COVID-19 on suurendanud Eesti arengukoostöö globaalset mõjukust, lähtudes Eesti tugevast e-riigi 

kuvandist. COVID-19 kriisi taustal on surve alla sattunud füüsilise kontakti vahendusel toimivate avalike 

teenuste osutamine ja seetõttu on epideemiaga seotud liikumispiirangute olukorras toimekindlamad need 

ühiskonnad, mille digitaliseerituse aste on kõrgem. Arenguriike iseloomustab praegu aga vähesem 

digilahenduste rakendamine avalikus sektoris. Seega on uutes tingimustes eriti väärtuslikuks osutunud Eesti 

ainulaadne kompetents digilahenduste ja e-riigi valdkonnas. Potentsiaali rakendamine eeldab senisest 

tihedamat koostööd eraettevõtetega. Sellega on arvestatud 2020. a koostatud Aafrika strateegias, milles muu 

hulgas tuuakse sidustatult välja Eesti võimalused maailmajao arengukoostöö ja välismajanduse vallas. 

5.1.1 PROGRAMMI 1. TEGEVUS: arengukoostöö poliitika kujundamine, elluviimine ja seire 

PROGRAMMITEGEVUSE EESMÄRK: aidata kaasa üleilmse vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu 

eesmärkide saavutamisele, keskendudes arenguriikide majandusarengu ja heaolu edendamisel eelkõige 

demokraatia ja õigusriigi arengule, inimõiguste ja isikuvabaduste edendamisele, keskkonnasäästliku arengu 

toetamisele ja teistele sihtriigi vajadustele, pöörates läbivat tähelepanu e-lahendustele. 

  

                                                           
11https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267  

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
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PROGRAMMITEGEVUSE MÕÕDIKUD 

Mõõdik Algtase Sihttase 

2022 

Sihttase 

2023 

Sihttase 

2024 

Sihttase 

2025 

Väliste partnerite tagasiside 

keskmise hinnangu põhine üldistus 

arengukoostöö tegevussuunas12  
Allikas: Välisministeerium  

vastavuses 

(2020) 
vastavuses vastavuses vastavuses vastavuses 

Monitoorimisvisiitide toimumine 

arengukoostöö prioriteetsetesse 

riikidesse (visiite) 13 
Allikas: Välisministeerium 

 

0 (2020) 

2 (2021) 
4 4 4 4 

Kaasfinantseeringuga projektide arv  
Allikas: Välisministeerium 

 

7 (2020)  

13 (2021) 
8 9 10 11 

ÜRO fondidele, agentuuridele, 

programmidele eraldatud 

vahenditest 

vähemalt 30% on põhitoetused 

(tegevuskava 2030 eesmärke 

edendav Funding Compact).  
Allikas: Välisministeerium/ÜRO 

>= 30% 

(2020) 

 

23%  

(2021) 

>= 30% >= 30% >= 30% >= 30% 

Programmitegevust toetavad teenused 

TEENUS: arengukoostööpoliitika kujundamine 

Arengukoostööpoliitika kujundamine, sellekohaste arengudokumentide, tegevuskavade ja riigistrateegiate 

koostamine. Eesti huvide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides arengukoostöö küsimustes ning 

rahvusvahelistes algatustes osalemine. Kohtumiste ja visiitide korraldamine. 

TEENUS: Arengukoostöö rakendamine 

Arengukoostööpoliitika elluviimine lõigetes, mis ei kuulu EstDev vastutusse: väikesemahuliste 

arengukoostöötoetuste andmine (mikrofinantseeringu projektid), eraldiste tegemine arengukoostöö- ja 

humanitaarabiorganisatsioonidele ning rahvusvahelistes algatuses osalemine. 

Selleks, et arengukoostöö ja humanitaarabi mõju kasvaks – sealhulgas võetud rahvusvahelised kohustused 

(0,33% RKTst 2030. a) saaksid täidetud – kavandatakse järgnevaid tegevusi. 

Eesti arengukoostöö kavandamine ja elluviimine keskendub prioriteetsetele valdkondadele, kus Eesti on 

ise tulemuslikult tegutsenud14. Seejuures lähtutakse üleilmselt kokku lepitud kestliku arengu eesmärkidest 

(Tegevuskava 2030)15, ELi programmdokumentidest (sh globaalstrateegia, arengukonsensus) ja muudest 

asjakohastest alustest. Eesti jaoks on peamine: 

1) aidata kaasa demokraatia ja õigusriigi arengule ning heade valitsemistavade juurutamisele; 

2) toetada kodanikuühiskonda ning tagada rahu ja stabiilsust; 

3) toetada kvaliteetse hariduse andmist; 

4) edendada majandusarengut; 

5) aidata kaasa tervishoiu arengule; 

6) suurendada avalikkuse, eriti noorte teadlikkust arengukoostööst ja humanitaarabist ning üleilmsetest 

arenguprobleemidest. 

 

                                                           
12 Hinnangud kuue alakriteeriumi lõikes 4-pallisel skaalal. Toome välja tagasiside keskmise hinnangu vastavuse 

tingimusele >= 3.  
13 Eestil on kokku neli arengukoostöö prioriteetset sihtriiki. 2021. a viidi COVID-19 pandeemia tõttu võimalik läbi piiratud 

arvul monitoorimisvisiite. 
14 Arengukoostöö tegevustes lähtub Eesti OECD arenguabi komitee (DAC) poolt välja töötatud ametliku arenguabi 

kriteeriumidest. 
15 https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-

editors/Failid/SA_eesti/saastva_arengu_tegevuskava_2030_uro_et.pdf. 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_eesti/saastva_arengu_tegevuskava_2030_uro_et.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_eesti/saastva_arengu_tegevuskava_2030_uro_et.pdf
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Peame läbivalt oluliseks toetada keskkonnasäästlikku arengut, edendada soolist võrdõiguslikkust ning toetada 

laialdast info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõttu ja rakendamist. 

 Tihendame koostööd teiste doonoritega 

- Tagame vajaliku kaasrahastuse rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks. 

- Kasutame aktiivsemalt ELi rahastusvahendite võimalusi, sealhulgas mestimise ja Taiexi programme. 

- Tihendame koostööd teiste rahvusvaheliste doonorite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

- Toetame Eesti rakendajate võimekuse tugevdamist, sealhulgas ELi eri programmides rahastuse 

taotlemiseks vajaliku hindamisprotseduuri läbiviimisel. 

 

Kujundame ELi ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide arengukoostöö poliitikat 
- Osaleme aruteludel ja poliitikadokumentide koostamisel, keskendudes eelkõige järgmistele 

valdkondadele: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), poliitikavaldkondade sidusus, abi tõhusus, 

sooline võrdõiguslikkus, arengukoostööpoliitika parem sidustamine humanitaarabi ja rahuga seotud 

tegevustega (ingl humanitarian-development-peace nexus). 

- Oleme aktiivsed ELi institutsioonides, töörühmades ja komiteedes ja Euroopa tiimi algatustes. 

- Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu „Digitaalsus arengukoostöös“ (D4D) initsiatiivi töös Aafrika suunal 

ning töötame aktiivselt IP haru loomise suunas. 

- Toetame ÜRO kui ainsa universaalse ning legitiimse ülemaailmse arengukoostöösüsteemi toimimist, 

mille kaudu on võimalik suunata arenguprotsesse maailma vähim arenenud piirkondades. Nende 

seisukohtade eest seisame ÜRO 2. komitees. 

- Osaleme Rahandusministeeriumi eestvedamisel arengukoostööd ellu viivate Maailmapanga ja 

Maailmapanga Grupi organisatsioonide töös, oleme aktiivsed Põhja- ja Baltimaid koondavas 

valijaskonnas. Valijaskonna kujundatud seisukohad on hääleks Maailmapanga nõukogus, mille kaudu 

mõjutatakse organisatsiooni poliitikat. 

- Osaleme OECD arenguabi komitee (DAC) töös vaatlejana ja rakendame komitee poolt heaks kiidetud 

põhimõtteid Eesti arengukoostööpoliitikas. DACi töörühmade kohtumistel määratakse kindlaks 

rahvusvahelised arengu rahastamise põhimõtted. 

- Kasutame aktiivselt rahvusvahelise personalipoliitika võimalusi ning lähetame Eesti eksperte 

prioriteetsetesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.  

 

Mõju ja tõhususe hindamise süsteem 

- Rakendame alates 2022. aastast terviklikku seire- ja mõjude hindamise süsteemi. 

Eesti arengukoostöö poliitika kujundamise, rakendamise haldamise ja elluviimise süsteem toimib 

eesmärgipäraselt ja kulutõhusalt, võttes arvesse rahvusvahelist praktikat. 

Selleks, et partnerriikide areng oleks jätkusuutlik, kavandatakse järgnevaid tegevusi. 

Eesti arengukoostöö keskendub prioriteetsetele sihtriikidele ja arvestab välispoliitilist arengut uute 

partnerite määramisel16. 

Prioriteetsete partnerriikide valikul lähtutakse sellest, et Eesti kogemuse edasiandmine oleks väärtuslik ja 

oodatud, pidades oluliseks eri valdkondade sünergiat. Erilist tähelepanu pööratakse poliitikavaldkondade 

sidususele. Eesti keskendub sihtriikidele, mille arengusse saame panustada kõige tõhusamalt, arvestades nii 

sihtriigi vajadusi, Eesti võimekust, erasektori huvisid kui ka vastastikuseid ja rahvusvahelisi poliitilisi ning 

majanduslikke arengusuundi.  

- Tegutseme riigipõhiste strateegiadokumentide alusel idapartnerlusriikidele suunatud tegevuste 

järjepidevuse tagamiseks ja edasiarendamiseks.  

- Jätkame Aafrika regioonistrateegia tegevuskava rakendamist. 

- Jätkame Eesti välispoliitilistest eesmärkidest ja rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevalt paindlikku 

reageerimist ka teiste arenguriikide vajadustele, sealhulgas vähim arenenud ja konfliktijärgsed riigid. 

Selleks, et Eesti elanike toetus arengukoostööle kasvaks, kavandatakse järgnevaid tegevusi. 

Ühiskonna suhtumine arengukoostöösse ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele kaasaaitamisesse 

on toetav. 

Arengukoostööd ja humanitaarabi käsitlev ühiskondlik teavitus ja maailmaharidus koolides suurendavad 

inimeste teadlikkust üleilmsete probleemide mitmekesisusest ja nende tekkimise põhjustest. Need aitavad 

                                                           
16 Arengu- ja humanitaarabi saab anda vaid OECD arenguabi komitee poolt abikõlblikuks tunnistatud riikidele. 
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paremini mõista meid ümbritsevat maailma ja loovad võimalusi toimuvaga suhestuda (näiteks vabatahtliku töö 

kaudu). 

- Tugevdame partnerite arengukoostööd ja humanitaarabi ning üleilmseid arenguprobleeme käsitlevat 

teavitustegevust, et toetada ühiskonna teadlikkuse kasvu arengukoostöö ja humanitaarabi olulisusest.  

- Jätkame maailmahariduse edendamise toetamist Eestis koostöös EstDev-i, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Arengukoostöö Ümarlauaga.  

- Toetame vabatahtlike lähetamist arengumaadesse. 

 

5.1.2 PROGRAMMI 2. TEGEVUS: humanitaarabi poliitika kujundamine, elluviimine ja seire 

PROGRAMMITEGEVUSE EESMÄRK: humanitaarabi eesmärk on päästa inimelusid ning abistada loodus- või 

inimtegevusest põhjustatud katastroofides ja kriisides kannatanuid, pöörates eelkõige tähelepanu kõige 

haavatavamatele elanikkonnarühmadele. 

PROGRAMMITEGEVUSE MÕÕDIKUD 

Mõõdik Algtase Sihttase 

2022 

Sihttase 

2023 

Sihttase 

2024 

Sihttase 

2025 

Ennetuse osakaal 

humanitaarabist 
Allikas: Välisministeerium 

6% (2020) suureneb suureneb suureneb suureneb 

Väliste partnerite tagasiside 

hinnangu keskmise põhine 

üldistus humanitaarabi 

tegevussuunas 17 
Allikas: Välisministeerium 

vastavuses 

(2020) 
vastavuses vastavuses vastavuses vastavuses 

 

Programmitegevust toetavad teenused 

TEENUS: humanitaarabi poliitika kujundamine 

Humanitaarabi elluviimine. Loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofidele ja kriisidele reageerimine 

rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglite kohaselt, arvestades Eesti võimekust ja toetades selle arengut ekspertide 

kaasamise kaudu rahvusvahelistes kriisisituatsioonides humanitaarabi koordineerija või abi andjana. 

Humanitaarabi poliitika kujundamise teenusega seotud peamised tegevused on järgnevad. 

- Kujundame ELi ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide humanitaarabi poliitikat. 

- Osaleme aruteludel ja poliitikadokumentide koostamisel, keskendudes eelkõige järgmistele 

valdkondadele: rahvusvaheline humanitaarõigus, humanitaartöötajate kaitse, humanitaarinnovatsioon, 

vajaduste hindamise süsteemi tõhustamine (sh kasutades uuenduslikke IKT-lahendusi), 

poliitikavaldkondade sidusus, abi tõhusus, sooline võrdõiguslikkus. 

- Seome humanitaarabi arengukoostööpoliitika ja rahuga seotud tegevustega (humanitarian-development-

peace nexus). Panustame koostöös kõigi asjaomaste ametkondadega ÜRO rahuvalve tegevusse ning 

tsiviilmissioonidesse tugevdamaks meie võimekust koordineeritult reageerida humanitaarkriisidele. 

- Toetame ÜRO kui ainsa universaalse ja legitiimse ülemaailmse humanitaarabisüsteemi toimimist, mille 

kaudu on võimalik suunata protsesse maailma vähim arenenud piirkondades. Nende seisukohtade eest 

seisame ÜRO 3. komitees. 

- Toetame Rahvusvahelise Punase Risti Komitee kui rahvusvahelise humanitaarõiguse ja Genfi 

konventsioonide looja tegevust ja põhimõtteid. 

 

  

                                                           
17 Hinnangud kuue alakriteeriumi lõikes 4-pallisel skaalal. Toome välja tagasiside keskmise hinnangu vastavuse 

tingimusele >= 3.  
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TEENUS: humanitaarabi elluviimine 

Humanitaarabi elluviimine. Loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofidele ja kriisidele reageerimine 

rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglite kohaselt, arvestades Eesti võimekust. Toetame ka humanitaarabi 

elluviimise arengut, edendades ekspertide kaasamist ja täites rahvusvahelistes kriisisituatsioonides 

humanitaarabi koordineerija või abi andja rolli.  

 

Humanitaarabi elluviimise teenusega seotud peamised tegevused on järgnevad. 

Lähtume humanitaarabi poliitika kujundamisel ja humanitaarabi andmisel rahvusvaheliselt kokku 

lepitud põhimõtetest, milleks on inimlikkus, erapooletus, sõltumatus ja neutraalsus (vt täpsemalt lisas 2). 

- Pöörame tähelepanu akuutsetele ja pikaajalistele konfliktidele ja kriisidele. Abistamisotsuse teeme iga 

kriisi korral eraldi, võttes arvesse kohapealseid vajadusi, konkreetset abipalvet ning valmisolekut 

soovitud abi pakkuda.  

- Tugevdame võimekust humanitaarkriisidele reageerida. Peame oluliseks edendada rahvusvahelist 

humanitaarabi printsiipe järgivat koordinatsiooni, seda ka militaar- ja tsiviilinstitutsioonide vahel, mis 

võimaldab parimal viisil ühendada päästetööd, hädaabi, esmased taastamistööd ja arengukoostöö ning 

toetada sihtriigi jätkusuutlikku arengut. 

- Kaardistame Eesti erasektori konkreetsed tooted, mille järele on humanitaarkriisides reaalne vajadus 

Jätkame uuenduslike lahenduste väljatöötamise toetamist, mis aitavad tõhustada abi andmist 

humanitaarkriisides.   

- ELi raames peame esmatähtsaks ELi humanitaarabi sidumist nii elanikkonnakaitse- kui ka 

arengukoostööpoliitikaga ning toetame ELi liikmesriikide ühtset kriisidele reageerimist ja 

koordinatsiooni ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu. 

- Humanitaarabi valdkonnas on Eesti keskendunud hea humanitaardoonorluse edendamisele; Eesti on 

ÜRO humanitaarasjade koordineerimise ameti (OCHA) doonorite toetusrühma liige ja ÜRO pagulaste 

ülemvoliniku ameti (UNHCR) täitevnõukogu liige. 

 

Jätkame ennetuse toetamist  humanitaarabi andmisel. Eraldi tähelepanu pöörame kõige haavatavamate 

ühiskonnarühmade – naised, lapsed, seksuaalvägivalla ohvrid, sisepõgenikud ja pagulased – abistamisele, 

arvestades nende sugu, vanust ja terviseseisundit.  

 

Humanitaarabi andmise tõhustamine  

- Koostöös partneritega töötame välja ühtse kiireloomulise humanitaarabi andmise koostööskeemi ja 

sõlmime eelkokkulepped Eesti erasektori ja vastavate ametkondadega.  

- Osaleme aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös, sealhulgas õppuste ja koolituste 

korraldamisel. 

 

6. Programmi juhtimiskorraldus 

Programmis on üks meede. Programmi eest vastutab välismajanduspoliitika ja arengukoostöö asekantsler. 

Programmi elluviimise eest vastutab Välisministeerium koos välisesindustega ja alates 1. jaanuarist 2022 

rakendusasutusena EstDev. Tegevuste elluviimisesse panustavad ka teised ametkonnad, omavalitsusüksused, 

kodanikuühiskonna ja erasektori esindajad ning rahvusvahelised partnerid. 

Tulevikku vaatavaks sihiks on suurendada valdkondlikku ühist juhtimist ja koos planeerimist, mis aitaks 

ennekõike kaasa arengukoostöö ja humanitaarabi valdkondliku koordinatsiooni suurendamisele ja olemasolevate 

ressursside mõjusamale ja tõhusamale kasutamisele. Täpsem metoodika, kuidas eesmärki tegevuspõhise 

riigieelarve (TERE) ning strateegilise planeerimise ja tulemusaruandluse metoodikas saavutada, on 

Rahandusministeeriumiga läbirääkimisel. 

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi valdkonna strateegilise kavandamise, elluviimise ja eri osaliste tegevuse 

koordineerimise eest vastutab Välisministeerium järgmiselt: 

- töötab koos teiste asutuste ja organisatsioonidega välja arengukoostöö ja humanitaarabi poliitika suunad; 

- peab aktiivset poliitilist dialoogi partnerriikidega; 

- töötab välja koostöövaldkonnad, lähtudes partnerriigi vajadustest ja prioriteetidest ning Eesti 

võimalustest; 
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- esindab Eestit ning Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi seisukohti rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas 

Välisministeeriumi vastutusalasse kuuluvates rahvusvahelistes organisatsioonides, foorumites ja 

meedias; 

- hindab ja vajaduse korral uuendab kahepoolse arengukoostöö ja humanitaarabi elluviimise süsteemi; 

- kavandab Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi mõju hindamise poliitikat ja teostab mõju hindamist 

koostöös EstDev-i ja arengukoostöö- ja humanitaarabiprojektide elluviijatega;  

- suhtleb teiste doonoritega nii partnerriigi tasandil kui ka rahvusvaheliselt ning kaardistab koos  nendega 

kahe- või mitmepoolseid koostööprojektide võimalusi; 

- suhtleb rahvusvaheliste organisatsioonidega ning vajaduse korral sõlmib partnerluslepinguid;  

- teavitab ja kaasab humanitaarabi elluviimisesse asjakohaseid institutsioone, ministeeriume, riigiasutusi, 

kodanikuühiskonda ja erasektorit; 

- monitoorib EstDev-i arengukoostöö elluviimisel, sh hindab EstDev-i tegevuse õigusliku raamistiku 

asjakohasust. 

Välisministeeriumi juhtida on arengukoostöö nõukoda, kuhu hakkavad kuuluma peale Välisministeeriumi ka 

teiste valdkonna seisukohalt olulisemate ministeeriumide,  teiste ametkondade, kodanikuühiskonna ja erasektori 

esindajad. Nõukoda saab perioodiliselt ülevaate AKHA programmi eesmärkide saavutamisest ja annab 

strateegilist nõu edasiste eesmärkide seadmisel.  

EstDev-i eestvedamisel  hakkavad koos käima valdkondlikud  ekspertide hindamiskomisjonid, mille ülesandeks 

on taotlusvoorudes esitatud taotluste ja kaasrahastustaotluste hindamine, eesmärgiga tagada Eesti 

arengukoostööprojektide hea kvaliteet. Hinnatakse nii projektide vajalikkust ja mõju kui ka nende tehnilist 

teostatavust. Komisjonidesse kaasatakse ekspertidena Välisministeeriumi, vastava valdkonna ministeeriumide 

kui ka vabakonna esindajad. 

 

Arengukoostöö- ja humanitaarabi programm on seotud järgmiste tulemusvaldkondade ja programmidega: 

 julgeolek ja riigikaitse tulemusvaldkonna programm „Kollektiivkaitses osalemine“, 

 teadus ja arendustegevus ning ettevõtluse tulemusvaldkonna „Konkurentsivõimelise 

ettevõtluskeskkonna programm“, 

 infoühiskonna tulemusvaldkonna „E-riigi ja sideturu arendamise programm“ ning „Küberturvalisuse 

programm“, 

 siseturvalisuse tulemusvaldkonna „Siseturvalisuse programm“, 

 teadus ja arendustegevuse ning ettevõtluse tulemusvaldkonna „Teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni programm“, 

 targa ja tegusa rahva tulemusvaldkonna „Haridus- ja noorteprogramm“, 

 keskkonna tulemusvaldkonna „Keskkonnakaitse ja -kasutuse programm“, 

 tõhusa riigi tulemusvaldkonna „Riigi rahanduse programm“, „Regionaalpoliitika programm“ ja 

„Finantspoliitika programm“, 

 põllumajandus ja kalanduse tulemusvaldkonna programm „Põllumajandus, toit ja maaelu“, 

 õigusriigi tulemusvaldkonna programm „Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum“. 

Programm vaadatakse üle ja seda täiendatakse vähemalt kord aastas. Programmi täitmise kohta antakse aru igal 

aastal (s.o tulemusaruanne) valdkonna tulemusaruande koosseisus. 

Programmi aluseks olevate strateegiliste dokumentide koostamisel on ulatuslikult konsulteeritud partneritega nii 

teistest avaliku sektori organisatsioonidest kui ka era- ja mittetulundussektorist. Täpsemalt osalesid kõik 

ministeeriumid, Riigikantselei, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, SA E-riigi Akadeemia, SA Eesti Idapartnerluse 

Keskus, MTÜ Mondo, MTÜ Vabaühenduste Liit, Päästeamet ja humanitaarabi eksperdid. 
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7. Lisapeatükid ja lisad 

1. Ülevaade prioriteetsetest partnerriikidest ja koostööst nendega. 

2. Ettevalmistav tegevus ühisprogrammi loomiseks. 

3. Lisateave arengukoostöö ja humanitaarabi kohta. 

 

Eraldi lisana on esitatud rahastamiskava planeerimistasandite kaupa dokumendis 

AKHA_programmi_2022_2025_lisa_1 ning mõõdikute kokkuvõte kuni programmi tegevuse tasandini 

dokumendis AKHA_programmi_2022_2025_lisa_2.  
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LISAPEATÜKK 1. Ülevaade prioriteetsetest partnerriikidest ja koostööst nendega 

UKRAINA 

Ukraina on olnud Eesti arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab 2014. aastal ELi-

Ukraina assotsiatsioonilepinguga kokku lepitud ja 2017. aastal jõustunud reformikava elluviimist ning eelkõige 

demokraatia arengu ja riigistruktuuride tugevdamist, sealhulgas korruptsioonivastast võitlust, e-valitsemist ja 

IKT lahenduste juurutamist. Lisaks jätkub koostöö valdkondades, kus Eesti on juba varem Ukrainaga koostööd 

teinud: regionaalareng, kestlik majandusareng, haridussüsteemi tõhustamine ning kodanikuühiskonna 

jõustamine. Tegevuse planeerimisel tuleb lähtuda asjaolust, et riigis on alates 2014. aastast käimas sõjaline 

konflikt. Seetõttu tuleb lähiaastatel arvestada jätkuvalt vajadusega humanitaarolukorda leevendada ning 

võimalusega panustada Ukraina taastus- ja ülesehitustöödesse nii kahe- kui ka mitmepoolselt. Välja on töötatud 

Eesti - Ukraina arengukoostöö maastrateegia, mis kajastab Ukraina vajadusi ja arengustrateegiaid ning määrab 

kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust. 

 

GRUUSIA 

Eesti on Gruusiat toetanud alates 2000. aastast, seejuures on Gruusia olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö  

prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Gruusia lõimumist ELiga ning on valmis pakkuma abi 

assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu rakendamise hõlbustamiseks. 2021. lõpus võttis välisministeerium 

vastu Eesti - Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2021-2024, mis kajastab Gruusia vajadusi ning määrab 

kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust. 

MOLDOVA 

Eesti on toetanud Moldova arengukoostööprojekte alates 2000. aastast ning Moldova on olnud Eesti kahepoolse 

arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Moldova lähenemist ELile ja on valmis 

pakkuma abi assotsiatsioonilepingu rakendamiseks Moldovas. Välja on töötatud Eesti - Moldova arengukoostöö 

maastrateegia, mis kajastab Moldova vajadusi ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti 

saab pakkuda lisaväärtust. 

VALGEVENE 

Valgevene on Eesti arengukoostöö prioriteetriigiks alates 2011. aastast ning Eesti jaoks on esmatähtis Valgevene 

kodanikuühiskonna edendamine, seda nii kahe- kui ka mitmepoolses koostöös.  

TEISED PARTNERRIIGID 

Aafrika: 

Välja on töötatud kõikehõlmav Aafrika strateegia, mis määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles 

Eesti saab pakkuda lisaväärtust. Sellest lähtuvalt keskendub Eesti Ida- Aafrikas eelkõige Keeniale, lõunas 

Namiibiale. 

Tulenevalt välispoliitilistest eesmärkidest ja rahvusvahelistest kokkulepetest panustada rohkem arengukoostöö 

vahendeid haavatavatesse riikidesse, jätkab Eesti paindlikku reageerimist ka teiste riikide, sealhulgas vähim 

arenenud ja konfliktijärgsete riikide vajadustele valdkondades, kus Eestil on pakkuda selge lisandväärtus. Sellise 

koostöö korral eelistatakse Aafrika, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia piirkonda  

  

https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/ukraina_arengukoostoo_maastrateegia_2020-2023_final.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/diplomacy/eesti-gruusia_arengkoostoo_maastrateegia_2021-2024.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/diplomacy/moldova_maastrateegia_2021-2024.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/diplomacy/moldova_maastrateegia_2021-2024.pdf
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LISAPEATÜKK 2. Ettevalmistav tegevus ühisprogrammi loomiseks 

Ministeeriumide ja nende allasutuste arengukoostöö ja humanitaarabi alane tegevus 

Arengukoostöö ja humanitaarabi ühisprogrammi eesmärk on koondada kokku kõigi ministeeriumide ja nende 

allasutuste arengukoostööalane tegevus. Ühisprogramm loob eeldused arengukoostöö ja humanitaarabi 

valdkonna terviklikuks juhtimiseks ühtse programmi alusel ning Eesti suurema nähtavuse tagamiseks 

partnerriikides. Samuti annab ühisprogramm parema aluse valdkonna jätkusuutlikuks rahastamiseks ja aitab täita 

rahvusvaheliselt võetud kohustust saavutada aastaks 2030 arengukoostöö osakaalu kasv 0,33%-ni RKT-st. 

Välisministeerium konsulteeris 2020. aastal arengukoostöö ühisprogrammi (ÜP) ettevalmistamise 

küsimustes kõikide ministeeriumidega, et tutvustada arengukoostöö alaste reformide plaane ning 

selgitada välja ministeeriumides arengukoostööga seotud tegevus. Välisministeeriumi algatatud 

konsultatsioonid võimaldasid ministeeriumidel üle vaadata oma tegevus arengukoostöö aspektist lähtudes ning 

koostada ülevaade, mille saab võtta aluseks ministeeriumide ülese arengukoostöö ja humanitaarabi 

ühisprogrammi loomisel. Kokkuvõtvalt olid ministeeriumid avatud ühisprogrammi ideele ning kõige rohkem 

nähti võimalust panustada oma valdkonna ekspertidega.  

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) - arengukoostöö põhisuunad toetuvad Eesti haridussüsteemi heale 

mainele, millele on kaasa aidanud edukad PISA testide tulemused ja e-hariduse levik. 

Kaasatud allasutused: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool; Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia, Haridus- ja Noorteamet. 

Partnerriigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Kasahstan. Koostööd tehakse 

rahvusvaheliste organisatsioonidega (UNICEF) ja käsil on projektid Aafrikas.  

Eesmärk on Eesti kogemuse jagamine, kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine, mitmekeelse õppe 

toetamine, üldhariduse arendamine, kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, kutsehariduse areng. Tähtsad 

teemad on ka õpetajate koolitus, õppekavade reformid, haridustehnoloogia/digiõpe. 

Eraldi tähelepanu all on Eesti arengukoostöös maailmahariduse teema ning selle edendamine. HTM on selles 

valdkonnas üks koordineerivaid asutusi. Eesti osaleb rahvusvaheliselt Global Education Network Europe 

(GENE) võrgustiku töös alates 2010. aastast. Tegemist on maailmaharidusega tegelevate Euroopa riikide 

ministeeriumite ja agentuuride võrgustikuga. Eestit on võrgustiku kohtumistel esindanud Välisministeerium ja 

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, kaasates HTMi ja MTÜd Mondo. 2019. aastal koostas GENE sekretariaat 

Eesti maailmahariduse olukorra kohta aruande. 

Justiitsministeerium – arengukoostöö põhisuunad:  

 õigusriigi ning põhiõiguste kaitse ja hea valitsemistava juurutamine; 

 RIK-i eksperditeadmiste jagamine ja infosüsteemide tutvustamine; 

 prokuratuuri parima praktika ja digilahenduste tutvustamine õiguskaitsesüsteemide tugevdamiseks 

endistes NL liiduvabariikides.  

 konkurentsiameti ekspertide kaasamine lühiajalistesse koostööprojektidesse partneritega. 

Kaasatud allasutused: AKI, EKEI; Konkurentsiamet; Patendiamet. 

Partnerriigid: Armeenia, Gruusia, Moldova, Ukraina, Serbia.  

Kaitseministeerium - Eesti kaitsealase abi ning kaitseväe sõjalistesse missioonidesse panustamise siht on 

rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku toetamine. Eesti kaitsealase abi sihtriikideks on Gruusia ja Ukraina, 

mille puhul on prioriteediks euro-atlantilise integratsiooni toetamine ning destabiliseerivate välis- ja sisejõudude 

vastu kerksuse kasvatamine. Riikide jätkusuutliku arengu jaoks on olulised eeldused stabiilsuse tagamine, 

korruptsiooni vastu võitlemine, iseseisva demokraatlikult juhitud kaitsevõime toetamine.  

Kaasatud allasutused: Kaitsevägi, Kaitseliit, Balti Kaitsekolledž. 

Keskkonnaministeerium – arengukoostöö on keskendunud kliimaeesmärkide saavutamiseks. Eelistatud on 

Eestis lisandväärtuse saanud rohetehnoloogiad. Töösse on läinud projekte väga erinevates riikides (Bangladesh, 

LAV, Costa Rica). Võimalik pakkuda ekspertteadmisi e-environment (load, seire, järelevalve) suunal ning 

abistada rohetehnoloogiaettevõtetest ülevaate saamisele. Aafrika suunal on perspektiivi, ministeeriumil on 

esindaja Keenias ja Nairobis. 

Kaasatud allasutused: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). KIK toetab riigi eelarvestrateegia meetme 

„Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja keskkonnaministri sellealase määruse raames eri tegevusi, 
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mille eesmärk on selliste Eestis väljatöötatud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimine arenguriikidesse, 

mis aitaksid kliimamuutusi leevendada. 

Maailmaharidus käsitleb muu hulgas ka keskkonnateemasid, nii on keskkonnaharidus arengukoostöö osana ka 

keskkonnaministeeriumi haldusalas.  

Partnerriigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Kosovo. 

Koostööd tehakse rahvusvaheliste organisatsioonidega (UNEP) ja käsil on projektid Aafrikas. 

Kultuuriministeerium - põhiline arengukoostöö toimub loomemajanduse valdkonnas. 

Partnerriigid: Gruusia, Ukraina, Valgevene. 

Maaeluministeerium – arengukoostöös keskendutakse partnerriikide jätkusuutliku põllumajanduse, kalanduse 

ja maaelu arengule, pidades silmas Eesti tugevusi ja eeliseid, sealhulgas edendatakse läbivalt digitaalsete 

lahenduste kasutusele võtmist.  

Kaasatud allasutused: PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse 

Instituut, Eesti Maaülikool. 

Partnerriigid: Moldova, Ukraina. 

Koostööd tehakse rahvusvaheliste organisatsioonidega (FAO, IFAD). 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) - EASi vahendusel toetab Eesti nähtavust Aafrikas, 

tutvustades Eesti ettevõtetele uusi ärivõimalusi ning aidates kaasata eksperte. MKM on jätkuvalt valmis avama 

uksi digikoostööst huvitatud ettevõtetele ja vajadusel sõlmima sihtriigiga vastastikuse mõistmise 

memorandumeid (MoU). Oluliseks faktoriks on sihtriigi reaalne tahe kaasuda ja võimekus võtta kasutusele EE 

ettevõtete loodud või loodavaid IT lahendusi. 

Rahandusministeerium – arengukoostööalane tegevus jaguneb järgmiselt:  

a) rahvusvahelised arengukoostööga seotud finantsinstitutsioonid;  

b) kahepoolne koostöö, sealhulgas õppevisiidid. 

Partnerid: Armeenia, IMF jt rahvusvahelised organisatsioonid.  

Siseministeerium – võimekus pakkuda eksperte ja eksportida haridusmudelit. Osaletakse arengukoostöö 

komisjoni töös. Siseministeeriumi allasutustest on Päästeamet üks humanitaarabi valdkonna suurimaid 

koostööpartnereid. 

Kaasatud allasutused: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Sisekaitseakadeemia.  

Partnerriigid: Moldova, Ukraina, Gruusia, Valgevene, Albaania, Türgi. 

Sotsiaalministeerium – Iseseisvalt arengukoostööd ei tehta. Ühisprogrammis on võimalik osaleda tervishoiu ja 

inimõiguste valdkonnas. Ekspertteadmised kriisiabi projektideks.  

Partnerid: Aserbaidžaan, Gruusia, Laos, WHO. 

Riigikantselei - abistav ja toetav funktsioon arengukoostöö ja humanitaarabi küsimustes. 

 Välisministeeriumi abistamine teemakohaste ELi Nõukogu materjalide, otsuste, avalike 

konsultatsioonide jm esitamisega ELi koordinatsioonikogusse (KOK) ja Vabariigi Valitsusele,  seega 

kokkuvõtlikult abistamine ELi algatuste menetlemisega.  

 Peaministri teemakohased sõnavõtud ja kõneisikuks olemine.  

 Strateegiasse „Eesti 2035“ on kätketud nii arengukoostöö kui ka humanitaarabi teema, sealhulgas 

mõõdikud. 

Kaasatud allasutused: Euroopa Liidu Sekretariaat. 
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LISAPEATÜKK 3. Lisateave arengukoostöö ja humanitaarabi kohta 

Arengukoostöö ja humanitaarabi õiguslikud alused ja koostöö 

Vabariigi Valitsuse seadus ja välissuhtlemisseadus sätestatavad täpsemalt arengukoostöö ja humanitaarabi 

andmise mehhanismid ning ka Välisministeeriumi juhtrolli arengukoostöö kavandamisel, elluviimisel ja 

sellekohase poliitika koordineerimisel. Välisministeeriumi põhimääruse kohaselt kavandab ministeerium oma 

pädevuse piires koos sihtriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste doonoritega arengu- ja humanitaarabi 

programme; korraldab koos asjaomaste asutuste ja isikutega arengu- ja humanitaarabi andmist; töötab koos 

asjaomaste ministeeriumidega välja arengukoostöö ja humanitaarabi poliitika ning viib seda oma pädevuse 

kohaselt ellu. 

Arengukoostöö ja humanitaarabi elluviimist reguleerib Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2021. a määrus 

„Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord”. Määrus kehtestab, et Välisministeerium kujundab 

arengukoostöö ja humanitaarabipoliitikat ning hindab perioodiliselt selle mõju ja asjakohasust. Arengukoostöö 

ja pikaajalise humanitaarabi (ehk humanitaarabi ja arengukoostöö ning konfliktide ennetamise 

lõimimisprojektide) elluviimist korraldab alates 1. jaanuarist 2022 EstDev lähtudes konkreetsest tegevuskava, 

mis põhineb riigi- ja regioonistrateegiatel  ning mis lepitakse kokku Välisministeeriumi ja EstDevi vahel 

sõlmitavas lepingus. Välisministeerium annab jätkuvalt väikesemahulisi arengukoostöötoetusi 

(mikrofinantseeringuid), teeb eraldisi arengukoostöö- või humanitaarabiorganisatsioonidele ning korraldab 

kiireloomulise humanitaarabi andmist. Määrus näeb muu hulgas ette projektide leidmiseks taotlusvoorude 

korraldamise ja toetuse kasutamise tingimused. Detailsemad tingimused, mh toetuse ja omafinantseeringu 

piirmäärad, projektide hindamiskriteeriumid, menetluse protseduurireeglid ja abikõlblikkuse tingimused 

kehtestab määruse kohaselt EstDev. 

Humanitaarabi operatiivsusest lähtudes teeb Eesti koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja võimaluse 

korral otse katastroofipiirkondadega. Humanitaarabi andmise otsustab ja selle koordineerimise eest vastutab 

Välisministeerium. Kuna suurõnnetusteks valmisolek ja nendele reageerimine hõlmab peamiselt 

elanikkonnakaitse valdkonda, on Eestis katastroofiennetuse teemal eestvedajaks Siseministeerium. Riigisiseselt 

teeb Välisministeerium koostööd Siseministeeriumi, Päästeameti, Eesti Varude Keskuse , Terviseameti, ning 

vabaühendustega, pikaajaliste humanitaarabiprojektide puhul EstDev-iga. Päästemeeskonna ulatuslikumad 

missioonid on lähetatud valitsuse otsusega. 

Teiste ministeeriumide tegevuste puhul toimub Välisministeeriumiga koostöö ja infovahetus. Välisministeerium 

koostab igal aastal riigisiseselt kogutud andmete põhjal OECD arengukoostöö komitee (DAC) metoodika 

kohaselt ülevaate ametlikust arenguabist18 ning esitab selle OECD DACile. 

ÜRO kestliku arengu eesmärgid aastaks 2030 

1. Kaotada kõikjal vaesus 

2. Kaotada näljahäda, parandada toitumust ja edendada kestlikku põllumajandust 

3. Võimaldada kõigile tervislik elu ja parandada heaolu 

4. Tagada kõigile kvaliteetne haridus ja elukestvad õppimisvõimalused 

5. Saavutada sooline võrdõiguslikkus, suurendada naiste ja tüdrukute õiguseid 

6. Tagada kõigile ligipääs veele, vee säästev kasutamine ja korralikud sanitaartingimused 

7. Tagada kõigile taskukohane, töökindel, jätkusuutlik ja nüüdisaegne energiateenus 

8. Edendada püsivat, kaasavat ja kestlikku majanduskasvu, tagada täielik ja tulemuslik tööhõive ning 

rahuldav töö kõigile 

9. Ehitada välja kestlik taristu, edendada kaasavat ja kestlikku tööstust ning tugevdada innovatsiooni  

10. Vähendada ebavõrdsust riigisiseselt ja riikide vahel  

11. Muuta linnad ja inimasumid kaasavaks, ohutuks ja kestlikuks 

                                                           
18 Ametliku arenguabi näitaja väljendab selle osatähtsust rahvamajanduse kogutulus. Ametliku arenguabina käsitatakse 

riiklikku abi, mida antakse arengumaadele, et edendada nende majandusarengut ja suurendada ühiskonna heaolu. Ametlik 

arenguabi hõlmab toetusi, sooduslaene, mille soodustuselement on vähemalt 25% kogusummast, ja tehnilist abi, mida 

doonorriik osutab abisaajale otse (kahepoolne koostöö) või rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks ÜRO või 

Maailmapanga kaudu (mitmepoolne koostöö). Ametliku arenguabi hulka ei arvestata abi, mis antakse sõjalisel eesmärgil. 

Ametlikku arenguabi saavad riigid, mis on OECD arengumaade ja -piirkondade nimistus. Nimistu andmeid ajakohastatakse 

regulaarselt. Praegu kuulub sinna üle 150 riigi ja piirkonna, kus aastane sissetulek elaniku kohta on alla 12 726 USA dollarit. 

Pikaajaline eesmärk on, et arenenud riigid kasutaksid 0,7% oma rahvamajanduse kogutulust ametliku arenguabina. 
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12. Edendada säästvat tarbimist ja tootmist 

13. Kiiresti kokku leppida kliimamuutuste ja nende mõjude vastu võitlemise meetmed* 

14. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mereressursse, et tagada nende jätkusuutlik areng  

15. Kaitsta maa ökosüsteeme ning edendada nende jätkusuutlikku kasutamist ja metsade säästlikku 

majandamist, peatada kõrbestumine, maa seisundi halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse 

hävinemine 

16. Edendada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi ning tõhusaid ja võimekaid institutsioone, tagada kõigile 

ligipääs õigusmõistmisele kõigil tasanditel 

17. Suurendada vahendeid ning üleilmset koostööd kestliku arengu põhimõtete rakendamiseks. 

 

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi üldised põhimõtted 

Väärtuspõhisus 

Eesti arengukoostöös peetakse läbivalt silmas inimõiguste tagamist ja keskkonnasäästlikkust. 

Arengukoostöö tulemuslikkuse ja kestlikkuse eesmärgil peab Eesti oluliseks järgida kõigis arengukoostöö 

ja humanitaarabi tegevustes naiste võimestamise ja sooliselt võrdse lähenemise põhimõtet. 

 

Lähtumine partnerlusest ja partnerriigist 

Eesti lähtub üldisest põhimõttest, et oma arengu eest vastutab ennekõike iga riik ise. Saavutamaks 

kestlikke tulemusi ning tagamaks selleks vajalikku partnerriigi vastutust ja motiveeritust, lähtub Eesti 

arengukoostöös partnerriigi vajadustest, prioriteetidest ja arengustrateegiatest. Samas arvestab Eesti 

koostöö planeerimisel ka enda prioriteete ja võimalusi. Partnerriigi ühiskonna suurema kaasatuse 

saavutamiseks soovib Eesti teha arengukoostöö kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel laiapõhjalist 


