
Vaata uudiskirja veebis

Värskelt ilmunud AidWatch 2021 raporti andmetel on Eesti endiselt Baltikumi

kõige suurem arenguabi andja, keskendudes seejuures eelkõige kahepoolsele

koostööle ehk bilateraalsele abile. Eelmisel aastal panustas Eesti 0.16% RKT-

st  arengukoostöö  rahastusse,  andes  sellega  oma  osa  ülemaailmse

ebavõrdsuse vähendamiseks. Eesti on suhtarvude poolest nii Baltikumi suurim

arenguabi  andja  kui  ka  regiooni  suurim  bilateraalse  koostöö  rahastaja.

Sellegipoolest  vajab eesmärgini  jõudmine strateegilist  tööd – oleme endiselt

vähem  kui  poolel  teel  rahvusvaheliselt  võetud  kohustuseni  panustada

arengukoostöösse 2030. aastaks 0.33% RKT-st.

Ederi Ojasoo <ederi.ojasoo@gmail.com>
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Tutvu raportiga siin

A very long-awaited Baltic CSOs’ exchange forum focusing on building a

roadmap for cooperation in the development!

Date: 13th October, 2 PM Vilnius/Riga/Tallinn time

Zoom registration link

Program

14:00 – 14:10 Welcome and introduction

14:10 – 14:25 National DC Platforms: the situation updates in Latvia, Lithuania

and Estonia

14:25 – 15:20 Thematic exchange sessions – breakout rooms

Session 1 Migration and humanitarian action

Session 2 Financing for development: Bilateral ODA within MFA

Session 3 Innovative and needs-based development projects

15:20 – 15:50 Presentation from the sessions

15:50 – 16:00 Wrap up and next steps

Loe lisaks siin
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Delfis alustas uus saade "Rohepöörane"! Keskkonnateemad on naljast kaugel.

Aga seda probleemi annab parandada! Mart Valner ja Madis Vasser vaatavad

otsa viimase aja olulisematele keskkonnauudistele ja vürtsitavad neid teravate

ja lõbusate kommentaaridega – Mart arengukoostöö ja õigluse spektri läbi ning

Madis energeetika ja kliima vaatepunktist. Rohepesijad, hoidke alt!

Kuula saateid Delfi taskuhäälingust
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Arengukoostöö Ümarlaud ja Kestliku arengu koalitsioon viisid Euroopa

kestliku nädala raames läbi teavitusüritusi, et kestliku arengu teemasid

inimestele lähemale tuua. Eetrisse läksid mitmed raadiosaated ning

toimus ka hääletus Rimi poodides. 

Loe lähemalt siit

AKÜ tiimiga ühines Hanna Gerta Alamets, kes hakkab tegelema kesta.me

platvormiga.

Naised, rahu ja julgeolek

Oleme terve sügise töötanud üheskoos Tallinna Ülikooli teaduritega Naised,

rahu ja julgeolek uuringu kallal. Viisime just läbi ka väga sisutiheda arutelu AKÜ

liikmeskonnaga. Suur tänu kõigile liitujatele! Juba oktoobris esitame

Välisminiteeriumile vahearuande ja viimistleme soovitusi järgmise tegevuskava

perioodi jaoks. 
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Hoiame fookuses partnerlust

Ka nii oma kohapealsete kui rahvusvaheliste partneritega oleme sooje suhteid

hoidnud. Septembris kohtus huvikaitseekspert Susanna Sloveenia platvormi

SLOGA-ga, Agne Baltikumi platvormidega, oktoobris kohtuvad Agne ja

Susanna Slovakkia platvormi Ambrelaga. 

Konverentsidel käisime ka

Septembris käisid Agne ja Susanna Balti-Euroopa Liidu-Aafrika Liidu trioloogi

kohtumisel, mida vedas eest Afriko. Rääkisime Aafrikast, arengust ja rändest.

Susanna käis Euroopa Parlamendi Büroos rändest rääkimas, koos Mondo, EP

asepresidendi Roberta Metsola ja kooliõpilastega. Järgi saab vaadata

siit: https://www.facebook.com/EPIOEestis/videos/4581745691888215/

Lisaks osaleme Viinis Fundamental Rights foorumil, mida saab ka veebis

jälgida: https://hybrid.fundamentalrightsforum.eu/

Loe täpsemalt kõige kohta siin.

Projekt „Peipsimaa koolide ja

kogukondade maailmahariduslik

tegevus“ viib

maailmaharidusteemad Eesti

äärealadele

Peipsi Koostöö Keskusel on

käimas Välisministeeriumi

arengukoostöö ja humanitaarabi

vahenditest rahastatava projekt

„Peipsimaa koolide ja kogukondade

maailmahariduslik tegevus“, mille

eesmärgiks on viia

maailmaharidusteemad Eesti

äärealadele ning arendada

arusaama, kuidas maailm ja meie

kogukonna igapäevased teemad on

E-riigi Akadeemia uudiseid

Kuula  eestikeelset  erisaadet

Liia  Hänni  ja  Priit  Vinkeliga

e-hääletamise  uuendustest,

turvalisusest  ja  heast

tavast:  https://ega.ee/blog_

post/podcast_ehaaletamise-

heast-tavast/

 E-riigi  Akadeemia  kutsub

erakondi  järgima  ausa

e-hääletamise

põhimõtteid  https://ega.ee/et/

uudised-et/ausa-ehaaletamise-

pohimotted/

 Projekti  “DRIVE:  Digilõhe

Liikmete uudiseid
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omavahel seotud.

Samuti saab uudistada projekti

raames loodavat maailmahariduslike

ja keskkonnasõbralike mõtete blogi

- https://ctc.ee/projektid/

kaimasolevad-projektid/

maailmaharidus-peipsimaa-koolides-

ja-kogukondades/maailmaharidus-

peipsimaa-koolides-ja-

kogukondades-blogi

Inimõiguste  keskus  alustas

nõustamist  andmekaitse

küsimustes

Keskuse  digiõiguse  ja  andmekaitse

valdkonna  jurist  Mari-Liis

Vähi alustas oktoobris individuaalse

nõustamistega  privaatsuse

ja  andmekaitsega  seotud

teemadel.  Kui  tunned,  et

isikuandmete kasutamisel on rikutud

sinu  õigust  pere-  ja  eraelu

puutumatusele või sul on mõni muu

digiõigusi  puudutav  mure,  võta

keskusega ühendust.  Abi  on kõigile

tasuta.

Pöördu  inimõiguste  keskuse  poole

näiteks, kui:

•  sinu  terviseandmed  on  riigi-  või

meditsiiniasutuse  andmebaasist

avalikult kättesaadavad,

•  sinu  ühismeedia  andmed  on

lekkinud,

•  riigiasutus  ei  väljasta  sulle  teavet

sinu kohta kogutud andmete kohta,

•  riik  on  sinu  andmeid  säilitanud

Rohkem infot SIIT

uuring  ja  mõju  haavatavatel

e-kodanikele”  eesmärk  on

Gruusia  ja  Ukraina digitaalselt

haavatavate  rühmade

elukvaliteedi  paranemine

kaasamise,  teenuste

pakkumise  ja  läbimõeldud

poliitikakujundamise

kaudu.  https://ega.ee/et/

project/drive/

Konsulteerime  Pakistani

e-valitsemise

juurutamist,  https://ega.ee/

et/project/pakistani-

evalitsemise-konsultatsioon/

Püüame  suurendada

Usbekistani  riigiasutuste

digivõimekust  avalike

e-teenuste  arendamiseks

kodanikele  ja

ettevõtetele.  https://ega.ee/

et/project/avaliku-sektori-

digivoimekuse-suurendamine/

Mondo  korraldab  13.-14.  novembril

noortele  suunatud  kliima  ja  rände

teemalise häkatoni, kus arendatakse

konkreetseid  lahendusi  kodukohas

muutuse  loomiseks.  Üritusele  saab

registreerida  29.  oktoobrini  ja

osalema on oodatud 15-19-aastased

noored  3-5-liikmelistes

meeskondades.  Rohkem  infot

siit https://mondo.org.ee/hakaton/

Mondo  pikendas  kandideerimise

Rohkem infot SIIT
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kauem  kui  lubatud  või  loata

väljastanud  neid  kolmandatele

osapooltele.

Saada  kiri  e-posti  aadressil  mari-

liis.vahi@humanrights.ee,  selgitades

lähemalt probleemi olemust. Pakume

tasuta  esmast  nõustamist  ja  abi,

kuidas  õigusrikkumist  lõpetada,

milliseid  nõudeid  esitada  ja  kuhu

oma õiguste kaitseks pöörduda. 

võimalust vabatahtliku digipädevuste

eksperdi  positsioonile  Gruusiasse.

Tähtaeg 18. oktoober. 

Rohkem infot SIIT

Kestlik päevakaja – Mart Valner & Stella Runnel & Katrin Bats 

Kestlik päevakaja - Mart Valner & Diana Tamm & Mihkel Kangur

Kestlik päevakaja – Mart Valner & Elo Võrk & Kristiina Esop

“Rohepöörane” | Ülikõrge elektrihind annab võimaluse inimesi hirmutada ja vastumeelsust rohepöördele

suurendada

Rohepöörajad: kas sinu valitaval inimesel on visioon, kuidas muuta oma elukoht loodust hoidvamaks?

KUULA SAADET | Puidu põletamine energiaks on süsinikuneutraalne vaid paberite järgi

Facebook Instagram terveilm.ee

Meediasoovitused
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AKÜl on 34 liiget,  kes kõik tegelevad arengukoostööga,  seda ühe või  teise nurga alt.  Kõikidest  AKÜ

liikmesorganisatsioonidest saad ülevaate siit. Teavitust aitab teha Euroopa Liit. Sisu eest vastutab AKÜ

ning see ei väljenda EL-i seisukohti.

Said meilt kirja, sest oled oma ameti või huviala kaudu AKÜ partnerite ja arengukoostöö valdkonnaga

seotud spetsialistide andmebaasis või mõne meie listi tellija.

Kirjuta meile!     │   Tule külla: Telliskivi 60A, Tallinn 10412, Estonia
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