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2017. aastal tegi Eesti arengukoostööd ja andis humanitaarabi kokku 38,2 miljoni euro
eest, mis moodustas 0,16% kogurahvatulust (RKT). Kahepoolset koostööd tehti
seejuures 18,1 ja mitmepoolset koostööd 20,1 miljoni euro eest.
Eesti teeb kahepoolset arengukoostööd peamiselt riikidega, kellele suudame oma
kogemuste põhjal pakkuda lisandväärtust. Nagu ka varasematel aastatel, olid Eesti
peamisteks koostööpartneriteks Ukraina, Gruusia, Moldova, Valgevene ja Afganistan.
Neisse riikidesse panustas Eesti peamiselt kahepoolsete projektide kaudu 2017. aastal
kokku 5,7 miljonit eurot.
Eesti arengukoostöö valdkondadeks on hariduse toetamine, tervishoiu arendamine,
rahu ja stabiilsuse kindlustamine, demokraatia arengu toetamine, majanduse
edendamine, keskkonnasäästliku arengu soodustamine. Kõigis nimetatud valdkondades
otsib Eesti oma kogemuse põhjal võimalust rakendada ka e-riigi ja digilahenduste
võimalusi.
Eraldi soovime tõsta Eesti avalikkuse, eriti noorte teadlikkust arengukoostööst ja
humanitaarabist ning arenguprobleemidest maailmas. Teavituses on oluline roll
arenguküsimustega tegelevatel MTÜdel.
Koostöö rahvusvaheliste arenguorganisatsioonidega võimaldab Eestil abistada kõige
vaesemaid riike, mida kahepoolselt oleks keeruline teha. Olulisel kohal on koostöö Eesti
partneritega (nt MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, MTÜ Mondo), kes on kahepoolsete
projektide peamised elluviijad.
Humanitaarabi anti 2017. aastal u 3,4 miljoni euro eest. Suurim osa Eesti
humanitaarabist eraldati Ukraina (1,15 miljonit eurot) toetuseks.
Humanitaarabi eesmärk on päästa loodusõnnetuste tagajärjel või inimtegevusest
põhjustatud katastroofides inimelusid, vähendada kannatusi ja tagada inimväärseks
eluks hädavajalik. Eesti toetab humanitaarinnovatsiooni, leidmaks lahendusi
katastroofide ennetamiseks. Humanitaarabi andmisel lähtutakse eelkõige konkreetsest
vajadusest ja leitakse kiireim ning tõhusaim viis Eesti abi edastamiseks.
Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud eesmärgi saavutada ametliku arenguabi osakaal
0,7% RKTst aastaks 2030; alates 2004. aastast EL-ga ühinenud riikidel on selleks
eesmärgiks 0,33%. EL liikmesriikidest oli 2017. a 0,7% tasemel või sellest üle Rootsi
(1,02%) Luksemburg (1,0%), Taani (0,74%) ja Ühendkuningriik (0,7%). Ükski 2004. aastal
või hiljem ühinenud riik ei ole praeguseks 0,33% tasemeni veel jõudnud. Näiteks Malta
arenguabi ulatus 2017. aastal 0,21%-ni RKTst, Eesti 0,16%-ni, Leedu 0,13%-ni, Läti
0,11%-ni (teiste riikide tasemed: Joonis 2).
Arengukoostöös peab Eesti nii projektide valikul kui ka mitmepoolsete annetuste puhul
oluliseks järgida inimõiguse, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnasäästlikkuse
põhimõtteid.
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Joonis 1. Eesti panus arengukoostöösse ja humanitaarabisse. Allikas: Välisministeerium
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Joonis 2. Ametlik arenguabi Euroopa Liidus, 2017. Allikas: OECD, Välisministeerium
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