ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER: 2007/29
Täidab projekti vastuvõtja
I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: Eesti Rahvusringhääling
Põhitegevusala: tele-raadiomeedia
Asutuse juht: Margus Allikmaa
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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Keda me aitame - Kosovo, riik ootel.
Who are we helping - Kosovo, state in waiting.
Sihtriik: Eesti
Sisu kokkuvõte:
Kosovo, kuigi mitte prioriteet ega isegi mitte riik, on mitte ainult arengukoostöö
projektide sihtpaik, vaid ka ühe Eesti välismissiooni asupaik. Arengukoostöö alt on
Kosovo poliitikutele antud e-koolitust - samas on Kosovos jätkuvalt elektrit vaid kolm
tundi päevas, sedagi mitte igal poole, ja e-ühiskonda pole olemas. Koolitust on saanud
sõjaväepolitsei - julgeolekuteema ongi Kosovost ehk paremini teada, sest Eesti missioon
on kohal viibinud pikalt. Aga milline on võimalus rahvusvahelistel vägedel Kosovost
lahkuda, millal saadakse hakkama vaid oma jõududega - ja millal see võimalus võiks
realiseeruda?
Samuti on Kosovo pürgimas iseseisva riigi staatuse poole tõsisemalt kui varem ning ka
võimalused selleks on varasemast reaalsemad - kuivõrd aga on Kosovo suuteline olema
riik, mitte Serbia autonoomne provints ega ÜRO protektoraat? Alates 1999. aastast
ametlikult küll Serbia provints, aga reaalselt ÜRO valitsetud ala, pole Kosovol olnud
võimalust reaalselt saada kogemust riigiks olemisest ja riigina elamisest. Mida kauem
venib protektoraadi seisund, seda halvemad väljavaated on iseseisvuse saabudes ise
hakkama saamisele ilma suuremate kriisideta, abita väljastpoolt ja õpetuseta. Millisena
Eesti näeb Kosovo tuleviku ja oma sidemeid selle piirkonnaga?

Partnerid: kui projekti elluviimiseks on partnereid (kas Eestist või välisriigist), siis
märkida nimi ja roll
Projekti kestus: detsember 2007 - jaanuar 2008
Taotletav riiklik finantseerimine: 46 200
Omafinantseering: 30 000
Muu finantseering: Kaitseministeerium 20 000
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve x lehel 1 eks
Lisa 2 ................... x lehel 1 eks
jne
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Helle Tiikmaa, ETV välistoimetaja-saatejuht
6284025 helle.tiikmaa@err.ee
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