ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2008/34

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: Välisministeerium
Põhitegevusala: Eesti Vabariigi välissuhete koordineerimine
Asutuse juht: välisminister Urmas Paet Registreerimisnumber: 70002526
Aadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn
Telefon, faks: 637 7000; 637 7099

E-post,
kodulehekülg:
vminfo@vm.ee; www.vm.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: ÜRO põlisrahvaste fondi (United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations),
ÜRO põlisrahvaste usaldusfondi (United Nations Trust Fund on Indigenous Issues) ja ÜRO
inimõiguste ülemvoliniku ameti tegevuse toetamine (United Nations Office of the High
Commissioner on Human Rights)
Sihtgrupp: Põlisrahvad, sh arenguriikides
Sisu kokkuvõte: Eesti on toetanud ÜRO põlisrahvaste fondi ja ÜRO põlisrahvaste
kümneaastaku fondi tegevust alates 1996. aastast. Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada
põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda
käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste usaldusfond hõlmab endas põlisrahvaste foorumi
töö rahastamist ning teise kümneaastaku tegevuskava alusel rahastatavaid põlisrahvaste õiguste
kaitseks läbiviidavaid projekte. Nimetatud fondide tegevus põlisrahvaste organisatsioonide
võrgustike moodustumiseks ja põlisrahvaste toetamiseks on üldtunnustatud nii teiste
doonorriikide kui ka põlisrahvaste organisatsioonide poolt. Põlisrahvaste foorum on nõuandva
õigusega organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures. Foorumil on mandaat arutada
põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut, nende kultuuri-, hariduse-, tervisealaseid
õigusi ning inimõigusi. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet esindab maailma kohustust
kaitsta inimväärikust ja inimõigusi aidates riikidel olla vastutav oma elanikkonna ees.
Arvestades põlisrahvaste õiguste rikkumisi mitmetes riikides on selle ameti töö ka
põlisrahvaste õiguste kaitsmisel suure tähtsusega.
Jätkates annetuste tegemist nimetatud fondidesse näitab Eesti, et lisaks poliitilisele tahtele
astub riik ka reaalseid samme toetamaks põlisrahvaid. Põlisrahvaste fondide ning ÜRO
inimõiguste ülemvoliniku ameti (UN OHCHR) toetamine teenib ühte „Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabi arengukava 2006-2010” määratletud arengukoostöö eesmärkidest – inimõiguste
tagamine arenguriikides, pöörates erilist tähelepanu põlisrahvaste õigustele ja arengule.
Partnerid: ---------Projekti kestus: Alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetsete
maksete tegemiseni 2008.aastal.

Taotletav riiklik finantseerimine: 1 000 000 krooni
s.h. ÜRO põlisrahvaste fond - 300 000 krooni
ÜRO põlisrahvaste teise kümneaastaku tegevuskava – 300 000 krooni
ÜRO põlisrahvaste foorum – 200 000 krooni
ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet – 200 000 krooni
Omafinantseering: ----------Muu finantseering: ---------Projekti lisad:
Lisa 1: Eelarve 1 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Marje Luup, EV Välisministeerium, välismajanduse
ja arengukoostöö osakond, arengukoostöö büroo direktor, tel 637 7200

Allkiri

Kuupäev 3. juuli 2008

