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Hetkel on selles vallas siseministeeriumil, just regionaalministri valitsemisalas, pooleli mitmed
olulised tegevused. Näiteks vabaühenduste riigieelarvest rahastamise korrastamine, mis
tähendab heade praktikate selgitamist ja levitamist selleks, et riigieelarvest vabaühendustele
toetuste andmine oleks läbipaistvam, õiglasemalt korraldatud ja tulemuslikum.
Siseministeerium on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali asutaja ja vastutaval ministril tuleb seista
sihtkapitali eelarve ja selle töö mõjususe eest. Ministeerium koordineerib riiklikku tellimust
vabaühenduste koolitamiseks ja nõustamiseks, mida pakuvad maakondlikud arenduskeskused.
Poliitilist juhtimist vajab aga ehk kõige enam kodanikualgatuseks soodsama õiguskeskkonna
kujundamine, milles hetkel on päevakorral maksusoodustuste korra ümbervaatamine ja
paremate võimaluste loomine eraraha kaasamiseks kodanikualgatuse toetamisse.
Valitsemisala ümberkorraldamisel ei tohi juhtuda, et kodanikuühiskonna arengut toetava
poliitika kujundamine ja selleks alustatud tegevused jäävad valitsuse toe ja hooleta. Pigem
vajavad need sellel aastal senisest suurematki tähelepanu, sest lisaks loetletule on koostamisel
kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015 ja edasi. Arengukava prioriteetides, tegevustes
ja võimalikus mõjus kokkuleppimiseks on lisaks aktiivselt osalevale vabakonnale vaja ka arutelu
poliitikute seas, valdkonna juhtimist ja kokkuleppeid valitsuse tasandil. Kõik arengukava teemad
- kodanikuharidus, vabaühenduste tegutsemisvõimekus, heategevus ja filantroopia, kaasamine
ja osalus ning sotsiaalne innovatsioon – puudutavad erinevate valitsemisalade tööd ning
kokkulepped ei sünni kui ei ole võimuesindajate seas eestvedajat, kellel on tahet, võimalust ja
mahti kodanikuühiskonna arenguks oluliste teemadega tegeleda ning vajalike otsuste eest
seista.
Palume hoolikalt läbi mõelda kuidas moodustatav valitsus tagab, et kodanikuühiskonna arengu
toetamine saab piisavalt tähelepanu ka juhul kui otsustate regionaalministri koha siiski kaotada.
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Kodankuühiskonna arengut toetava poliitika kavandamine ja koordineerimine on olnud
regionaalministri eestvedada kümmekond aastat. Kuigi kodanikuühiskonna tugevus sõltub
suuresti vabaühenduste ja aktiivsete kodanike initsiatiivist, siis osalemiseks keskkonna ja
vabaühenduste arenguks tingimuste loomine on paljuski avaliku võimu kätes. Sellist koostööd
kodanikeühenduste ja avaliku võimu vahel kodanikuaktiivsuse edendamisel näeb ette ka EKAK
(kodanikuühiskonna arengukontseptsioon), mille Riigikogu kiitis heaks 2002. aastal ja mille
elluviimise eest on vastutanud regionaalminister.
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Vabaühenduste liit EMSL tunneb muret leviva kuulduste tõttu, et moodustataval
valitsuskoalitsioonil on plaanis kaotada valitsuses regionaalministri koht. Juhime tähelepanu, et
ministri ülesannete ümberjagamisel ei tohi ununeda ega arvestamata jääda valitsuse roll
kodanikuühiskonna arendamisel.
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