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kohanemised, õppetunnid, murrangud,
kokkulepped, pettumused, sündmused,
meenutused, visioonid, fantaasiad,
unistused, saavutused, mured ja rõõmud

Eesti riik, vabakond
ja vabaühenduste liit EMSL

1991
2016

kuni

Alguses kirjutasin siia, et kahekümne viie aasta jooksul on kodanikuühiskond Eestis tundmatuseni muutunud, aga tegelikult ei ole ju. See on ikka meie kodanikuühiskond, lihtsalt nüüd me
teame ja oskame rohkem ning teeme teistsuguseid asju. Noppisime kirjalikest ja subjektiivsetest kroonikatest välja ning panime kirja, kust me alustasime ja kuidas tänasesse jõudsime. Ja
mis edasi saab, on samamoodi me ühine tee.

MARI ÖÖ SARV,
Hea Kodaniku toimetaja

Kasutatud allikad:
Eesti avanemine. Kaks aastakümmet avatud ühiskonna eest – Avatud Eesti Fond, 2010
Ajalehed, EMSLi kirjapandud ajalugu, inimeste mälu
Ajalukku vaatasid: Mari Öö Sarv, Ivan Lavrentjev, Maris Jõgeva, Agu Laius, Mall Hellam, Kristina Mänd
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Balti kett

Harald Leppikson

1993

EMSLIS: Praeguse EMSLi loomise ajaks
peame 10. oktoobrit 1991, mil 26 organisatsiooni asutavad Eesti Fondide Keskuse,
mis toob kokku nii fondid kui ka vähesed
teadmised ja kogemused, mis Eesti tärkavas kolmandas sektoris on.
Õiguslike segaduste tõttu ei jää see aga
viimaseks “asutamiseks” ja sünnipäevi
võib rohkemgi pidada. Näiteks 22. märtsil

1992
RIIGIS: Veebruaris sünnib Euroopa Liit,
juunis saab Eesti oma krooni ja põhiseaduse, sügisel valib Eesti riigikogu ja presidendi.
Eesti presidendiks valitakse Lennart Meri,
kellele kuulub lause: “Kui me ise tulevikku
ei kujunda, kujundatakse seda meie eest.”
EMSLIS: EMSLi esimene juhataja on Rita
Tamm (pildil, juhataja aastail 1992–1995),
keda meil üles leida ei õnnestunud, nii et
tema mälestused pärinevad viie aasta tagusest intervjuust.
““Kodanikuühiskonna” sõna ei teatud sel
ajal Eestis üldse. Välismaalt oli sisse toodud
“mittetulunduse” mõiste, millest ka keegi aru
ei saanud. Riigiametnikud lahterdasid ära,
et on tulundusettevõtted, ja mittetulundus
on see, kui käiakse koos ja keedetakse kohvi.

RIIGIS: Valmib esimene MTÜde seadus, mis aga sai palju kriitikat ja “praktiliselt ei rakendunudki” (Laius, 2016).

VABAKONNAS: Kuni 1996. aastani saavad
siinsed mittetulundusühingud toetust peamiselt välismaistest allikatest: UNDP-lt,
välissaatkondadelt ja välisfondidelt, suuremad nende seas nt National Endowment
for Democracy, USAID, CAF, Mott.

“Vabatahtlik” oli täiesti devalveerunud mõiste, “sihtasutuse” sõna ei olnud kasutuses,
polnud ka seadust, millele toetuda.
Töötasime seadustega, siin käis väliseksperte, kuid raske oli aru saada, millise
riigi kogemus meile võiks sobida. Esimene
seadus tehti Ameerika järgi, aga see kuigi
hästi tööle ei hakanud.
Teine suur töövaldkond olid koolitused:
Euroopa Fondide Keskus võttis riikide esindajaid kokku ja rääkis, mis on fundraising ja
mis projektikirjutamine. Kõik tulid kokku
ja kuulasid ammuli sui. Aga eks meil endal
seisis ju ka rahaprobleem kogu aeg silme
ees – paralleelselt otsisin, kust võiks meile
raha saada. Kui saime Charles Stewart Motti
fondilt 35 000 dollarit, saime hakata ise arutelusid korraldama ja lobitöö sai põhiliseks.
Eks inimestel oli ka arusaamine, et kui
on fondide keskus, siis kui sulle just kohe
rahahunnikut lauale ei tõsteta, siis vähemalt

Aurinko | Dreamstime.com

RIIGIS: 20. augustil kuulutab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu välja Eesti riigi iseseisvuse, vabariik on taastatud.

VABAKONNAS: Avatud Eesti Fond
alustab teerajajana mitte-eestlaste Eesti riigi ja ühiskonnaga lõimumist kajastavat seiresarja. Valdkond on nii
uus, et selle nimetamiseks ei ole õigeid
sõnugi, räägitakse “rahvussuhetest”.

öeldakse aadress, kust sa selle raha kätte
saad. Kui me end telefoniraamatusse panime, siis 2/3 tuli ikka raha küsima. See oli
hästi keeruline aeg, inimestel oli palju probleeme ja polnud ju ka neid organisatsioone,
kes nendega oleks tegelenud. Ma käisin siis
natuke end psühholoogia alal ka koolitamas,
et sellega toime tulla.“

Erakogu

1991

1995 peetakse taas asutamiskoosolek,
seekord samanimelise mittetulundusühingu asutamiseks eelmise õigusjärglasena.
Kolmandat korda “asutatatakse” sama
organisatsioon 19. septembril 1996, kui
luuakse Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit. Äriregister näitab aga
esmakande ajaks 1. märtsi 1997, mil toimub järjekordne ümberregistreerimine.

EMSLIS: Eesti Fondide Keskus saab
esimese välistoetuse: 916 dollarit igapäevaste majanduskulude ja arvete tasumiseks Prantsusmaa fondilt Fonds
Européen pour la liberté d’expression.
Kohe järgneb pikaajaline koostöö
Charles Stewart Mott Foundationi
(üksi aastatel 1993-94 35 000 dollarit!)
ja Avatud Eesti Fondiga.
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1994

1996

RIIGIS/VABAKONNAS: Kolmas ja
avalik sektor kohtuvad esimest korda laua taga, et koos asuda seadusandlust parandama – tõukeks seesama vilets ja ühinguid kaasamata vastu
võetud MTÜde seadus, millega keegi
rahul ei olnud.

RIIGIS/VABAKONNAS: Võetakse vastu ja kehtestatakse mittetulundusühingute seadus, mis kehtib tänini.
Seaduseelnõu eeltööd vedas eest Avatud Eesti Fond koos välisekspertidega.
EMSLIS: Avatakse infokeskus MTÜde nõustamiseks ja veebileht ngo.ee,
EMSL saab esimese rahastuse Eesti
valitsuselt. 19. septembril toimunud
üldkoosolekul otsustati edasi tegutseda EMSLi nime all, augustist on juhatajaks Heli Aru (pildil).

VABAKONNAS: Alguse saab teadlik
heade kodanike kasvatamine, kui Avatud Eesti Fondi toel jõuab lasteaedadesse Hea Alguse metoodika, mis väärtustab demokraatiat ja õpetab lastele, et
nad võivad ka oma arvamusest rääkida, mitte piirduda vaid kuulamisega.

Erakogu

EMSLIS: Eesti Fondide Keskuselt
hakkab regulaarselt ilmuma infoleht,
omamoodi praeguse Hea Kodaniku
eelkäija.

1995

Vambola Salupuu

EMSLIS: Nüüdseks mittetulundusühinguna registreeritud Eesti Fondide Keskuse
juhatajaks saab Heli Kask (pildil).

“Meie suurimaks saavutuseks EMSLi alguspäevil oli organisatsiooni kui sellise
loomine – heategevuslikke fonde ühendavast väikesest keskusest kasvasime kogu
vabakonda ühendavaks liiduks. Ja andsime “lapsele” nime ka.
Kolisime Endla tänavale esimestesse
oma ruumidesse, avasime uksed abivajajatele, sõitsime mööda Eestimaad ringi ja
kirjutasime lugematuid rahataotlusi. Kõike
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oli vaja teha, rõõmsa meelega ja kindla
usuga, et veame välja. Panime tugeva aluse
heale koostööle Riigikogu poliitikutega ja
meediaga.
Naljakat ka, takkajärele mõeldes: ehitasime välja fiiberoptilise kaabli ühenduse
(seda ka Rahvusraamatukogule), aga tualettruumide ehitus koridoris venis. Seega
oli meil kiire Internet, aga kui loodus
kutsus, käisime oma töötajatega sõbralike naaberasutuste ruume kasutamas ja
külalised saatsime vajaduse korral üle tee
Rahvusraamatukokku.”
Heli Kask – alguses EFK, hiljem EMSLi
juhataja 1995-1996
Brüsselis, 19. septembril 2016
Hommikulehest: Eesti Fondide Keskuse eestvedamisel kohtuvad valitsuse
esindajad Eestis tegutsevate fondide
esindajatega, teemaks tulumaksusoodustused. Arutelu põhiteemaks on
aga mittetulundusühingute ja sihtasutuste seaduste eelnõud. Uute seadustega loodetakse täita siiani eksisteerinud lüngad ning täpsemalt paika
panna mõlema juriidilise vormi erinevused. Sõna “fond” asemel võetakse käibele “sihtasutuse” mõiste.

“1996. a sügisel, kui ma värskelt Tartu Ülikooli lõpetanuna Eesti Fondide
Keskuse juhi rolli asusin, teadsin ma
eesootavast muidugi vähe. Hinges oli
küll pisuke kahtlus, kas ülesannetega
hakkama saan, ent organiseerida mulle meeldis ning nii ma pea ees tööellu sukeldusin.
Kodanikuühiskond oli tollal tuntud kui kolmas sektor ja irvhambad
rääkisid rohkem viiendast rattast
vankri all. Kodanikuühiskonnas oli
eneseotsingute aeg ja omavahelist
mõõduvõttu, kellel on kelle esindamise õigus, oli palju. Oli ka olukordi, kus
täiesti respektaablid poliitikud ja riigiametnikud kahtlustasid, et kodanike
vaba algatuse taga on mingid kurjad
välismaised jõud. Diskussioon kippus
nii mõnigi kord võtma suunda, mida
tänapäeval näeb Putini-Venemaal.
Need olemuslikud küsimused, kus
pidi tõestama, et sa pole kaamel,
sisustasid noore juhi agendat samamoodi kui mure, kas järgmisel kuul
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VABAKONNAS: Ida-Virumaal toimub
esimene Maapäev, kus kogunevad sajad külaliidrid, et pidada aru, mis on
see, mida kogukondades suudetakse
omal jõul ära teha ning milles oodatakse abi ja koostööd omavalitsustelt
ja milles riigilt.
Postimehest: Eesti külade ärksamad inimesed jätsid väga soodsa mulje. Esiteks on külades veel
küllalt palju haritlasi: EPA lõpetanuid, õpetajaid, kultuuritöötajaid. Teiseks pidasid need inimesed väärikust ülemaks kõigest:
“Kanaari saari küll ei näe, aga
kerjuseks maal ka ei muutu.”
VABAKONNAS: Alustab kohaliku
omaalgatuse programm, mis esialgu
toetab kodanikualgatust maal, nüüd
ka linnaaktivismi.
USAID kuulutab Eesti demokraatlikuks riigiks ning loobub siin
aktiivsest vabaühenduste toetamisest;
eeskuju võtavad teisedki välisrahastajad.

President Meri lõpuüritusel:
“Eesti on esimene reformiriik,
kus on peetud võimalikuks taoline abiprogramm lõpetada. <...>
Eesti on oma arengus jõudnud
järgmisele astmele. Ühepoolset
abi vajavast riigist on saanud riik,
kes tahab olla võrdväärne partner
rahvusvahelises koostöös.”

1997

del inimestel oleks ligipääs kõikvõimalikule informatsioonile.

EMSLIS: EMSL hakkab igal aastal tunnustama kodanikuühiskonna aasta tegijaid.

Üks Tiigrihüppe projekti eestvedajaid
Jaak Aaviksoo punkti avamisel: “Interneti avalike lugemispunktide loomine kõigis Eesti 254 vallas on sama
tähtis kui Eesti ühinemine Euroopa
Liidu või NATOga.
Tiigrihüppe idee autor välisminis
ter Toomas Hendrik Ilves: “Lähiajal
võivad riigid jaotuda selle järgi, millisel järjel on riigis internetistumine,
ja see võib mõjutada ka riikide välispoliitikat.”

RIIGIS: Eestisse hakatakse looma avalikke internetipunkte, et võimalikult palju-

1998

EMSLIS: EMSLi juhatajaks
saab Kadri Kopli (pildil).

Erakogu

on raha töötajate palkade väljamaksmiseks. Raske oli, aga kuidagimoodi
hakkama saime.
Tollal alustatud traditsioonidest
paistab olevat pidama jäänud aasta
parimate valimine, mis on ju suurepärane viis tublisid inimesi tunnustada.
Minu jaoks oli EMSL esimene
päris suure vastutusekoormaga
amet, kus kohatud mõttekaaslased
on jäänud mind saatma ka hilisemas
elus, kes sõbrana, kes hea kolleegina
Eesti asja ajades, ükskõik mis ametinimetust me keegi parasjagu ka ei
kannaks.”

“Minu EMSLi juhataja periood oli mõnes
mõttes õnnelik aeg, sest alus sai pandud
mitmele Eesti kodanikuühiskonda mõjutanud protsessile. Kõigepealt õnnestus
meil käivitada Eesti kodanikuühenduste
katusorganisatsioonide laiapõhjaline omavaheline koostöö – loodi Eesti mittetulundusorganisatsioonide konsultatiivnõukogu. Ühiselt asuti läbirääkimiste laua taha
tollel ajal riigikokku pürgivate erakondadega ning sõlmiti erakondade ja kodanikuühenduste koostöömemorandum.
Käivitus üle-eestiline kodanikuühenduste nõustamiskeskuste tugivõrgustik – EMSLi piirkondlikud tugikeskused alustasid

VABAKONNAS: Luuakse Külaliikumine Kodukant, 2000. aastal kuulutab EMSL
Kodukandi aasta vabaühenduseks.

tööd Tallinnas, Rakveres, Jõhvis, Narvas,
Tartus, Võrus, Viljandis, Paides, Haapsalus,
Kuressaares ja Kärdlas. Tööd alustas ka
Eesti Vabatahtlike Keskus ja esimest korda
anti välja aasta vabatahtliku tunnustus.
Veel toimus esimest korda mitu suur
üritust: esimene EMSLi suvekool, mis
keskendus vabaduse, vastutuse ja koostöö
teemadele, ja esimene Eesti kodanikuühiskonna konverents-mess “Ühiskond teelahkmel”, mille õpi- ja töötubades arutleti
koostöö üle riigisektoriga, selgitati praktikult praktikule, kuidas edukalt ühendusi
luua ja juhtida, ning kus sai ka hea ülevaate ühenduste tegevuse laiast spektrist.
Värvikatest seikadest meenub kõigepealt
kohtumine ühe tollase Riigikogu rahanduskomisjoni liikmega, kes tegi kiiresti
selgeks, et unistada tuleb suurelt ning raha
oma unistuse täitmiseks taotleda ka suurelt
– sest väiksed numbrid ei tekita usaldust,
vaid hoopis küsimusi ja vääritimõistmisi,
kuid kui jutt on miljonitest, siis on potentsiaalse rahastaja arvates tegemist väga olulise teemaga. Saime tänu suurelt mõtlemisele ja tegutsemisele tookord esmakordselt
toetust riigieelarvest, 800 000 krooni, et
tagada MTÜde nõustamine üle Eesti.”
VABAKONNAS: EMSLi juures alustab
tööd Eesti Vabatahtlike Keskus.
RIIGIS: Avatud Eesti Fond kutsub presidenti, parlamenti ja valitsust üles arendama
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2000
Erakogu

VABAKONNAS: Asutatakse sõltumatu
poliitikauuringute keskus Praxis.

Eestis sihipärasemalt kodanikuühiskonda.
Eesti alustab liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja lõimimisprogramme siia jäänud venelastega: riik asutab Mitte-eestlaste
Integratsiooni Sihtasutuse, mis tegeleb riigisisese lõimimispoliitika ja -programmidega, et kõik oleksid osalised kodanikuühiskonnas ja saaksid ka säilitada oma emakeelt
ja kultuuri.

VABAKONNAS: Asutatakse Eesti Väitlusselts
(pildil), mille missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks
vajalikke oskusi. EMSL kuulutab väitlusseltsi
2004. aasta mittetulundusühenduseks.
VABAKONNAS: Luuakse Eesti Õpilasesinduste Liit.

EMSLi juhatajaks tuleb aastaiks 2000–
2005 Kristina Mänd (pildil).

Erakogu

VABAKONNAS: Aastatel 1998–2008 korraldab Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusfondi (BAPP) tegevust, mis
algatab ja toetab kümne aasta jooksul ligi 4,5 miljoni euroga mitut kodanikuühis-

konna arenguks olulist ettevõtmist, nagu
ühenduste nõustamiskeskused üle Eesti, vabakonna ajaleht Foorum, kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskus
(KUAK), 2007. aasta manifest jpm.

EMSLIS: Tööd alustavad EMSLi piirkondlikud tugikeskused (praegused
maakondlikud arenduskeskused ehk
MAKid) Tallinnas, Rakveres, Jõhvis,
Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis, Paides, Haapsalus, Kuressaares ja Kärdlas. Tegevbüroo aga võtab uue suuna: kui kuni 1999. aastani oli EMSL
pigem teenuste, koolituste ja nõustamise pakkuja, siis alates 2000. aastast
võetakse Kristina Männi juhatamisel fookusesse eestkoste ja poliitikakujundamine. EMSL liitub maailma
kodanikuühiskonna katusorganisatsiooniga CIVICUS ning koostöös
USAIDiga töötatakse välja vabaühenduste elujõulisuse indeks.

1999
EMSLIS: Eesti Päevalehe vahel hakkab ilmuma kodanikuühiskonna häälekandja Foorum, millest hiljem saab ajakiri Hea
Kodanik; Foorumit toimetab Urmo Kübar,
kellest hiljem saab EMSLi juhataja.
Eesti erakondade ja mittetulundusühingute koostöökojas sõlmitakse koostöömemorandum 10 Eesti erakonna ja 10 MTÜ
vahel, kuid kuna see vabakonna vajadusi
riigiga koostööks tegelikult ei rahulda,
hakatakse peagi veelgi laiemas ringis välja
töötama uut ja paremat kokkulepet, mida
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nüüd teame Eesti kodanikuühiskonna
arengu kontseptsioonina (EKAK).

Olavi Israel kirjutab Kesknädalas:
Osalejad tõdesid, et Eesti kodanikkond
on kõrge ühiskonnateadvuse ja tajuga
ning väga heal tasemel organiseerunud.
Puudub aga tõhus koostöö, mis teatavasti on saavutuste ja tulemuste võti.
<...> Puudub ka alaline kontakt kodaniku ja riigi tasandil, mis tagab suuremate ühiskonda ja riiki tervikuna mõjutavate poliitiliste otsuste kujundamise.

“Mõistsime, et EMSL peab muutuma
teenusepakkujast (nõustamine, koolitused) eestkosteorganisatsiooniks.
Mitu EMSLi partnerorganisatsiooni
teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides
sellist muutust läbi ei teinud ja läksid
pankrotti või kaotasid oma legitiimsuse ühiskonnas, sest teenusepakkujaid
oli teisigi, eestkostjaid-huvikaitsjaid
aga mitte. Teenustega me leevendame
olukorda, kuid ei muuda põhiprobleemi, eestkostega/huvikaitsega aga muudame probleeme, teadlikkust ja suhtumist.
Kuid minu kõige suurem teema
EMSLi juhina oli Eesti kodaniku-

2001

ERR

RIIGIS: Presidendiks valitakse Arnold
Rüütel, kes ütleb ametisse astumisel:
“Eestis tuleb taastada laialdane sotsiaalne dialoog, mis on eelduseks erinevate huvide mõistmisele ja erisuste seast
omakorda ühishuvi väljaselgitamisele. Meie põhihäda on usalduse ja vastutuse defitsiit.” Avatakse esimene osalusportaal Täna Otsustan Mina (tom.ee),
kuhu kodanikud saavad postitada oma
ideed ja hinnata teiste omi (kuid kust
ideed kusagile edasi tegelikult ei jõudnud). 2008. aastal tom.ee suletakse.

Kui siseministriks oli Ain Seppik (pildil),
kellele andis nõu üks EMSLi endine töötaja, ei olnud EMSLi ja Siseministeeriumi suhted head. Algus oli täitsa paljulubav,
kuid 2002. aasta suvel tegi minister arusaamatu käigu ja samastas oma kirjas vastuseks meie pärimisele, kui kaugel on EKAKi
heakskiitmine, kodanikuühendused maffia
ja äärmuslike liikumistega, nagu skinhead’id
või Barkašovi grupeering. Seppik leidis ka,
et EKAK on ohuks riigi turvalisusele, sest
EKAKi heakskiitmine võib endaga kaasa
tuua julgeolekuriske ja anda laiemad tegutsemisvabadused kuritegelikele struktuuridele. Hiljem läks Ain Seppik täitsa mõistlikuks ning kui ministeeriumisse tulid juba
uued ametnikud (praegune EMSLi juhataja
Maris Jõgeva) ja uued ministrid (Jaan Õunapuu, Vallo Reimaa ja Siim-Valmar Kiisler), siis läks töö käima ja piinlikud hetked
on jäänud ajalukku.”

ERR

ühiskonna arengu kontseptsiooni edukas
edasiviimine. EKAK oli teatud kujul
valmis tehtud, kuid ei ühendused ega ka
erakonnad just väga vaimustunud polnud.
Mõtlesime kiiresti, mida teha. Kutsusime
appi Daimar Liivi (pildil), kes oli selliste
protsesside ja dokumentidega end USAs
õppides kurssi viinud ja võttis EKAKi
koordineerimise enda peale. Sellest sai
ülimalt uuenduslik kaasav protsess, mille
käigus nii koguti teavet EKAKi jaoks kui
ka hariti inimesi kodanikuühiskonna teemadel. Minule oli kõige tähtsam, et saime
EMSLis tööle imelise meeskonna, taastasime head suhted teiste ühendustega ja
erakondadega, lõime lisaks EMSLile üleeestilise kodanikuühenduste võrgustiku
Eesti mittetulundusühenduste ümarlaud
(EMÜ), saime käima üle-eestilise ühenduste tugikeskuste võrgustiku ja mõtestasime läbi, millist kodanikuühiskonda
me Eestis soovime ning milline peab selle
loomisel olema EMSLi roll.
Teine oluline teema oli EMSLi liikmeskond. Tollal arvati, et liikmete arv on
ühenduse legitiimsuse näitaja. Kujundasime selle seisukoha ümber ja veendusime,
et legitiimsus tuleb eelkõige ikka EMSLiga
seotud inimestest, meie saavutustest, meie
kompetentsusest nendes teemades, millega tegeleme, ja meie võimest oma liikmeid
ja teisi ühendusi mobiliseerida. Selle sammuga ja tööga andsime EMSLile tõelise
üleriigilise katusorganisatsiooni ja avaliku
poliitika kujundaja hingamise.
Kolmas suur asi oli EMSLi nõukogu
kujundamine ja arendamine, mille tulemusena sai EMSL endale alused tulevikuks ning nõukogu tööle ühtse grupina,
kuhu kuulusid inimesed, kes igaüks ajas
EMSLi ja kodanikuühiskonna asja.
Need kolm saavutust olid uuenduslikud

mitte ainult Eestis, vaid üle maailma.
Käisime ja tutvustasime oma tegevusi ja
protsesse kümnetes riikides. Hiljem sain
oma kogemusi ja teadmisi rakendada
CIVICUSes nõuniku ja asejuhina.
Veidrusi, millega toona tuli tegeleda,
kuid mis nüüd naljakas tundub, meenub
ka. Ühe keelelise apsaka üle viskame siiani
nalja. Nimelt lõpetas tollane siseminister
Tarmo Loodus EMSLi toetamise avaliku
sektori eelarvest. Kuna me mingeid selgitusi ei saanud, siis saatsin talle põhjaliku
ja kümme korda üle kontrollitud kirja,
kus me neid selgitusi küsisime. Pärast
kirja ärasaatmist olin päris rahul meie
suurepäraselt sõnastatud ja argumenteeritud kirjatööga. Aga kui ma selle kirja
siis uuesti läbi lugesin, siis oli esimene
lause sõnastatud nii: “Kirjutame Teile, et
saada selgitust, miks te lõpetasite EMSLi
teotamise …”

Scanpix / Peeter Langovitš

Erakogu
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VABAKONNAS: Esimest korda koguneb Eesti mittetulundusühingute ümarlaud (EMÜ). Mall Hellam (ülemisel pildil), Katrin Enno, Daimar Liiv ja Agu
Laius (alumisel pildil) esitavad idee
luua Kodanikuühiskonna Sihtkapital
analoogiliselt Kultuurkapitaliga, eraldades sinna hasartmängumaksust laekuva raha. Ideed toetab EMÜ 2002. aastal.
Esimest korda tuuakse selgelt välja hasartmängumaksunõukogu rahastamisprotsessi puudused.
Argo Ideon kirjutab “Eesti kodani
kuühiskonna arengukontseptsioo
ni” kohta Postimehes nii: “Loodetavasti ei kohku rahvaesindajad tagasi
teema tundlikkuse ees, vaid julgevad
tõmmata joone sinna, kus mittetulundussektori ja demokraatia toetamise sildi alla üritab pugeda omakasupüüdlik huvigrupitamine. Vastasel
korral näib kolmanda sektori nimel
askeldamine välja nagu rottide pidu
riiklikus viljasalves.”
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RIIGIS: Riigikogu kinnitab Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK),
mis kirjeldab must valgel riigi ja kolmanda
sektori koostööd ning kohustab parlamenti
iga kahe aasta tagant asja arutama.
VABAKONNAS: Eesti mittetulundusühingute ümarlaud võtab vastu vabaühenduste eetikakoodeksi ja sõnastab hea kodaniku
põhimõtted.

Kistler-Ritso fond

Olga Kistler-Ritso

2003
RIIGIS: Eesti hääletab Euroopa Liiduga
ühinemise poolt.
RIIGIS: Presidendi juures asub tööle
Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, et käivitada kolme sektori koostöö ja kaasamisprotsess ühiskonnas olulistel teemadel
kokkuleppimiseks. 2007. aastal saab sellest Koostöö Kogu.
VABAKONNAS: Sünnib Heateo Sihtasutus, mis toob Eestisse sotsiaalse ettevõtluse. Heateost saab hoo sisse hulk Eesti elu muutvaid algatusi, teiste hulgas nt
Terve Eesti SA, Noored Kooli. 2005 nimetab EMSL Heateo aasta sihtasutuseks.
VABAKONNAS: Tallinnas avatakse Okupatsioonide muuseum – Eesti ainus täielikult annetuste toel ehitatud muuseum,
peamiselt rahastas Kistler-Ritso fond,
kuid toetusi kogunes ka suurest annetamiskampaaniast.
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riikliku küberturvalisuse ja avatud infoühiskondade alast teadmust ja parimaid kogemusi. Tänaseks on EGA demokraatia ja kodanikuühiskonna teemadel koolitanud 3000
ametnikku rohkem kui 50 riigist ning osalenud enam kui 60 rahvusvahelises projektis
riigi, omavalitsuse või organisatsiooni arendamiseks, olles kindlasti üks suurimaid kodanikuühiskonna väärtuste eksportijaid. 2004
nimetas EMSL EGA aasta sihtasutuseks.

VABAKONNAS: Sünnib ka E-riigi Akadeemia (EGA, E-Government Academy), mis
loob ja levitab e-valitsemise, e-demokraatia,

VABAKONNAS: Luuakse Eesti Noorteühenduste Liit.

2004

2005

RIIGIS: Eestist saab Euroopa Liidu
liige.

RIIGIS/VABAKONNAS: Ametkonna
ja vabakonna koostöös saab kirja kaasamise hea tava.

VABAKONNAS: Eesti humanitaarinstituudi juurde luuakse kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskus
(KUAK), mis praeguseks on Tallinna Ülikooli osa. Keskuse esimeseks
juhiks sai Mikko Lagerspetz. Iga viie
aasta tagant teeb KUAK põhjaliku uuringu institutsionaliseeritud kodanikuühiskonnast.

RIIGIS/VABAKONNAS: Riigikogu arutab olulise tähtsusega riikliku küsimusena kodanikuühiskonna teemat, just nagu EKAK ette näeb.
Peamiselt räägitakse rahast – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja tegevustoetuste vajadustest projektipõhise majandamise asemel. Jutuks tuleb
ka vabakonna osalemine poliitikas ja
kodanikuühenduste kuuldavõtmine
koalitsioonipoliitikute poolt.

EMSLIS: EMSLiga liitub meediakoordinaatori ametis Alari Rammo (pildil),
kes jääb kontorisse väga pikaks ajaks,
hiljem saab temast huvikaitsejuht.

VABAKONNAS: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse ja Avatud Eesti
Fondi eestvedamisel tunnustab president esimest korda aasta vabatahtlikke, sestsaati igal aastal.

Erakogu

2002

VABAKONNAS: Esmakordselt kutsutakse kokku arengukoostöö ümarlaud (AKÜ),
et esitada välisministeeriumile kodanikuühenduste ühised seisukohad Eesti riigi arengukoostöö poliitika aluspõhimõtete
formuleerimiseks. Lisaks Eesti ja Euroopa poliitikate mõjutamisele on AKÜ sihiks
teadlikkuse tõstmine arengukoostöö eesmärkidest ja võimalustest.

Üle Eesti loetakse kokku 4500 seltsingut.
EMSLIS: EMSLiga liitub liikmeprogrammi juhina Urmo Kübar, kellest
aasta pärast saab juhataja, seni täidab
seda kohta Kristina Männi asendajana Marit Otsing.
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Erakogu

EMSLIS: EMSLi juhatajaks saab
Urmo Kübar (pildil).

“Kui esimese 10–15 aasta EMSL keskendus
alles tekkivale kolmandale sektorile ning
selle suhetele teiste “sektoritega”, siis eelmise kümnendi lõpus võtsime suuna rohkem
üksikisikutele, headele kodanikele.
Ühest küljest oli muutuse taga arusaam,
et tugevaks kodanikuühiskonnaks ei piisa
ainult tugevatest institutsioonidest (ammugi
paljalt tugevast kolmandast sektorist), vaid
häid, tarku ja aktiivseid kodanikke on vaja
kõikides eluvaldkondades. Teisalt oli ka
kõikjal maailmas näha, et koos elatus- ja
haridustaseme tõusu ning kommunikatsioonivahendite arenguga väheneb inimeste
vajadus traditsiooniliste organisatsioonide
järele ning kodanikuaktiivsuse väljenduseks
leitakse musttuhat eri võimalust.
Näiteks “Teeme ära!” talgute või Arvamusfestivali arutelu korraldajaks võib ju
olla MTÜ, aga samamoodi mõni äriettevõte või avaliku sektori asutus või lihtsalt
grupp huvilisi. Seega lugesime oma kõige
tähtsamaks ülesandeks soodsa keskkonna
loomise, kus inimesed tahaksid, saaksid
ja oskaksid olla head kodanikud. “Teeme
ära!” ja Arvamusfestivali (aga ka näiteks
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Tallinna vabaühenduste võrgustiku) puhul oli
EMSL algusaastatel inkubaator, mõne teise
juures (vabaühenduste manifestid, hea
valimistava, Rahvakogu, kogukonnapraktika) algataja ja teiste kaasakutsuja.
Mõneti sellega seotud muutus toimus
ka liikmeskonnas. Kui ma 2005 EMSLi just
liikmetega tegelejaks tulin, küsiti alatasa,
mida organisatsioon EMSLi liikmeks
astumise eest saab. Loetlesime siis hulga
liikmetele mõeldud võimalusi ja soodustusi.
See võib vabalt olla liidu ja liikme suhe, aga

üksteise kõrval.
Ning suurem avalik tähelepanu tuli
hetkest, kui loobusime muretsemast selle
pärast, kas keegi meie nime ikka märkab.
Sündisid “Teeme ära!” ja hea valimistava,
Rahvakogu ja Arvamusfestival, mille puhul
keegi ei saa nimetada üht konkreetset
korraldajat, sest need sünnivad sadade
inimeste ja organisatsioonide koostöös. Ja
kuna need asjad olid piisavalt olulised ja
huvitavad, kajastasid neid ka kanalid, kus
veel 6–7 aastat varem oli ilmunud näiteks
artikkel “Miks ma ei kirjuta 3. sektorist”.”
RIIGIS: Presidendiks valitakse Toomas
Hendrik Ilves, kes ütles ametisseastumisel:
“Mulle pole kunagi meeldinud küsimus “kas
me siis sellist Eestit tahtsime?!” Meie riik pole mitte soovimise või tahtmise, vaid tegutsemise tulemus. Meie riiki pole loonud ükski eraisik, ükski valitsus, erakond ega firma.
Eestit peame julgelt ja sihikindlalt kujundama meie ise, meie kõik, iga päev.
Küsima peab seetõttu hoopis nii: “millist
Eestit me tahame pärandada oma lastele?”
Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi raportis “Demokraatia ja rahvuslikud huvid” leiab
hulk eksperte, et demokraatia edasist arengut takistab kodanikuühiskonna nõrkus.
Eesti majandus kasvab Euroopas peaaegu
kõige kiiremini, eespool on ainult Läti.
Valitsus asub välja töötama kodanikualgatuse toetamise strateegiat (KATS), millest
saab kodanikualgatuse toetamise arengukava (KATA). Esimest korda on valitsusel
vabasektori arengu jaoks reaalne tegevuskava, aastast 2010 teame seda kodanikuühiskonna arengukava (KodAr) nime all.
VABAKONNAS: Tallinnas sünnib Uue
Maailma Selts (pildil). “Meil peab olema

Uue Maailma Selts

2006

polnud mu jaoks kõige šefim – märksa paeluvam oli mõte, et liikmeskond on ägedate
tegijate võrgustik, kes soovib ühiselt midagi
korda saata. Nii hakkasimegi seda selgelt
teadvustama; rääkima, et kõik ei pea me
liikmeks astuma ja ka väljaastumine on igati
OK (päris mitmest läksimegi sõbralikult
lahku) ning tulgu ainult need, kes tõesti
tahavad. Mu jaoks on just selles kodanikuühiskonna vahest olulisemaid mõtteid –
vingus näoga pole mõtet asju teha.
Üksjagu veidrana tundub praegu teema,
mille üle paljud organisatsioonid tollal pead
murdsid: kuidas suurendada oma nähtavust
ühiskonnas. Küsimus ise on ju loogiline –
kui keegi sust midagi ei tea, kuidas sa saad
siis midagi maailmas muuta –, ent vastuse
otsimine käis veel eelmisele kümnendile
omaselt naiivselt. Näiteks oli umbes aasta
jagu EMSLis üleval küsimus, kas peaksime
muutma oma nime ja logo. EMSLi pikka
ametlikku nime ei suuda enamik isegi kaine
peaga välja öelda ega kirja panna (kord
saime näiteks kirja, mille adressaadiks oli
“MTÜ Saliit”) ja eks meie 90ndate esteetikast kantud logo oli seks ajaks ka ajast ja
arust, otsapidi kokku keevitatud tähed E, M,
S ja L ning mis eelkõige meenutas haakristi.
Aga kui siis kord olime oma nõukogu ja
kontori ühisel arutelul, aasta kõige väärtuslikumal tööpäeval, kulutanud teemale juba
pea kaks tundi, sai olukorra absurdsus hästi
selgeks – meil on koos inimesed, nagu Allar
Jõks, Mall Hellam, Daniel Vaarik, Rainer
Nõlvak ja teised, ning päriselt oluliste küsimuste asemel räägime, kas meid iseloomustaks pigem mõni lilleõis või hoopis leheke!
Rohkem seda teemat üles ei võetud.
Pika ametliku nime jätsime maksuameti
ja kohtuga suhtlemiseks, mujal hakkasime
endast rääkima kui vabaühenduste liidust
EMSL ning logoks said needsamad neli
pruunikaspunast (“kuivanud vere värvi”,
nagu me kujundaja märkis) tähte, kenasti
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võimalus ise öelda, milliseks kujuneb meie
naabruskond, ise seda muuta ja parandada. Me tahame edendada kohalikku elu,
arvestades siinset ajalugu ja arhitektuuri, soovime elustada ja ausse tõsta miljööväärtusliku piirkonna põhimõtteid ning
elada keskkonnasäästlikult ja hästi,” on

kirjas seltsi saamisloos. Uuest Maailmast
levis asumiseltside nakkus esmalt teistesse
puitasumitesse nii Tallinnas kui ka Tartus
ning nüüd on pea igal nädalavahetusel kusagil asumifestival, külapäevad või avatud
kodukohvikud. Juba 2007 nimetas EMSL
Uue Maailma Seltsi aasta vabaühenduseks.

Seltsi üks asutajatest Erko Valk Sirbis: “Tegelikult algas kogu asi sellest, kui me
Marten Kaevatsiga Koidu tänaval üht maja värvisime. Me töötasime seal tellingutel
pea suvi otsa, tänava kohal. Perspektiiv on teine. Sa hakkad nägema hoopis teisi asju
kui siis, kui liigud lihtsalt mööda oma sipelgarada tööle ja koju. Me nägime, et meie
kandis on väga palju lastega inimesi, kes viivad lapse igal hommikul lasteaeda ja pärast toovad jälle tagasi. Me nägime, et seal on väga palju tuttavaid inimesi, kellest me
isegi ei teadnud, et nad meie lähedal elavad. Ja selliste nägudega inimesi, kes tundusid tuttavad, et peaks tere ütlema. Ja me hakkasime neile tere ütlema, sest kui oled
juba mitu päeva tellingutelt jälginud inimesi, siis sa justnagu tunnedki neid juba veidi. Ja nemad ju meid ka. Alguses ütlesime tere, siis hakkasime mõne julgemaga juttu
vestma. See oli too teadvustamise hetk, et me oleme oma eluga jõudnud sinnamaani,
et elame küll ühes kandis, ent me õigupoolest isegi ei tea, mis koht see on. Ja et äkki
me peaksime võtma selle kandi, oma kodukandi tuleviku kuidagi oma kätesse.”

2007
VABAKONNAS: Esimest korda panevad
vabaühendused enne Riigikogu valimisi kokku manifesti, mis sõnastab kodanikuühiskonna vajadused, milles ühendused
ühel meelel on.
RIIGIS: Valimiste eel aga jääb kevadel
koalitsiooni häältega ära traditsiooniline
kodanikuühiskonna arengu arutelu ettekäändel, et enne valimisi toimuv senitehtu
ülevaatamine ja hindamine ei oleks uuele
koosseisule “moraalselt siduv”.

RIIGIS/VABAKONNAS: Kuna on “EKAKi
aasta”, on kodanikuühiskonna teemad detsembris ikkagi Riigikogu suures saalis. Jälle
räägitakse kodanikuühiskonna sihtkapitalist,
mis lõpuks ka teoks saab. Muud ambitsioonid jäävad ambitsioonideks ning põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde keskendub oma ettekandes koostöö asemel pigem
probleemidele, millest ta on kuulnud.

Scanoix / Liis Treimann

RIIGIS: Aprillis korraldab valitsus
Pronkssõduri teisaldamise Tõnismäelt

sõjaväekalmistule. Tallinnas puhkevad rahutused (pildil õnnelik rüüstaja), politsei peab kasutama jõudu. Järgneval suvel
voogab üle Eesti patriotismilaine – noorte laulu- ja tantsupidu lööb publikurekordeid, autod sõidavad ringi sinimustvalgete
või must-oranžide lippudega, Kaitseliitu
astujate hulk mitmekordistub…
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2008
VABAKONNAS: Mulluse kodanikuühiskonna manifesti ühe ettepaneku
tõukel asutatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), mille kontseptsiooni töötas välja EMSL.

RIIGIS: Hääbunud ja suletud tom.ee
asemel avab valitsus teise kaasamisveebi osale.ee, kus lisaks oma ideede
esitamisele saab koguda allkirju idee
toetuseks, avaldada arvamust töös
olevate eelnõude kohta ning otsida õigusakte või strateegiadokumente. Samal ajal avab Omanike Keskliit
veebilehe petitsioon.ee (KÜSKi heade
ideede toetusvooru abil), kus on ettepanekutele ja protestidele läbi aastate
kõige rohkem allkirju kogutud, kuid
juriidiliselt pole need allkirjad päriselt digiallkirjad.

VABAKONNAS: Rainer Nõlvaku eestvedamisel koordineerib hulk idealistidest aktiviste üle-eestilisi koristustalguid “Teeme ära!”(parempoolsel
pildil) – 50 000 inimest tuleb 1. mail
kodudest välja ja korjab Eesti loodusest kokku 6000 tonni prügi. Maikuu esimesest laupäevast saab edaspidi üleriigiline talgupäev, “Teeme
ära!” viib aga idee ühe päevaga tervel maal prügi kokku korjata teistessegi riikidesse ning 2018. aasta septembris on plaanis teha ülemaailmne
koristuspäev.
RIIGIS: Suurelt tähistatakse Eesti 90.
sünnipäeva, Tallinna Lauluväljakul
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VABAKONNAS: Heateo SA ja Swedbank
avavad ühise annetuskeskkonna “Ma armastan aidata”, kus aastatega on toetusi
saanud poolsada organisatsiooni enam kui
miljoni euro jagu.
VABAKONNAS: Avatud Eesti Fondi juures kuulutab EMP ja Norra toetuste Vabaühenduste Fond välja esimese konkursi
kodanikuühenduste arengu ja eestkostevõime edendamiseks. Fondi kontseptsiooni töötas välja EMSL.
VABAKONNAS: Toimuvad esimesed Eesti
vabaühenduste kärajad teemal “Mida EKAK
on meile andnud?”, osaleb 185 inimest.

EMSLIS: Koostöös Praxisega algab EMSLi
üks pikemaid projekte “Paremad poliitikad”.
Katsetatakse erinevaid kaasamise ja poliitikate kujundamise meetodeid, kogemuste põhjal luuakse konkreetseid juhiseid nii
osalemiseks kui ka kaasamiseks. Siit saab
alguse koostöö riigikantseleiga ja kaasamise
kevadkool, mida korraldame tänapäevani.
EMSLi infolehest saab ajakiri Hea Kodanik.
VABAKONNAS: Sünnib MTÜ Mondo, kes
vahendab vabatahtlike vahendusel eestlaste oskusi ja humanitaarabi arengumaadesse ning tegeleb maailmaharidusega Eestis.
VABAKONNAS: TTÜ baasil ilmub esimene
inimõiguste aruanne, mis terviklikult kajastab inimõiguste olukorda Eestis üheksas kategoorias. 2010. aastal moodustavad samad
eestvedajad Inimõiguste Keskuse, mis saab
kiirelt juhtivaks võrdse kohtlemise edendajaks ja töötab veel terve rea teemadega seksuaalvähemustest pagulasteni välja.
RIIGIS: Riigis algab majanduslangus.

2009
VABAKONNAS: Luuakse Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. 2016. aastaks
teab SEV enam kui sadat sotsiaalset
ettevõtet, kuid riik ei ole neile endiselt leidnud selget juriidilist staatust
– registreerutakse nii MTÜ (ligipääs
kodanikuühiskonna toetustele) kui
ka OÜ (ligipääs ettevõtlustoetustele)
vormis, töö selguse nimel käib. Varsti on sotsiaalsed ettevõtted ka kodanikuühiskonna aasta tegijate ridades
– 2012. aastal MTÜ Abikäsi, 2013.
aastal Eesti pimemassööride ühing.
RIIGIS: Kohalike valimiste eel koostatakse hea valimistava põhimõtted,
mis osutavad, kuidas kampaania ja
valimised saaksid olla selged, arusaadavad ja läbipaistvad. Kodanikuühiskonna aasta tegijate tunnustamisel
saab aasta teoks vabaühenduste aktiivsus kohalike valimiste eel.

Mari Öö Sarv

meenutatakse 1988. aasta öölaulupidusid
peoga “Märkamisaeg” (pildil). 2007. aasta aprillis tärganud patriotismipuhang ei
ole ikka veel vaibunud ja Gruusias alanud
sõda Venemaaga lisab eestlaste patriotismile aina jõudu. Gruusia abistamine nimetatakse 2008. aasta kodanikuühiskonna
tegijate tunnustamisel aasta teoks.

Karl-Kristjan Nigesen

flickr / raunov

12-aastane Mia Maria Rohumaa korraldas õpilaste ja lapsevanemate mõttetalguid Vanalinna Hariduskolleeegiumis. Üheskoos uuriti,
kuidas pere saaks rohkem koos olla.

VABAKONNAS: “Teeme ära!” Minu
Eesti mõttetalgud (pildil) loovad sadu
uusi kodanikualgatusi.
EMSLIS: EMSLis käivitub ammu oodatud töö venekeelsete vabaühendustega, vedajaks Tatjana Lavrova. EMSL
liitub Euroopa katusorganisatsioonide
võrgustikuga ENNA.
25

KODAN I KUÜH ISKON D 1991–2041

2010

RIIK: MTÜde majandusaasta aruannete esitamine äriregistrile toimub nüüdsest digitaalselt, nagu äriühingutel juba mõnda aega. Nüüdsest on seega võimalik aruannetele
ka pärast esitamist analüüsimiseks lihtsamini ligi pääseda, kuid hoolimata pikaaegsest nõudmisest pole andmed tänaseni avalikult tasuta kättesaadavad, mis teeb sektori
uurimise tervikuna keeruliseks. Paljud organisatsioonid panevad aruanded siiski oma
veebilehtedele avalikult välja.

Jaanus Ree / Tallinn Bicycle Week

VABAKONNAS: Vabaühenduste kärajad
(pildil) keskenduvad manifestile 2011. aasta Riigikogu valimisteks ning kodanikuühiskonna arengukavale 2011–14.

Siim Männik

EMSLIS: EMSL hakkab üha enam vältima
oma pikka ametlikku nime (MTÜ Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit,
kui te juba küsisite) ja jõuab Kodaniku(e)
ühenduste Liidust EMSL vaikselt nimeni
vabaühenduste liit EMSL, kasutades avaliku tootemargina Head Kodanikku. Uue
graafika autor on Karl-Kristjan Nigesen.

RIIGIS/VABAKONNAS: Riigikogu suures
saalis on jälle “EKAKi kuulamine”, kus majanduskriisi taustal on teemaks sotsiaalne
ettevõtlus, aga ka avalike teenuste üleandmine ja ühenduste riigieelarvest rahastamise korrastamine.
EMSLIS: Kodanikupäeval, 26. novemb-

ril korraldame esmakordselt töövarjupäeva
Pooltevahetus. Idee on selles, et kolmandas
sektoris töötav inimene läheb üheks päevaks
kaema tööd avalikus sektoris ja/või vastupidi.
RIIGIS: Aasta tegija avaliku võimu esindajatest jäeti sobiva kandidaadi puudumisel
välja kuulutamata.

2011

RIIGIS: Eesti läheb üle eurole ja Tallinn on
Euroopa kultuuripealinn.
VABAKONNAS: Kultuuripealinna üritusena toimub Tallinn Bicycle Week. Sellest
kasvab välja mitteformaalne liikumine, kes
korraldab jalgratturitele Tallinnas öiseid
ühissõite Tour d’ÖÖ (pildil), arutelusid ja
muid üritusi, et tõmmata linnajalgratturitele tähelepanu, eesmärgiks saada linn ja
riik rattasõbralikumaks ja üha rohkem inimesi iga päev jalgrattaga liikuma.
VABAKONNAS: Eesti Euroopa Liikumise juht Anna-Maria Galojan antakse kohtu alla süüdistatuna suure summa raha
omastamises mittetulundusühingu arvelt.
Mõned vaatlejad märgivad seda kui olulist tõuget vabaühendustele tegeleda usaldusväärsuse hoidmiseks rahaasjade korrashoidmise ja läbipaistvusega.
EMSLIS: ngo.ee veebileht uueneb ja kolib.
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2012

RIIGIS/VABAKONNAS: “EKAKi kuulamisel” peab vabakonna poolt kõne Tarmo
Jüristo, kes kirjeldab Eesti ühiskonda kui
võimupüramiidi, mille ülemises otsas on
peaminister ja president ning alumises kodanikkond, kes kogu ühiskonda puudutavaid otsuseid teha ei saa. Kui aga selgub, et
Jüristo ei esinda vabaühenduste liitu, saab
kodanikuühiskonna arengule ja võimupüramiidile keskendumise asemel päevateemaks “Keda te siis ikkagi esindate, härra
Jüristo?”. Rait Maruste kõnest saame teada,
et kodanikuühiskond on nüüd välja arendatud.

VABAKONNAS: Ka vabaühenduste kärajate teemaks on rahastamine, kuid mitte erakondade, vaid vabaühenduste rahastamine
riigieelarvest.

Õhtuleht / Stanislav Moshkov

RIIGIS: Reformierakonna liige Silver Meikar toob Eesti meediasse sõna “vilepuhuja”,
kui avalikustab, et on erakonna kassasse mitu korda viinud teadmata päritoluga sularaha. See käivitab liikumise “Aitab valelikust
poliitikast!” ja toob tänavaile meeleavaldused (ülemisel pildil meeleavaldus Viljandis),
andes hoogu eestlaste muidu napile osalemisele ja avalikule nurisemisele. Meikari nimetab EMSL aasta hääleks ning 17 Eesti avaliku
elu tegelast avaldab “Harta12”, kus väljendab
muret demokraatia tervise pärast, harta kogub petitsioon.ee keskkonnas 18 210 allkirja.
Presidendi jääkeldrisse kokkukutsutud
koosolekul (pildil), kus osaleb mõtlejaid-

muretsejaid igast sektorist ja valdkonnast,
lepitakse kokku, et igal eestlasel on võimalus
teha ettepanekuid erakonnaseaduse ja
valimisseaduse muutmiseks. Ettepanekute
arutamiseks kogunenud Rahvakogu, kus
on juhuvalimiga kõikjalt Eestist valitud
inimesed, esitab Riigikogule 15 konkreetset
ettepanekut. EMSLi juhataja Urmo Kübar
aitab Rahvakogu aktiivselt korraldada ning
saab 2013. aastal Euroopa kodaniku auhinna, lisaks 2014. aastal president Toomas
Hendrik Ilveselt Valgetähe teenetemärgi
demokraatia arendamise eest.

VABAKONNAS: Avaneb ühisrahastusplatvorm Hooandja, kus kolme aastaga kogub
500 projekti kokku 1,6 miljoni euro jagu
toetust. Kodanikuühiskonna aasta tegijate tunnustamisel nimetab EMSL Hooandja
aasta pioneeriks.
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VABAKONNAS: Paides toimub esimene
Arvamusfestival (pildil), “sõnarokipidu”
kõigile, kes tahavad ühiskondlikel teemadel arutleda, kuulata ja kaasa mõelda. Festivalil käib 4000 inimest, 2015. aastal on
osalejaid juba 10 000. 2016. aastal kuulutab
kultuuriminister arvamusfestivali “maaletooja” Kristi Liiva suhtluskultuuri arendamise eest aasta kodanikuks.

Karl-Kristjan Nigesen

VABAKONNAS: Presidendi sõnauselt saame
kolmandast sektorist rääkimiseks vabakonna mõiste, mis koondab nii aktivistid, formaalsed organisatsioonid, kogukonnad, võrgustikud kui ka mitteformaalsed liikumised.

aasta tagasi tuletas meelde, kuidas väga
paljud inimesed vabaühenduste organiseerumisest ei tea. Nimelt tutvustasin end ühe
koosoleku alguses, et mul on kolm last (see
oli tol koosolekul asjakohane) ja ma juhin
mittetulundusühingute ja sihtasutuste liitu,
mispeale küsis koosoleku juhataja üle, et
kas olen lastega kodus ja mul on MTÜ.”
EMSLIS: EMSL käivitab (esmalt katseprojektina) kogukonnapraktika, mis viib
gümnaasiumiõpilased ühiskonnaõpetuse
tunni raames koolist välja, kohalikesse vabaühendustesse praktikale. Katseprojektist
kasvab see kohe välja, kolm aastat hiljem
on programm kümnes maakonnas, osaleb kaks tosinat kooli ja enam kui 100 vabaühendust, kolme aastaga on vabakonda
seestpoolt näinud üle 900 õpilase.
EMSLIS: Vabaühenduste liidu kontor kolib
koos hulga kontorikaaslastest organisatsioonidega Telliskivi loomelinnakusse, kus ongi
ju vabaühenduste kodu, vähemalt Tallinnas.

Alari Rammo

2013

et see lause sai saatuslikuks, sest ma ei julge veel ühtki säravat ja ajalukku minevat
ideed enda nimele kirjutada. Aga olen väga rõõmus selle paljuski nähtamatu töö
üle, mille tulemuseks on, et näiteks kogukonnapraktika ei jäänud vaid katseprojektiks, et vabaühendused on saanud juurde
mitu professionaalset arenguprogrammi,
et me esindame vabaühenduste ja kodanikuühiskonna arengu huve süsteemsemalt
kui ehk varem ning et oleme leidnud uusi
koostöökohti paljude riigiasutustega.
Järgmisel neljal aastal plaanime kerget
suunamuutust: vabaühenduste liit peab üksiku hea kodaniku ja vabaühendusega tegelemisest enam taotlema ühiskondlikku mõju:
tegelema enam kodanikuruumi hoidmise,
osaluskultuuri kasvatamise ning sidemete
tugevdamisega kodanikuühiskonnas. Kui see
muutus läheb korda, olen saavutanud koos
vabaühendustega midagi väga olulist.
Meenutuste hulgas on mul paar lugu,
millest räägiksin heal meelel kümne aasta
pärast. Aga võib-olla üks seik, mis veel

EMSLIS: EMSLi juhatajana alustab tööd
Maris Jõgeva (pildil).
“Kui ma EMSLi juhatajaks tulin, siis ütlesin kohe alguses, et meil tuleb hakata tegelema ka igavate asjadega. Nüüd tundub,
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VABAKONNAS: EMSLi eestvedamisel
saab kirja annetuste kogumise hea tava,
mille annetusi koguvad organisatsioonid
heaks kiidavad. Uudse annetuste kogumise idee toob “turule” Pardiralli (alumi-

ss Meedia

RIIGIS: Kevadel hakkab riigikogu arutama sooneutraalse kooseluseaduse eelnõu, mis toob ühiskondlikku debatti viha ja solvanguid – ennekõike nende pihta,
kes samasooliste kooseluõigust kaitsevad
–, kuid senisest enam arutletakse nüüd ka
vihakõne ja sõnavabaduse hapra piiri teemal. Sügisel kuulutab president seaduse

pre
Eero Vabamägi, Eks

RIIGIS: Algab Vene-Ukraina sõda, mis
käivitab Eestis uue patriotismi- ja abistamislaine. Kolme organisatsiooni ühiskampaania “Ukraina heaks” saab kodanikuühiskonna aasta teoks kui õpikunäide
heast annetustekogumisest ja koostööst.

välja (ülemistel piltidel eelnõu vastaste ja
pooldajate aktsioonid).
Annika Metsala

2014

sel pildil) – üks lustlik koguperesündmus
toob ühele tõsisele teemale hulga tähelepanu ja annetusi. Pardiralli saab ka kodanikuühiskonna aasta pioneeri tunnustuse
ning üritus jätkab sama menukalt järgnevatel aastatel.

RIIGIS: Meeleavaldusi korraldavad ja häält
teevad ka puudega inimesed, kes ei ole rahul nende kaasamisega, õigemini mittekaasamisega, töövõimereformi ettevalmistamisse. Aasta tegijate tunnistamisel annab
vabaühenduste liit tunnustuse puudega
inimese häälele.
VABAKONNAS: 2014. aasta uuringu järgi
oli 31% Eesti elanikest osalenud vabatahtlikus töös, mis on suurem osalus kui Euroopa keskmine.
RIIGIS/VABAKONNAS: “EKAKi kuulamisel” riigikogu suures saalis astub üles Artur Talvik, kelle sel korral kutsus vabakonna nimel kõnelema minister. Ta räägib
vabatahtlikust tööst ja vabakonda piiravast
klaaslaest ning kutsub saadikuid kogukondadesse osalema. Pool aastat hiljem kandideerib ja pääseb Talvik Riigikokku.
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2015

na Vabaduse väljakul), mis koondas avatud
meelega ettevõtjaid, kultuuritegelasi ja organisatsioone. Sõbraliku Eesti eestvedaja Helen
Sildna nimetatakse aasta kodanikuks.

Mart Sepp

RIIGIS: Süüria kodusõda mõjutab Euroopa Liitu otseselt, kui Itaalia rannikule saabuvad suured põgenikemassid ning Eestiski
saab hoo sisse uus sallivustest ja nii avalikes,
privaatsetes kui ka sotsiaalmeediadebattides
balanseerimine vihakõne ja sõnavabaduse
piiril: kas sõjapõgenikke peaks aitama? Kodanikuühiskonna aasta teoks kuulutab EMSL
algatuse Sõbralik Eesti (pildil kontsert Tallin-

Mari Öö Sarv

Parlamendivalimisele läheb mitu uut erakonda. On poliitika nüüd Rahvakogu tulemusena avatum (sealt tulnud ettepaneku järgi on erakonna moodustamiseks vaja
vaid 500 liiget) või on aktiivsetele kodanikele selge, et kodanikuühiskonna kaudu
muutusi ei saa, ei hakka me otsustama.

EMSLIS/RIIGIS/VABAKONNAS: EMSL
keskendub vabaühenduste riikliku rahastamise korrastamisele, kuna 2009. aastal loodud rahastamise korrastamise kontseptsioon, varasem käramine ega 2013.
aastal valminud rahastamise juhendmaterjal ei ole tulemusi toonud. Valmib rahastamise teemaline variraport ja järjekordsetel kärajatel (pildil) ütlevad ka avaliku
võimu esindajad selgelt välja, et rahasuhetes on vaja rohkem läbipaistvust ja selgeid
põhimõtteid.
EMSLIS: ngo.ee veeb saab uue esilehe, kus
oma pesa Hea Kodaniku (veebi)artiklitele, aga moodsamas kuues on ka uudised.
2016. aastal järgneb nüüdisaegsele platvormile ka ülejäänud veebileht veebileht uue
aadressiga heakodanik.ee.

RIIGIS: Koostöö kogu tutvustab värsket
kaasamisveebi rahvaalgatus.ee, kus vastavalt
petitsiooniõigusele peab 1000 allkirja saanud ettepanekud võtma seadusandja menetlusse. See on esimene portaal, kus e-riigis
saab anda oma ettepanekule ka digiallkirja,
varem massiliselt kasutatud petitsioon.ee seda tegelikult ei võimaldanud.
Uueks presidendiks valitakse Kersti Kaljulaid, kes kutsub kodanikuühiskonna teemal
nõu andma EMSLi endise juhi Urmo Kübara ning demokraatia teemal EMSLi kunagise nõukogu liikme Liia Hänni. “Meie
kõik olemegi riik. Lisaks maksutulule panustavad Eesti ini- mesed järjest enam oma
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Päev pärast kodanikuühiskonna teemade arutelu kolme komisjoni ühisistungil la-

guneb senine võimuliit ja esialgu lükatakse
EKAKi kuulamine Riigikogu suures saalis teadmata ajani edasi. See-eest saab Eesti
uue valitsuse. Eestkosteorganisatsioonid läkitavad operatiivselt koalitsioonipartneritele
oma nägemuse paremast Eestist.

Karl-Kristjan Nigesen

2016

riiki tegudega, ajaga, sõnaga. On aeg võtta
see ressurss kasutusele,” kirjutas Kesti Kaljulaid.

