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Hägused piirid ning meie õiguslik, 
majanduslik ja sotsiaalne keskkond 

KODANIKURUUM 

ELLUJÄÄMINE 

EDUKUS 

SÕLTUMATUS 

MÕJU 

75/50 pärssiva, keelava, takistava, 
ohustava iseloomuga 

Allikad: ise, otsime, taotleme, küsime, 
teeme vabatahtlikult 

VAHENDID 
Sõltumatus ja jätkusuutlikkus 

Kiirus ja mugavus 

TÖÖVORMID 
Kvaliteet ja professionaalsus 

Väline surve 

LAV 
Sisemine sundus 



 Valgevene: inimõiguste aktivist pandi trellide taha maksudest 
hoidumise pärast, 2011 

Venemaa: Putin allkirjastas  ühenduste “välisagentide” seaduse 
(raha, eesmärk) , 2012. Greenpeace’i aktivistid lõpetavad sageli 

trellide taga 

Ungari: Orban süüdistab kodanikuaktiviste, et need on 
poliitiliselt meelestatud välisagendid, 2014 

Nigeeria: keelatakse LGBT-ühingud ja klubid, 2014. Keenias on 
see tehtud väga keeruliseks 

Türkmenistan: ühenduse asutamiseks on vaja 400 inimest, 
2006-2016 

Ecuador: ühendus peab võtma vastu liikmeid ka enda tahte 
vastaselt ning avalikustama iga dokumendi 

Sri Lanka:  ühendus ei tohi  korraldada pressikonverentse,  
teha ajakirjanikele koolitusi, või saata välja pressiteateid, 2015 

Panama: registreerimine võib võtta kuni 2 aastat ja 99% 
taotlustest lükatakse esimese korraga tagasi 

Egiptus:  kui ühenduse liikmed kasutavad välisraha viisil, mida 
valitsus peab “ ohuks julgeolekule”, võib ta minna eluks ajaks 

vangi ja saada enam kui 55000 eurot trahvi, 2014 

India: välisrahastust sooviv ühendus peab registreerima soovi 
keskvalitsuses ja saab raha ainult teatud pankade kaudu 

Suurbritannia: mitmed pangad on keeldunud ühenduste 
ülekannete tegemisest piirkondadesse, kus toimetavad ka 

terroristlikud rühmitused  

Bahrain: Médecins Sans Frontiéres  sunniti lõpetama oma 
tegevus peale seda, kui nad aitasid  rahumeelsetes 
protestides viga saanud inimesi, 2011 

Austraalia: Tasmaania  parlament võttis vastu töökoha 
seaduse, inimeste osalemist keskkonnateemaliste protestide 

korraldamist, 2014 

Kanada: Anti-Terrorismi Akt takistab keskkonnaaktivistide 
tegevust, 2015 

USA: Wyomingi osariigis  on kuritegu koguda 
tõendusmaterjali avaloodusest, takistades 

keskkonnaorganisatsioonide tööd 

Colombia: hüdroelektrijaama vastased protestandid saadeti 
politsei poolt vägivaldselt laiali  



• Toetada sõnades ja tegudes neid inimesi ja
organisatsioone, keda rünnatakse;

• Hoida pidevalt silma peal ka meie õigusaktidel ja
plaanitud muudatustel;

• Teavitada kohe EMSLit, kui ühenduse sõltumatus on
ohus;

• Teha korralikult huvikaitset ja töötada koos liitlastega
ja ka avaliku sektoriga;

• Otsida toetust oma ideedele ja plaanidele;
• Olla alati aus, teadmistel põhinev ja professionaalne.



ALLIKAD 

VAHEN-
DID 

SÕLTU-
MATUS 



• Taotleda

• Küsida

• Teenida

• Liituda

• Jagada
ülesandeid

• Jagada kulusid

• Teenida

• Investeerida

• Teha
vabatahtlikult

• Eelarve

• Järelevalve

• Aruandmine

Plaanimine Omavahendid 

Väljapoolt Ühiselt 



Hea liikmesuhtlus 
Kliendikeskne teenus: aeg, koht, vajadus 
Operatiivne dokumentide koostamine 
Netipõhine annetamine 

Teadmistepõhine sisend 
Usaldusväärne kaasaja ja kaasatav 
Korralikult ettevalmistatud huvikaitse 
Läbimõeldud ja laitmatu teenus 

Kerge koduleht 
Operatiivne võimalus saata ja saada infot 
E-õpped 
Nutikad töövahendid 



Liikmelisus organisatsioonides on asendumas teemafänlusega - olemata "aktiivne liige" panustatakse huvide ja soovide 
järgi rohkemates kohtades ja aina vähem pühendutakse ühele ühingule. Oluline ei ole muretseda liikmete vähesuse üle, 
vaid mõelda, paljudeni ja kuidas oma tegevustega jõuad ja jõuda tahad.



Kodanikuühendustel ei ole oma tegevuses monopoli. Nendega 
arvestamine ja rahastamine ei ole enesestmõistetavad. 

Legitiimsus tegutseda, saada raha, olla kaasatud, olla arvestatud 
ning lugupeetud ei ole päritav, see tuleb välja teenida.  

Ühendused peavad võitlema ja konkureerima teiste innovaatiliste 
ja mõistlikke lahendustega ning näitama, et suudavad näha suurt 
pilti ja töötada koos. 



Legitiimsus: 
mõistlik, arusaadav, 

tunnustatud inimesed, 
kompetentsus, teadmised, 

kogemused, saavutused (CV) 

Avatus: 
selge, aus  ja avameelne oma töö, 

plaanide, tegutsemise, vahendite, info, 
saavutuste ja vigade osas 

Vastutav: 
kaasamine, aruandmine, juhtimine, valitsemine ja 
rahastamine on selged ja arusaadavad ning järgib 

kokkuleppeid, seadusi, sektori norme ja koodekseid. 



… saavutab edu viisil, mis austab eetilisi väärtusi ja inimesi, kogukondi,
rahvaid ja keskkonda. 

… pöörab tähelepanu nii seaduslikele, eetilistele kui ka
majanduslikele ootustele, mis ühiskonnal tema suhtes on ja teeb 
otsuseid, mis proovivad tasakaalustada osapoolte huve. 

...  on ühiskonna liige samal viisil nagu seda on inimene ja toimib 
harmoonias ühiskonnaga.  

Mida võimsam ja tugevam organisatsioon, ettevõte, grupp, asutus  
või inimene on, seda vastutavam, moraalsem ja legitiimsem peab 

ta olema. 



• Kasutage oma üritustel alati
õiglase kaubanduse
märgistega (Fairtrade, UTZ
Certified, Rainforest Alliance)
tooteid.

• Küsige ja vajadusel nõudke,
et toitlustaja pakub teie
üritustel selliseid tooteid.

• Näidake, et te seda teete ja
soovitage teistele ka.

• Muutke oma elustiili ja tehke
teadlikke ning eetilisi valikuid.

Muutused poliitikas, 
ühiskonnas ja majanduses 

nõuavad üldist muutust 
tavaliste inimeste 

käitumises ja nõudmistes. 





Senised 
kogemused 

ja 
tugevused 

Uuendused Võimalikud 
laiendused LAHENDUS 




