
2022–2023 AVP kaaseesistuja plaan:
Eesti valitsus ja Anabel Cruz

Avatud valitsemise partnerluse algatuse teeb ainulaadseks selle põhiprintsiip, mille
kohaselt algatatakse muutusi ja viiakse neid ellu riigi ja kohalike omavalitsuste ning
kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöös. Seda tuleb edendada nii
rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil – eriti nüüd, mil tundub, et järjestikused kriisid
on meie uus reaalsus.

AVP juhtkomitee juhtivate kaaseesistujatena lubavad Anabel Cruz (Uruguay
kommunikatsiooni- ja arendusinstituudi asutaja) ja Eesti valitsus, keda esindab Eesti
riigisekretär Taimar Peterkop, teha tööd selle nimel, et leida võimalusi muuta partnerlus ja
koosloome poliitikakujundamise põhiväärtusteks. Palume kõigil AVP liikmetel jagada oma
parimaid tavasid ja kogemusi, nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, millest õppida, et
edendada avatud valitsemist ning näidata, et partnerlus kodanikuühiskonnaga toob kasu
kõigile. Lisaks otsime näiteid selle kohta, kuidas kodanikuühiskond on mänginud olulist
rolli kriiside lahendamisel ja valitsuste jõupingutuste toetamisel. Selle üleskutse eesmärk
on ka edendada teistelt õppimist ja mentorlust kui väärtuslikku tööriista AVP riiklikele ja
kohalikele liikmetele.

Meie aasta AVP juhtivate kaaseesistujatena langeb kokku AVP uue strateegia –
partnerluse „globaalse tegevuskava“ – väljatöötamise ja rakendamisega aastateks
2023–2028. Selles tegevuskavas rõhutatakse, et peame tegutsema oma sõnade järgi,
kui väärtustame osalust ja ühisloomet, mida oodatakse kõigilt AVP liikmetelt. Tänane
olukord on oluliselt muutunud võrreldes selle ajaga, mil AVP üksteist aastat tagasi asutati.
Meil on võimalus kujundada strateegiline visioon, mis tagab, et AVP roll ja panus jäävad
asjakohaseks. See visioon tugineb praegustele positiivsetele tulemustele ja
dokumenteeritud uuringutele, mis näitavad, et AVP mudel töötab. See visioon võtab
arvesse ka olulisi probleeme, mida oleme kohanud avatud valitsemise väärtuste



rakendamisel, samuti ohtusid, millega demokraatia silmitsi seisab. Seda on näidanud
jätkuvad rünnakud kodanikuvabaduste vastu, julgeolekuolukorra halvenemine ja
geopoliitiline ebastabiilsus, sealhulgas sõda Ukrainas. Kasutame oma rolli
kaaseesistujatena, et näidata ette strateegiline suund ja aidata kaasa AVP strateegia
arendamisele ning mobiliseerida laiem partnerlus protsessis osalema. See juhtroll aitab
tagada poliitilise toetuse AVP uuele suunale.

2023. aastal toimub kaheksas AVP tippkohtumine Eestis Tallinnas. Tippkohtumine on
esimene AVP näost näkku ülemaailmne kohtumine alates 2019. aastast ja see toimub
AVP uue strateegia raames. Tallinnas tuleb kokku meie elujõuline ja mitmekülgne
sidusrühmade kogukond, kes edendab avatud valitsemist ja demokraatiat kõigis maailma
piirkondades. See on võimalus kogukonna taaselavdamiseks ja partnerluse lisaväärtuse
tõestamiseks tänaste ja homsete suurimate probleemide lahendamisel.

Usume, et Eesti kui elujõuline ja tehniliselt arenenud demokraatia ning Anabel Cruz kui
globaalse kodanikuühiskonna kogukonna häälekandja esindavad partnerlust, mis lisab
AVP strateegia koostamise protsessi erinevaid vaatenurki ja õppetunde, mida jagatakse
pärast meie üleskutset AVP põhiprintsiipe rahvusvaheliselt edendada ja juurutada.

Kaaseesistujatena on meie prioriteedid järgmised:

1. Mobiliseerida ja elavdada ülemaailmset avatud valitsemise kogukonda ning
suurendada poliitilist toetust AVP strateegia kui „ülemaailmse tegevuskava“
väljatöötamisele aastateks 2023–28, mis võimaldab partnerlusel kasutada ära
võimalusi ja reageerida probleemidele kiiresti arenevas globaalses kontekstis.

1. Juhtida 2023.–2028. aasta strateegia ülemaailmseid koosloomega
seotud jõupingutusi, toetades kogukonna konsultatsioone ning pakkudes
strateegilist sisendit ja juhiseid uue strateegia ja selle rakendamise jaoks.

2. Suurendada poliitilist toetust AVP strateegiale aastateks 2023–2028,
enne kui juhtkomisjon strateegia 2023. aasta märtsis heaks kiidab.

3. Kasutada AVP tippkohtumist, et tutvustada demokraatia ja avatud
valitsemise uuendatud koalitsiooni, kus riigipead ja valitsusjuhid toetavad
reforme praeguses geopoliitilises kontekstis kõige olulisemates
valdkondades.

2. Korraldada järgmine AVP tippkohtumine ning tugevdada sidemeid teiste
piirkondlike/üleilmsete foorumitega
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1. Kaasluua ja korraldada kaasav 8. AVP tippkohtumine Tallinnas, et
elavdada ja edendada ülemaailmset avatud valitsemise kogukonda ning
käivitada AVP uue strateegia elluviimine.

2. Motiveerida AVP liikmeid kasutama tegevuskavasid rahvusvahelistel
üritustel võetud kohustuste edendamiseks Eesti eeskujul.

3. Edendada ja julgustada piirkondlikku koostööd ja koordineerimist
konkreetsetel teemadel, sealhulgas süvendades koostööd Nordic+
riikidega ning uurides võimalusi sünergiaks ELi eesistujariikide Tšehhi,
Rootsi ja Hispaaniaga aastatel 2022 ja 2023.

3. Arendada ühistegevust, et edendada avatud valitsuse reforme teemadel, mis
tulenevad AVP strateegiast aastateks 2023–2028 ja mis on praeguses
geopoliitilises kontekstis kriitilise tähtsusega (nt digipööre ja valitsemine, avatud
valitsemine kriisiolukorras ning demokraatlikud vabadused ja osalemine).

1. Juhtida ja edendada vastastikust tuge, juhendamist ning kogemuste,
heade tavade ja õppetundide jagamist kõigil valitsustasanditel ja
kodanikuühiskonnas. Pakume välja koostöömeetodi ja platvormi neile, kes
on huvitatud kahepoolse koostöö testimisest AVP raames.

2. Tugevdada reformijate koalitsioone ühes kuni kahes kaaseesistujate poolt
kindlaks määratud prioriteetses poliitikavaldkonnas.

3. Toetada kohalikke AVPga seotud jõupingutusi ning luua kohalike juhtide
kogu, et töötada välja tegevus-, juhtimis- ja innovatsioonisoovitused.

4. Toetada AVP kodanikuühiskonna kogukonda nende püüdlustes edendada
kodanikuühiskonna ressursside, vastutuse ja toimimise vastupidavust ja
jätkusuutlikkust.

1. Toetada iseseisvaid kodanikuühiskonna jõupingutusi, sealhulgas
piirkondadevahelisi sidemeid kodanikuühiskonna jätkusuutlikkuse ja
ressurssidega seotud küsimustes.

2. Edendada kodanikuühiskonna kogukonna ja kodanikuühiskonna juhtide
võimalusi, mis toetavad jõupingutusi juhtimise, innovatsiooni ja
vastupidavuse säilitamiseks, eriti kriisihetkedel.

3. Suurendada kodanikuühiskonna juurdepääsu rahvusvahelisele koostööle,
avaliku poliitika kujundamisele ja ressurssidele (st OECD arenguabi
komitee soovitus kodanikuühiskonna kohta).

4. Leida viise kodanikuühiskonna kogukonna paremaks mobiliseerimiseks,
toetamiseks ja suhtlemiseks avatud valitsemise valdkonnas, sealhulgas
strateegia väljatöötamise protsessi kaudu.
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